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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
 
Aos vinte e seis 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 BENIGNO BARROS – Segundo Secretário(Nesta 
Renião) -; e demais vereadores: Damião Darlan Catarina de Sousa,  Gilberto da Silva 
Brito, Marcos Antônio Pinto de Sousa, José Péricles Medeiros Ramalho e Rosinaldo 
Paulino de Freitas.  Constatando a presença de oito  vereadores,  o Sr. Presidente abriu 
os trabalhos da presente reunião em nome de Deus e da democracia.  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 002/2021, do Poder Executivo Municipal. Cria 
gratificação temporária de emergência em saúde pública de Bonito de Santa Fé – 
GTESP-BSF, para os profissionais da administração municipal, integrantes da área de 
saúde que exercem suas atividades no atendimento da situação da pandemia 
Coronavírus – COVID-19. Indicação nº 011/2021, do parlamentar Francisco 
Rodrigues da Costa. Indica ao Poder Executivo a possibilidade de tornar lei a 
esterilização de caninos e felinos como função de saúde pública, como também 
instituir a prática como método oficial de controle populacional e de zoonoses e ainda 
proibir o extermínio sistemático de animais urbanos em nosso município. Neste 
sentido, o vereador anexou modelo de projeto de lei sobre o assunto. Moção de 
Aplausos nº 001/2021, do parlamentar Francisco Benigno Barros. Homenageada: 
Professora Helineide Leandro Araruna, pelos relevantes serviços junto a secretaria de 
Ação Social na gestão 2017/2020. Moção de Pesar nº 001/2021, do parlamentar 
Antônio Marcos Lacerda da Silva a família Leite, pelo falecimento de Maria José Leite 
Araruna. Moção de Pesar nº 002/2021, do parlamentar Antônio Marcos Lacerda da 
Silva a família Sousa, pelo falecimento de Maria do Socorro de Sousa.  MATÉRIAS 
PARA VOTAÇÃO: Decreto Legislativo nº 001/2021, propositura do vereador 
Francisco Rodrigues da Costa. Concede Título de Cidadão bonitense ao Sr. Paulo 
Clecimar de Alexandria. A matéria recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e 
Redação. Neste momento, o presidente comunicou que as lideranças entraram em 
acordo e o Projeto de Lei nº 002/2021 será apreciado nesta reunião, pois a Comissão 
de Justiça e Redação, em reunião, na manhã deste dia com a Secretária de Saúde, 
recebeu explicação sobre o Projeto citado. Como o projeto se trata de gratificação para 
o pessoal da saúde, as lideranças acharam por bem aprová-lo neste dia. Ato contínuo, o 
Sr. Presidente abriu espaço para as breves comunicações, usando o vereador José 
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Péricles Medeiros Ramalho que parabenizou a secretária de saúde,  Dra.  Aldara, 
juntamente com a Dra. Areta Ramos, na reunião da comissão de justiça e redação para 
discutir o Projeto de Lei nº 002/2021. Concluiu. Em seguida, falou o vereador 
Francisco Benigno Barros que de igual forma parabenizou a Secretária de Saúde. Em 
seguida, usou o espaço, o vereador Antônio Marcos Lacerda  que solidarizou-se com 
as famílias enlutadas. Também falou sobre o a importância do Projeto de Lei nº 
002/2021. Ninguém mais desejando usar o espaço, o vereador Presidente facultou a 
palavra para uso dos vinte minutos regimentais ao vereador Marcos Antonio Pinto 
de Sousa. Este, depois dos cumprimentos de praxe, pediu a população para ter mais 
cuidado com o vírus da Covid-19. Lamentou a perda do casal empresário de Cajazeiras 
e para completar os vândalos arrobaram a casa do mesmo e levaram tudo. Criticou a 
falta de médicos no posto das populares. Chamou atenção do governo municipal que 
olhasse para o Bairro Populares, pois há mais de vinte dias tem possui um esgoto 
estourado no citado bairro e nada foi feito até o dia de hoje. Frisou também o fato das 
árvores que foram podadas e não recolheram os galhos das mesmas, fato este ano 
também no mesmo bairro. Disse que não está fazendo críticas ao governo, apenas 
cobrando aquilo que o povo pede. Citou também mais um esgoto estourado no Bairro 
Barrozão e pediu providências. Ainda falou sobre a ambulância da Piedade, retirada da 
comunidade, segundo informações, para fazer reparos na mesma. No entanto, a 
ambulância não precisava fazer nada. Neste viés, pediu que a Câmara enviasse ofício 
ao Prefeito solicitando do mesmo a volta da ambulância para a comunidade citada.  
Pediu também providências para reposição de algumas lâmpadas para a rua Batista 
Leite. Ainda na sua fala, frisou sobre o nepotismo cometido pelo atual prefeito e disse 
que é inadmissível. Aparteando, o vereador Francisco Benigno, informou que sobre o 
Posto de Saúde das populares, o prefeito já viu que a falta de médico é porque o titular 
do citado posto está de licença. O vereador Péricles disse que a ambulância da Piedade 
retornará para a comunidade. O vereador Antônio Marcos disse que o prefeito não 
contratou um novo médico para as populares por falta de interesse. Concluindo, o 
vereador Marcos Antonio concluiu dizendo que o pessoal da saúde pode ter certeza 
que o projeto será aprovado. Ato contínuo, o vereador Presidente convidou o Vice-
Presidente para assumir os trabalhos, pois o momento chegara do mesmo usar a 
tribuna. De posse da palavra, o vereador José Soares de Brito Filho, cumprimentou a 
todos e disse que em contato com dois secretários do município, o de Planejamento e o 
de Agricultura, pode perceber a preocupação dos mesmos com a passagem molhada do 
Sítio Vazantes. Comunicou que as sementes serão distribuídas para os agricultores. 
Pediu ao prefeito que quando as estradas forem feitas, possam ser de forma que durem. 
Aparteando, o vereador Antonio Marcos solicitou informações sobre os critérios da 
entrega das sementes. O vereador Soares, explicou de forma detalhada que as sementes 
são para o pequeno agricultor e será em torno de cinco quilos. Parabenizou o prefeito 
pelo envio do projeto de lei das gratificações para o pessoal da saúde. Concluiu. Em 
seguida, foi facultada a palavra ao vereador Gilberto da Silva Brito. Depois dos 
cumprimentos, parabenizou a comunidade do Sítio Bonguinha pelo empenho na 
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recuperação da passagem molhada. Disse que em conversa com o secretário de 
agricultura, pode saber que na próxima segunda os agricultores receberão sementes 
para o plantio. Fez um balanço da viagem do Prefeito Ceninha Lucena a Brasília. 
Frisou o empenho do mesmo junto ao FNDE, como também a busca de emendas 
parlamentares. Também parabenizou o Prefeito pelo pagamento dos servidores dentro 
do mês trabalhado. Reportou-se sobre o processo de topografia do loteamento Luís 
Abdias, dizendo que o prefeito Ceninha prioriza a coisa correta. Como líder do 
prefeito, disse que a cada reunião procurará trazer as informações do governo para o 
povo de nosso município. Sobre a ambulância do Sítio Piedade, informou que a 
mesma não retirada da comunidade, apenas foi recebida pelo município e voltará a 
comunidade quando for construída uma garagem. Aparteando, o vereador presidente, 
disse que o prefeito assegurou que a ambulância voltará para a comunidade e a 
garagem da mesma será providenciada. Retomando, o vereador Gilberto pediu a todos 
os colegas que aprovassem o projeto de lei nº 002/2021, pois o pessoal da saúde é 
merecedor e esta sendo a tropa de choque no combate  pandemia. Concluiu. Em 
seguida falou o vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Este depois dos 
cumprimentos, mais uma vez mostrou a importância da Rádio Bonito FM, como 
também da TV Santa Fé. Disse que em breve trará um projeto de lei para o município 
ter a guarda municipal, pois a área de segurança é uma necessidade para nosso povo. 
Também reportou-se a outro projeto sobre o incentivo ao pagamento do IPTU. 
Parabenizou a vinda da Secretária de Saúde a Câmara Municipal para esclarecer todas 
as dúvidas sobre o projeto de lei nº 002/2021. Concluiu. Em seguida, falou o vereador 
Rosinaldo Paulino de Freitas. Depois dos cumprimentos, justificou suas faltas nas 
reuniões passadas por motivo de doença. Solicitou do líder do prefeito que buscasse 
junto a secretária de saúde a solução de problemas simples que estão acontecendo no 
município, citando o fato de mães de família que pós parto não tinha como deslocar-se 
para casa. Parabenizou a chegada das sementes, embora com atrasos. Concluiu 
deixando votos de pesar a família da esposa do colega Antonio Marcos. Em seguida 
falou o vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. Depois dos cumprimentos, 
disse que hoje encontra-se feliz em está na casa do povo, pois está vivo. Deixou sua 
solidariedade a família da querida Zilda pela triste partida. Também deixou seus 
sentimentos a família do seu Antonio Borges, como também a família do seu Luís 
Furtado. Disse que encontra-se feliz por ver hoje esta casa votando o retorno da 
gratificação do pessoal da saúde. E fez questão de dizer que foi sua primeira 
reivindicação junto ao governo atual. Disse que o governo passado acertou em enviar 
para a Câmara uma medida provisória sobre a gratificação, no entanto foi reprovada. 
Hoje ver que o atual governo mudou apenas o nome e a matéria veio como projeto de 
lei. Disse da importância da matéria hoje a mesma será aprovada. Parabenizou os 
colegas de oposição pelo comportamento de atender de forma rápida o estudo da 
matéria e os profissionais de saúde serem beneficiados. Solicitou que quando as 
estradas municipais fossem feitas, fossem de terraplanagem, pois até a economia seria 
maior para o município. Aparteando, o vereador Antonio Marcos pediu que se fossem 
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em terraplanagem, que fossem em piçarra. O vereador Rosinaldo também aparteou e 
pediu também que fossem em piçarra.  Retomando, o vereador Darlan agradeceu os 
apartes e disse que apoiaria as falas dos colegas Marcos Antonio, Rosinaldo e Antônio 
Marcos e juntos lutariam em prol da comunidade. Concluiu. Em seguida falou o 
vereador Francisco Benigno Barros, que depois dos cumprimentos de costume, 
solidarizou-se com a família do seu Antonio Borges pela perda do mesmo. Neste 
momento, o vereador Francisco Rodrigues da Costa acabou de chegar a reunião, 
totalizando os nove vereadores. Continuando sua fala, o vereador Francisco Benigno 
Barros falou sobre sua luta pelo sítio Cajueiro, dizendo que passa a ser também 
defensor daquela comunidade. Disse que está como vereador para defender o povo. 
Reportou-se sobre a votação do projeto de lei nº 002/2021, frisando que o mesmo será 
aprovado nesta reunião e os profissionais da saúde serão beneficiados. Parabenizou a 
secretária de saúde pela vinda a Câmara na manhã deste dia para explicar as dúvidas 
sobre a matéria. Aparteando, o vereador Francisco Rodrigues da Costa que reportou-se 
sobre o Projeto de Lei 002/2021, frisando que hoje o projeto será aprovado. 
Retomando, o vereador Francisco Benigno Barros, concluiu tranqüilizando o pessoal 
da saúde, pois o projeto será aprovado. Pediu aos colegas que votassem a moção de 
aplausos a ex-secretária Helineide Leandro Araruna. Concluiu.  Em seguida falou o 
vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva que depois dos cumprimentos e 
solidariedade as famílias enlutadas, frisou sobre as  reivindicações dos colegas sobre 
as estradas e reforçou que as estradas municipais precisam de terraplanagem. Falou 
também sobre a vigilância no que diz respeito ao nepotismo e desvio de função no 
atual governo, dizendo que no momento certo irá tomar as providências. Lamentou o 
fato do prefeito não ter pago o mês de fevereiro ainda aos aposentados. Disse que a 
gestão ainda não tem seus aplausos, pois ainda não disse a que veio. Cobrou o término 
do reparo do calçamento em frente ao terminal rodoviário. Sobre a ambulância da 
comunidade da Piedade, pediu que o governo agilizasse a garagem para que a mesma 
pudesse ser guardada. Reportou-se sobre o projeto de Lei 002/2021. Neste viés 
parabenizou o prefeito Ceninha por ter trazido o mesmo teor da medida provisória do 
ex-prefeito Chico Pereira. Disse que o Projeto de Lei nº 002/2021 será votado ainda 
hoje e como vereador postará nas redes sociais os dois projetos para que o povo saiba 
que se trata do mesmo teor. Afirmou categoricamente que a oposição votará a favor. 
Aparteando, o vereador Darlan disse que lutará pelo projeto do Previne Brasil, como 
também o Plano de Cargos e Salários dos Servidores. Retomando, o vereador Antonio 
Marcos disse que também lutará pelo Previne Brasil e do Plano de Cargos e Salários 
do pessoal da saúde.Concluiu. Dando continuidade, o Sr. Presidente determinou ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias aptas para serem apreciadas nesta 
reunião. O Sr. Primeiro Secretário comunicou ao Presidente que a Comissão de Justiça 
e Redação tinha se reunido e analisado o Projeto de Lei nº 002/2021, do Poder 
Executivo Municipal e por se tratar de matéria que beneficia os profissionais da saúde, 
solicitou conforme acordo de bancadas na reunião da comissão, que a mesma fosse 
colocada em  votação neste dia. O Presidente, consultando o Plenário assim o fez. O 
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Plenário concordou que a matéria fosse colocada em votação na data desta reunião. 
Dando continuidade, foi lido o Parecer nº 013/2021, da Comissão de Justiça e 
Redação ao Projeto de Lei nº 002/2021. Lido o parecer, foi colocado em discussão e 
não havendo, foi aprovado por todos. Em seguida foi lido o Projeto de Lei nº 
002/2021, do Poder Executivo. Colocado para discussão, todos os vereadores 
ressaltaram a importância do projeto e a bancada de oposição fez questão de mostrar 
que o teor da matéria era o mesmo da Medida Provisória do Ex-Prefeito Chico Pereira 
que tinha sido reprovada no ano passado. Colocado para votação, foi aprovado por 
todos.  Em seguida foi lido o Parecer nº 012/2021, da Comissão de Justiça e 
Redação ao Decreto Legislativo nº 001/2021, do vereador Francisco Rodrigues da 
Costa. Colocado para discussão e não havendo, foi aprovado por todos. Em seguida foi 
colocado para discussão o Decreto Legislativo nº 001/2021. Todos os vereadores 
fizeram questão de frisar que o homenageado era digno do Título. Colocado para 
discussão, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o plenário também concordou 
em votar, nesta reunião, as moções que estavam tramitando. Assim, foi lido: Moção de 
Aplausos nº 001/2021, do vereador Francisco Benigno Barros, aprovada por 
unanimidade. Moções de Pesar nº 001 e 002/2021, do vereador Antônio Marcos 
Lacerda da Silva, todas, foram aprovadas por unanimidade.  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 vinte e seis  de 
fevereiro  de dois mil e vinte e um. 
  
 

José Soares de Brito Filho 
Presidente 
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