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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA CINCO DE MARÇO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM. 
 
Aos cinco dias do mês de março 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 -; DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA – Primeiro Secretário 
(Nesta Reunião)  -; FRANCISCO BENIGNO BARROS – Segundo Secretário(Nesta 
Renião) -; e demais vereadores:   Gilberto da Silva Brito, Marcos Antônio Pinto de 
Sousa, José Péricles Medeiros Ramalho.  Constatando a presença de seis  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 que estava 
em velório de sua tia na cidade de Boa Ventura. 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 003/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Dá redenominação ao 
Hospital Honorina Tavares de Albuquerque e dá outras providências. Projeto de Lei 
nº 004/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Dá denominação a rua de 
nossa cidade e toma outras providências. Rua localizada no Alto Belo Horizonte, 
iniciando na oficina do Sr. Vildomeire e finalizando na residência do Sr. Francisco 
Tomaz dos Santos, Valdir Tomaz. Projeto de Lei nº 005/2021, do vereador José 
Péricles Medeiros Ramalho. Reconhece a prática da atividade física e do exercício 
ministrada por profissional de Educação Física, como essencial, podendo ser realizada 
em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como 
em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais, desde que cumpridas as normas sanitárias aplicáveis. Projeto de 
Lei nº 006/2021, do vereador Francisco Rodrigues da Costa. Estabelece as Igrejas e 
Templos religiosos de qualquer culto como atividade essencial no Município de 
Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Indicação nº 
012/2021, do vereador Francisco Benigno Barros. Indica ao Chefe do Poder Executivo 
a possibilidade de pavimentação da Rua Aristides Ferreira no Distrito de Viana, deste 
Município. Indicação nº 013/2021, do vereador Francisco Benigno Barros. Indica ao 
Poder Executivo Municipal a possibilidade orçamentária para  construção de uma 
praça em frente a Rua Manoel Ferreira de Freitas, no Distrito de Viana, mais 
precisamente na saída para a nossa cidade. Moção de Pesar nº 003/2021, do 
parlamentar José Péricles Medeiros Ramalho, a família Ramalho Aquino, pelo 
falecimento da Sra. Creusa Araujo Aquino. Moção de Pesar nº 004/2021, do 
parlamentar Antonio Marcos Lacerda da Silva a família Sousa, pelo falecimento do Sr. 
Luis Joaquim de Sousa (Luis Cabrinha). MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: Indicação 
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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. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves comunicações, usando o 
vereador o vereador José Péricles Medeiros Ramalho que parabenizou o prefeito 
Ceninha pela ida a capital do país em busca de melhoras para o município, como 
também pela participação em consórcio para compra de vacinas. O vereador 
Francisco Benigno Barros também parabenizou o Prefeito pelo esforço do prefeito 
para conseguir vacina. O vereador Gilberto da Silva Brito também o espaço no 
mesmo sentido de parabenizar o prefeito. O Presidente da Casa aproveitou o espaço 
para parabenizar o colega Damião Darlan pelo seu aniversário, como também as 
mulheres pela chegada do dia 08 de março. Em seguida, o Presidente da facultou a 
palavra ao primeiro orador do dia de hoje, vereador Damião Darlan Catarina de 
Sousa, que após os cumprimentos abraçou os ouvintes, de forma virtual,  e disse que 
seu mandato é do povo. Agradeceu a Deus pela passagem do seu aniversário. 
Solidarizou-se com a família do seu Luis Cabrinha pela perca dos seus genitores, como 
também a família de Dona Creusa de Josali. Reportou-se sobre a pandemia, frisando 
que somente hoje mais de 1.800 pessoas morreram. Disse que recebe com alegria a 
notícia da adesão do município para compra de vacinas. Neste momento, o vereador 
Francisco Rodrigues da Costa chegou ao plenário, totalizando sete vereadores. 
Continuando seu pronunciamento, o vereador Darlan disse que o dinheiro para a 
compra de vacinas existe e deve ser aplicado. Pediu que a secretaria de esportes 
pudesse fazer a reforma do Estádio de Futebol José arruda Amorim, como também o 
campo de futebol no Distrito de Viana. Falou sobre a importância do município 
desenvolver ações culturais com os jovens. Enalteceu a atitude do governador do 
Estado pela abertura de mais leitos de UTI em municípios da Paraíba. Frisou que a 
centralização do poder nas mãos de um pequeno grupo não é bom para o município. 
Neste viés, pediu a descentralização política para Bonito crescer. Concluiu. Em 
seguida, falou o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa. Após os cumprimentos, 
solidarizou-se com o amigo Líquison pela forma como o mesmo pediu exoneração do 
cargo de secretário de administração, pois o governo da família é quem está 
governando. Disse que o prefeito Ceninha parecer não ter pulso forte para governar e 
acaba perdendo pessoas capacitadas. Cobrou providências na área de saúde e citou o 
caso ocorrido no último dia 03, onde uma mãe perdeu seu filho. Disse que a mãe 
solicitou uma ultrasom a secretaria de saúde com urgência e não obteve. Explicou que 
a mãe não conseguia ter a criança por parto normal e por falta da ultrasom, que 
detectava se a criança tinha condições de nascer ou não, a mãe perdeu a filha. Pediu 
que esta Casa abrisse uma sindicância para apurar este caso. Aparteando, o vereador 
Péricles, disse o vereador, que o ex-secretário Líquison tinha apenas combinado que 
ficaria no cargo apenas trinta dias. Retomando, o vereador Marcos Antonio Pinto falou 
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sobre a adesão do município a compra de vacinas dizendo que é mais que obrigação o 
prefeito fazer isto, pois dinheiro ficou nos cofres do município. Concluiu. Em seguida 
falou o vereador Francisco Benigno Barros. Depois dos cumprimentos, esclareceu 
que passou a semana visitando comunidades e buscando ouvir o povo. Reportou-se 
sobre a vacinação em nossa cidade frisando que a secretaria está cumprindo o 
protocolo do ministério da saúde. Sobre a ultrasom solicitada, disse que Bonito não 
dispõe de aparelho. Neste viés, disse que lutará junto a secretaria pelas providências. 
Disse que se houve falhas no que diz respeito a perda da criança, foi do médico e não 
da secretaria de saúde. Frisou que visitou a secretaria de educação e pode constatar que 
a secretária Fátima está muito empenhada pelo brilho da educação de Bonito. Sobre a 
reforma do estádio de futebol, disse que a licitação feita na gestão passada foi tão 
absurda que a empresa que ganhou não quer começar a obra, pois não compensa. 
Assim, o governo atual irá regularizar a situação. Parabenizou o município pela 
realização de 70 mamografias. Cobrou da secretária a realização de exames para os 
homens. Comunicou que o Distrito de Viana já está com médico. Disse que o prefeito 
Ceninha jamais vai entregar as secretarias a pessoas irresponsáveis, pois se assim 
fizesse acabaria como a ex-gestora Alderi Caju que hoje responde 23 processos. 
Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco Rodrigues da Costa. Depois dos 
cumprimentos, agradeceu a Deus por está vivo. Disse que o trabalho do vereador é 
legislar e fiscalizar. Sobre o fato da morte do bebê, disse que irá investigar o caso. 
Explicou o teor do seu projeto de lei nº 006/2021 e pediu aos colegas que aprovassem 
a matéria na próxima sexta-feira. Citou que o projeto traz a abertura das igrejas como 
trabalho essenciais. Também explicou o teor da Indicação nº 011/2021, pois trata-se do 
cuidado com os animais de rua. Explicou que indica ao Executivo a elaboração de 
projeto de lei que caracteriza a esterilização de caninos e felinos como função pública. 
Concluiu. Em seguida falou o vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Depois 
dos cumprimentos, frisou da missão árdua de ser vereador, pois os problemas da 
população chegam primeiro ao vereador. Agradeceu o apoio dos colegas e do 
Presidente da Casa em transmitir as reuniões ordinárias pela TV Santa Fé. Disse que as 
transmissões fazem com que o povo sinta de perto o trabalho do vereador, pois assim 
sendo, o vereador está prestando seus serviços a comunidade. Disse que tão logo a 
pandemia possa ser vencida, apresentará projeto para campeonatos de futebol em 
nosso município. Reportou-se sobre a empresa que ganhou a licitação para reforma do 
Estádio de Futebol José Arruda Amorim, na gestão passada,  dizendo que a mesma já 
está é retirando o material que foi posto na obra. Neste viés, disse que Bonito sempre 
está perdendo e o atual prefeito precisa lutar para resolver tanta coisa errada que a 
gestão passada deixou, pois administrar não é fácil. Sobre a morte de uma bebê no 
Hospital Municipal, disse que o diretor daquela casa de saúde, emitiu nota de 
esclarecimento frisando todos os dados que o Hospital tomou as medidas corretas. 
Concluiu dizendo que a atual gestão municipal não prioriza político nenhum levar 
paciente para encaminhamento médico, pois isto é crime. Em seguida falou o 
vereador líder do governo, vereador Gilberto da Silva Brito. Após os 
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cumprimentos, frisou que o município recuperará as estradas no mês de maio, pois a 
quadra invernosa já tem diminuído. Sobre a saída do ex-secretário Líquison, disse que 
seus colegas antecessores já explicaram a saída do mesmo. Parabenizou todas as 
mulheres pela chegada do dia 08 de março. Disse que a adesão do município para 
compra de vacina, ser realmente uma obrigação e que só assim nós poderemos voltar 
ao normal. Disse que o prefeito Ceninha é responsável na nomeação dos secretários e 
tudo que faz está dentro da lei. Aparteando, o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa 
disse que a lei federal que trata dos cargos de confiança trata como imoral o número de 
familiares nomeados por parte do Executivo Municipal. Retomando seu discurso, o 
vereador Gilberto da Silva Brito concluiu. Dando continuidade, o Sr. Presidente 
determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias aptas para 
votação. O Sr. Primeiro Secretário leu o seguinte: Parecer nº 014/2021, da Comissão 
Permanente de Justiça e redação a Indicação nº 011/2021, do vereador Francisco 
Rodrigues da Costa. Colocado para discussão e não havendo, foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida, foi lida a Indicação nº 011/2021. Colocada para discussão, 
cada parlamentar frisou a importância do pedido do vereador Francisco Rodrigues da 
Costa. Colocada para votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 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 
cinco de março  de dois mil e vinte e um. 
  
 

José Soares de Brito Filho 
Presidente 

 
 

Damião Darlan Catarina de Sousa 
Primeiro Secretário(Nesta Reunião) 

 
 

Francisco Benigno Barros 
Segundo Secretário(Nesta Reunião) 

 
 

 
Rua José Arruda de Sousa, s/n. Centro, Bonito de Santa Fé, PB - CEP 58960-000 – Fone (83) 3490-1251, 99942.9735 – e-mail:contato@cmbsf.pb.gov.br 

 

mailto:cmbsf@pb.gov.br

