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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
 
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quinze 
minutos, na sala das Reuniões da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Casa 
Antônio Dias de Lima, com as presenças de: JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO – 
Presidente -; ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA – Primeiro Secretário 
(Nesta Reunião)  -; FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA – Segundo Secretário 
-; e demais vereadores: Damião Darlan Catarina de Sousa, Francisco Benigno Barros,  
Gilberto da Silva Brito, Marcos Antônio Pinto de Sousa, José Péricles Medeiros 
Ramalho.  Constatando a presença de oito  vereadores,  o Sr. Presidente abriu os 
trabalhos da presente reunião em nome de Deus e da democracia. Justificou a falta do 
parlamentar Rosinaldo Paulino de Freitas, tanto na reunião passada como nesta por 
motivo de saúde, visto que o mesmo enviou atestado para a secretaria da Casa. Em 
seguida foi feita a leitura da ata da reunião anterior e depois colocada em votação e 
aprovada por todos. Ato contínuo, o Sr. Presidente determinou a leitura do Expediente 
do Dia pelo então Primeiro Secretário, onde foi lido o seguinte: MATÉRIAS EM 
TRAMITAÇÃO: Projeto de Lei nº 001/2021, do parlamentar José Péricles Medeiros 
Ramalho. Modifica a nomenclatura estabelecida no parágrafo único do art. 1º da Lei 
Municipal nº 448/2004 e dá outras providências. Decreto Legislativo nº 001/2021, 
propositura do vereador Francisco Rodrigues da Costa. Concede Título de Cidadão 
bonitense ao Sr. Paulo Clecimar de Alexandria. MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: 
Neste momento, o Sr. Primeiro Secretário informou que as matérias que serão 
apreciadas nesta reunião receberam parecer da Comissão Permanente de Justiça e 
Redação. Requerimento nº 001/2021, do vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. 
Requer o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo solicitando providências no 
sentido de melhorar as condições de tráfego na estrada vicinal, iniciando no sítio 
Tianos até o sítio Pereiros. Indicação nº 001/2021, do vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho. Indica aos Poderes Legislativo e Executivo o empenho para reabertura do 
DETRAN. Indicação nº 002/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. 
Indica a mudança do nome da Vila São Luis para VilaEx-Prefeito Adauto Luis de 
Oliveira. Indicação nº 003/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Indica 
a mudança do nome do Hospital Honorina Tavares para Dr. Antônio Pedro das Neves. 
Indicação nº 004/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Indica nome 
para a Rua projetada 01, localizada em frente a oficina do Sr. Vildomeire, que possa 
ser Rua Manoel Pedro das Neves, Sgto Nezito. Indicação nº 005/2021, do vereador 
Francisco Rodrigues da Costa. Indica ao chefe do Executivo que possa fazer o 
mapeamento das ruas de nossa cidade que não possuem nome para que possam ser 
nomeadas. Indicação nº 006/2021, do vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. 
Indica ao Prefeito Constitucional a disponibilização de no mínimo três horas de 
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máquinas para corte de terra para os agricultores de nosso município. Indicação nº 
007/2021, do vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. Indica ao Chefe do 
Executivo Municipal a construção de saliência ou lombadas para a rua José Ferreira 
Caju, defronte ao Antigo depósito de construção Mesquita e de frente a Escola 
Estadual de 1º e 2º grau Joaquim Nabuco. Indicação nº 008/2021, do vereador 
Antônio Marcos Lacerda da Silva. Indica ao Prefeito Constitucional a disponibilização 
para o pequeno agricultor de semente selecionada. Indicação nº 009/2021, do 
vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva. Indica  a instituição da lei Criança Segura 
para as escola municipais e privadas do nosso município. Indicação nº 010/2021, do 
vereador Francisco Benigno Barros. Indica a implantação de 04 pontos de moto-táxi 
para nossa cidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves 
comunicações, usando o vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva que 
encaminhou voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria do Socorro, avó de sua 
esposa, de Covid. Também usou o espaço o vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho que solidarizou-se com o pesar pelo falecimento da Sra. Maria do Socorro, 
vítima de Covid. Neste viés também expôs a preocupação do Executivo com a 
pandemia e baixou decreto até dia 01 de março. De igual forma, fizeram os vereadores 
Gilberto da Silva Brito, Marcos Antônio Pinto de Sousa, Damião Darlan Catarina 
de Sousa e Francisco Benigno Barros. O Presidente da Casa, vereador José Soares 
de Brito Filho, que também expressou seus sentimentos. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
facultou a palavra pela ordem de inscritos, usando a tribuna o vereador Antonio 
Marcos Lacerda da Silva. Depois dos cumprimentos, solidarizou-se com o colega 
Rosinaldo Paulino de Freitas que encontra-se doente. Pediu ao povo de nossa cidade 
que atendesse o decreto emitido pelo Executivo Municipal para que nós possamos 
barrar a evolução do número de casos de covid. Disse que como oposição decidiu 
esperar os cem dias de governo ao novo prefeito de Bonito. Cobrou da Secretaria de 
Obras e Serviços a podação das árvores de nossa cidade. Pediu ao líder do governo que 
levasse ao Executivo a solicitação para ver com carinho o caso do novo cemitério de 
Bonito, pois se houver pendências, que possam ser resolvidas. Disse que a nova gestão 
não tem visto com bons olhos a área verde do Bairro Populares, pois está abandonada. 
Neste viés, pediu que aquela área fosse visitada pela Secretaria de Obras e 
Planejamento de nosso município. Também  cobrou da nova gestão que visse o caso 
do salário de dezembro dos servidores municipais. Aparteando, o vereador Francisco 
Benigno Barros disse que o secretário de planejamento já está providenciando junto 
aos órgãos competentes resolver o problema. Quanto a área verde, disse que também 
já está na preocupação do secretário e do prefeito. Concluiu. Retomando, o vereador 
Antônio Marcos fez uma crítica no que diz respeito a marcação de exames, pois 
quando se trata de exames mais caros, o funcionário recomenda ao usuário que vá até a 
sala da secretária para que ela veja as condições do solicitante. Apartando, o vereador 
Francisco Rodrigues da Costa disse que se isto tiver acontecendo, está errado. 
Retomando, o vereador Antônio Marcos disse que o atual prefeito tem homologado 
várias licitações e, como vereador, está vigilante. Pediu que o governo retomasse o 
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conserto do calçamento de nossas ruas. Pediu também que a atual gestão resolvesse o 
caso do Mercado Público e colocasse para funcionar. Concluiu. Em seguida, falou o 
vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. Após os cumprimentos de praxe, 
questionou as perdas que já tivemos para a Covid, lamentando de forma muito triste. 
Mostrou que a cada 33 minutos, uma pessoa é internada, vítima de Covid, na Paraíba. 
Pediu a população que dobrasse os cuidados. Pediu a população que cumprissem o 
Decreto do Executivo, pois é uma maneira de nos manter sem um número elevado. 
Pediu que a secretaria de Ação Social resolvesse o caso de famílias que estão 
procurando aquela pasta para soluções simples e só dizem que o sistema está fora do 
ar. Pediu também ao Executivo que resolvesse a gratificação do pessoal da saúde que 
foi reprovada o ano passado. Pediu também que o município providenciasse o repasse 
do Previne Brasil para o pessoal da área de saúde. Expressou sua preocupação com a 
denúncia feita pelo colega Antonio Marcos no que diz respeito a marcação de exames 
e pediu a secretaria de saúde que resolvesse este problema.  Aparteando, o vereador 
Francisco Benigno Barros disse que o Executivo enviará o projeto de lei das 
gratificações para o pessoal da saúde na próxima semana, como também o Previne 
Brasil. Retomando, o vereador Darlan disse que suas cobranças não oneram, apenas 
melhoram a administração. Finalizou sua fala reportando-se sobre a merenda escolar e 
pediu que a secretaria de educação pudesse entregar a merenda as famílias dos alunos. 
Frisou que muitas famílias estão necessitando de alimentos mesmo, pois não estão 
tendo o que colocar na mesa para comer. Concluiu. Em seguida falou o vereador José 
Péricles Medeiros Ramalho. Depois dos cumprimentos de costume, falou da 
importância da TV Santa Fé, mostrando que hoje os vereadores falam para o mundo. 
Pediu aos colegas da bancada de oposição que tivessem calma, pois o Prefeito Ceninha 
irá resolver os problemas. Lamentou o erro do governo passado não ter apresentado 
projeto para a construção da área verde. Aparteando, o vereador Antônio Marcos disse 
que a área verde não é projeto do Executivo passado, apenas faz parte do loteamento. 
Disse que o Prefeito Ceninha tem buscado resolver os problemas de Bonito. Citou que 
o mesmo já tem buscado junto a CAGEPA regional soluções para certos Bairros de 
nossa cidade. Frisou que como vereador irá buscar junto ao Executivo a implantação 
da guarda municipal, pois os bonitenses precisam. Citou o caso do aumento das drogas 
em nossa cidade e pediu ajuda aos colegas que aprovassem esse seu futuro projeto. 
Disse ainda que tem se preocupado com a condição dos jovens e em breve apresentará 
projetos neste sentido. Falou sobre a inviolabilidade do local do novo cemitério, pois a 
geografia do terreno é incompatível com a finalidade do mesmo. Sobre o Mercado 
Público disse que a gestão passada fez uma licitação cheia de falhas, daí o novo gestor 
está tentando resolver o problema. Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco 
Benigno Barros. Este, depois dos cumprimentos, parabenizou a entrevista do prefeito 
Ceninha no dia de ontem na Rádio Bonito FM. Disse da sua tristeza em saber que 
desde 2013, comunidades de nosso município não tiveram abastecimento de água 
resolvido, pois o recurso veio e não foi executado. Sobre a área verde, buscou 
informações com o secretário de planejamento e pode perceber a preocupação do 
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prefeito em organizar aquela área. Sobre a secretaria de ação social, disse que a 
secretária é muito humana e muito digna. No que diz respeito ao bolsa família, disse 
que o sistema está fora do ar por determinação federal. Parabenizou o jovem Herbert, 
funcionário da secretaria de saúde, pelo empenho do mesmo no trabalho. Disse que a 
secretaria de saúde tem atendido a todos que procuram aquela instituição. Aparteando, 
o vereador Antonio Marcos também parabenizou o jovem Herbert. Retomando, o 
vereador Francisco Benigno Barros disse que procurou a secretária de saúde sobre a 
vinda de médicos especialistas para nosso hospital e ela garantiu que o município está 
se organizando para trazê-los. Disse que o prefeito Ceninha está muito preocupado 
com a Covid e por isto baixou decreto, Neste viés, pediu ao povo que cumprisse toda 
determinação ali posta. Concluiu parabenizando todos os secretários jovens do 
governo Ceninha. Em seguida falou o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa, que 
depois dos cumprimentos de praxe, disse que em breve apresentará matérias para o 
benefício da nossa população. Sobre a área verde, disse ser a pessoa que mais tem 
conhecimento da mesma, ficando a mesma no Loteamento Novo Bonito. Neste 
sentido, pediu que o Executivo tivesse carinho com a mesma, pois é só uma questão de 
carinho e doação.  Disse que recebeu pessoas pedindo ajuda para transportes e agiu por 
essas pessoas como um representante do povo. Pediu ao secretário de obras que 
agilizasse a poda das árvores, como também no esgotamento do Bairro das Populares. 
Concluiu. Em seguida falou o vereador Presidente, depois de passar os trabalhos ao 
vice-Presidente. De posse da palavra, o vereador José Soares de Brito Filho 
cumprimentou a todos e disse que não é fácil ganhar a política em cidade pequena. 
Sobre o Mercado Público, disse que só precisa se organizar e colocar para funcionar. 
Disse que o gestor público precisa gerir de forma coerente, caso contrário nunca mais 
voltará a vida pública. O vereador Antonio Marcos Lacerda disse que encaminhará 
requerimento para que o Executivo possa organizar os boxes priorizando quem já 
trabalhou no Mercado há mais de 15 anos. Retomando, o vereador Soares disse que o 
atual Prefeito está tendo dificuldade porque está arrumando a casa. Concluiu. Em 
seguida falou o vereador Francisco Rodrigues da Costa. Depois dos cumprimentos 
de costume, falou sobre o Rio de Janeiro não ter tido carnaval em 2020, frisando que 
com Deus não se brinca, pois em 2019 e 2020 o carnaval zombou de Jesus e em 2021, 
o carnaval não pode ser realizado por causa da covid. Parabenizou o secretário de 
obras pelo empenho. Frisou o esforço da secretária de saúde para fazer o certo. Disse 
que como vereador representante do povo, já pediu ao prefeito que todos os secretários 
pudessem atender toda a população de forma carinhosa e graças a Deus tem visto este 
comportamento em cada secretário. Disse da responsabilidade da CAGEPA quando 
abre o calçamento para conserto de canos quebrados, frisando que a mesma terceirizou 
o serviço e o calçamento não mais ficará para a prefeitura fazer. Concluiu frisando que 
o prefeito buscará novas licitações para a reforma do campo de futebol.  Em seguida 
falou o vereador Gilberto da Silva Brito, que após os cumprimentos de costume, 
falou sobre o Previne Brasil, antigo PMAQ, dizendo que tão logo o Projeto de Lei 
chegue nesta Casa, será aprovado e o prefeito executará, assim como também a 
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gratificação do Covid-19. Disse acreditar na equipe de secretários do governo 
Ceninha, pois são na sua maioria, técnicos. Agradeceu ao secretário Joelson pelo show 
de limpeza que fizeram no Distrito de Viana. Frisou sobre a entrevista do prefeito 
Ceninha Lucena na Rádio Bonito FM no dia de ontem, mostrando que ficou 
esclarecido para todo povo que Ceninha veio para organizar.  Concluiu. Ato contínuo, 
o Sr. Presidente determinou ao Primeiro Secretário a leitura das matérias aptas para 
votação. Assim, foi lido o seguinte: Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
001/2021 a Indicação nº 001/2021. Colocado para discussão e não havendo, foi 
colocado para votação e aprovado. Em seguida, o presidente colocou para votação a 
Indicação nº 001/2021 e a mesma foi aprovada por todos. Parecer da Comissão de 
Justiça e Redação nº 002/2021 a Indicação nº 002/2021. O citado parecer orienta o 
autor da Indicação a retirar a mesma de pauta, pois o teor da mesma é objeto de projeto 
de lei e não de indicação. Neste viés, o parlamentar José Péricles Medeiros Ramalho, 
autor da Indicação, solicitou do Presidente a retirada de pauta conforme orientou a 
Comissão de Justiça e Redação. O Presidente assim o fez e determinou que registrasse 
em ata. Neste momento, o vereador José Péricles Medeiros Ramalho, autor do Projeto 
de Lei nº001/2021, que já apresentou  com o teor da Indicação nº 002/2021, solicitou 
do Presidente que consultasse o plenário para que o Projeto pudesse ser votado neste 
momento. O Presidente assim o fez e o Plenário concordou em votar. Assim, o 
Projeto de Lei nº 001/2021, foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de 
Justiça e Redação nº 003/2021 a Indicação nº 003/2021. O citado parecer orienta o 
autor da Indicação a retirar a mesma de pauta, pois o teor da mesma é objeto de projeto 
de lei e não de indicação. Neste viés, o parlamentar José Péricles Medeiros Ramalho, 
autor da Indicação, solicitou do Presidente a retirada de pauta conforme orientou a 
Comissão de Justiça e Redação. . Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
004/2021 a Indicação nº 004/2021. O citado parecer orienta o autor da Indicação a 
retirar a mesma de pauta, pois o teor da mesma é objeto de projeto de lei e não de 
indicação. Neste viés, o parlamentar José Péricles Medeiros Ramalho, autor da 
Indicação, solicitou do Presidente a retirada de pauta conforme orientou a Comissão de 
Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 005/2021 a 
Indicação nº 005/2021. Colocado para discussão e não havendo, foi colocado para 
votação e aprovado. Em seguida, o presidente colocou para votação a Indicação nº 
005/2021 e a mesma foi aprovada por todos. Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação nº 006/2021 a Indicação nº 006/2021. Colocado para discussão e não 
havendo, foi colocado para votação e aprovado. Em seguida, o presidente colocou para 
votação a Indicação nº 006/2021 e a mesma foi aprovada por todos. Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação nº 007/2021 a Indicação nº 007/2021. Colocado 
para discussão e não havendo, foi colocado para votação e aprovado. Em seguida, o 
presidente colocou para votação a Indicação nº 007/2021 e a mesma foi aprovada por 
todos. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 008/2021 a Indicação nº 
008/2021. Colocado para discussão e não havendo, foi colocado para votação e 
aprovado. Em seguida, o presidente colocou para votação a Indicação nº 008/2021 e a 
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mesma foi aprovada por todos. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
009/2021 a Indicação nº 009/2021. Colocado para discussão e não havendo, foi 
colocado para votação e aprovado. Em seguida, o presidente colocou para votação a 
Indicação nº 009/2021 e a mesma foi aprovada por todos. . Parecer da Comissão de 
Justiça e Redação nº 010/2021 ao Requerimento nº 001/2021. Colocado para 
discussão e não havendo, foi colocado para votação e aprovado. Em seguida, o 
presidente colocou para votação o Requerimento nº 001/2021 e o mesmo foi 
aprovado por todos. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 011/2021 a 
Indicação nº 010/2021. Colocado para discussão e não havendo, foi colocado para 
votação e aprovado. Em seguida, o presidente colocou para votação a Indicação nº 
010/2021 e a mesma foi aprovada por todos. Não havendo nada mais a ser debatido, o 
Sr. Presidente determinou a lavratura desta ata. Sala das Reuniões da Câmara 
Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em dezenove de fevereiro  de 
dois mil e vinte e um. 
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Presidente 
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