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ATA DA SEXTA 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 DE FORMA REMOTA. 
 
Aos dezenove 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 -; ANTONIO MARCOS LACERDA SILVA – Primeiro Secretário   -; 
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 e 
Rosinaldo Paulino de Freitas.  Constatando a presença de todos os vereadores, em 
reunião remota, através da plataforma Google Meet, o Sr. Presidente abriu os trabalhos 
da presente reunião em nome de Deus e da Democracia. Em seguida, o Sr. Presidente 
determinou a leitura da ata da reunião anterior. O Sr. Primeiro Secretário pediu a 
dispensa e o seu pedido foi colocado para votação, onde todos concordaram com um 
SIM. Depois colocada em votação, a ata foi 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 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. Projeto de Lei nº 007/2021, do Poder Executivo Municipal. 
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Conselho de FUNDEB, conforme dispõe a Lei Federal nº 
14.113 de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Lei 008/2021, do Poder Executivo 
Municipal. Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, coma 
finalidade de adquirir vacinas para combate a pandemia do coronavírus, 
medicamentos,insumos e equipamentos na área de saúde. Indicação nº 014/2021, do 
vereador Francisco Benigno Barros. Indicando ao Prefeito Municipal a possibilidade 
orçamentária para este ano ou já para o orçamento de 2022 de pavimentar a principal 
via da Vila São Luis. Indicação nº 015/2021, do vereador Francisco Benigno Barros. 
Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a possibilidade de enviar uma 

 
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


2 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 
“CASA DE ANTONIO DIAS DE LIMA” 

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 
ambulância para a comunidade da Vila São Luis. Indicação nº 016/2021, do vereador 
José Péricles Medeiros Ramalho. Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que o 
mesmo possa analisar junto as secretarias de Planejamento e Serviços Públicos a 
possibilidade de construção de uma praça na Vila São Luis e que a mesma possa ser 
denominada de Praça Eliza Tavares de Sousa Ramalho. Indicação nº 017/2021, do 
vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Indica ao Chefe do Poder Executivo que o 
mesmo possa analisar junto as secretarias de Planejamento e Serviços Públicos a 
possibilidade de pavimentação de uma rua(beco) que fica entre a residência do Sr. 
Eustáquio e um imóvel de propriedade do falecido Professor Joseny Palitot. 
MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: 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 Bairro Alto Belo Horizonte, iniciando na oficina do Sr. 
Vildomeire Pereira da Silva e finalizando na residência do Ex vereador Francisco 
Tomaz dos Santos, Valdir Tomaz. Projeto de Lei nº 007/2021, do Poder Executivo 
Municipal. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho de FUNDEB, conforme dispõe 
a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020. (ESTA MATÉRIA, APESAR 
DE TER ENTRADO NA TRAMITAÇÃO NESTA REUNIÃO, SERÁ VOTADA 
TAMBÉM, POIS A COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO JÁ EMITIU 
PARECER E POR TTATAR-SE DE MATÉRIA EM REGIME DE URGÊNCIA 
A PEDIDO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL). 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). Terminada a leitura do Expediente do Dia, o 
Sr. Presidente facultou a palavra pela ordem de sorteio e explicou que por está sendo 
realizada, esta reunião, de forma remota, os parlamentares terão apenas cinco minutos 
para as falas. Assim, falou o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa, que depois 
dos cumprimentos de costume, deixou seus sentimentos as famílias enlutadas de nossa 
cidade. Pediu aos colegas que todos lutassem junto ao Executivo para providenciar a 
legalização do novo cemitério. Concluiu. Em seguida, falou o vereador José Péricles 
Medeiros Ramalho. Depois dos cumprimentos, reportou-se sobre o falecimento das 
pessoas queridas em nossa cidade. Apresentou Moção de Pesar a família Ramalho, 
pelo falecimento de sua genitora. Falou sobre o novo cemitério dizendo que técnicos 
da Sudema já visitaram o local e agora resta o Legislativo aguardar. Falou ainda sobre 
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sua idéia de reformular o Regimento Interno. Concluiu. Em seguida falou o vereador 
Gilberto da Silva Brito. Depois dos cumprimentos, falou sobre o projeto de lei 
007/2021, que trata da renovação do conselho do fundeb. Neste viés pediu aos colegas 
que aprovassem esta matéria do chefe do Executivo. Sobre o cemitério, disse que 
nenhum vereador da base do governo tem intenção de prejudicar o andamento daquela 
obra. Concluiu. Em seguida, falou o vereador Francisco Rodrigues da Costa, este, 
depois dos cumprimentos, reportou-se sobre a chuva caída agradecendo a Deus. 
Deixou seus pesares as famílias enlutadas. Concluiu. Em seguida falou o vereador 
Antônio Marcos Lacerda da Silva. Depois dos cumprimentos, solidarizou-se com as 
famílias enlutadas mostrando a importância das pessoas que nos deixaram. Cobrou do 
prefeito municipal providências no que diz respeito aos alugueis que a Prefeitura tem 
contratado. Disse que isto é incompatível com a nossa realidade, principalmente para 
um governo que quer conter despesas. Lamentou a realização de uma reunião da 
secretária de educação determinando que os auxiliares terão que trabalhar. Cobrou 
também providências em relação ao cemitério novo, pois é urgente a legalização junto 
a Sudema. De igual forma, cobrou o funcionamento do mercado público. Também 
cobrou do atual gestor o pagamento do mês de dezembro a  todos os servidores 
municipais. Em seguida, falou o vereador professor Damião Darlan Catarina de 
Sousa. Depois dos cumprimentos, agradeceu a todos que prestarem solidariedade a sua 
pessoa pela perca de Dona Carminha, sua  vó. Reportou-se sobre as matérias que serão 
apreciadas nesta reunião, dizendo da importância de cada uma, principalmente do 
projeto de lei nº 007/2021. Também falou sobre a determinação para os auxiliares da 
educação irem trabalhar, frisando que em momentos de pandemia, precisa-se de muito 
cuidado. Concluiu. Ato contínuo, o Sr. Presidente determinou a leitura das matérias 
aptas para votação. Nesse sentido foi lido o seguinte: Parecer nº 015/2021, da 
CPCLJR ao Projeto de Lei n] 004/2021. Parecer favorável a matéria e já aprovado na 
comissão. Colocado para votação do plenário, todos disseram SIM ao parecer. Em 
seguida foi lido o 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 Bairro Alto Belo Horizonte, iniciando na oficina do Sr. Vildomeire 
Pereira da Silva e finalizando na residência do Ex vereador Francisco Tomaz dos 
Santos, Valdir Tomaz. Colocado para votação, foi aprovado por todos com um SIM. 
Em seguida foi lido o Parecer nº 016/2021, da CPCLJR ao Projeto de Lei nº 
007/2021. Parecer aprovado na comissão e colocado para o plenário e também foi 
aprovado por todos. Em seguida foi lido o Projeto de Lei nº 007/2021, do Poder 
Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho de 
FUNDEB, conforme dispõe a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020. Em 
seguida todos disseram SIM ao projeto e o mesmo foi aprovado. Ainda foi o Parecer 
nº 017/2021, da CPCLJR a Indicação nº 012/2021. O Parecer foi aprovado na 
comissão e agora recebe também aprovação do plenário. Em seguida foi colocado para 
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votação a Indicação nº 012/2021, do vereador Francisco Benigno Barros. Colocada 
para votação, foi aprovada por todos. Ainda foi o Parecer nº 018/2021, da CPCLJR a 
Indicação nº 013/2021. O Parecer foi aprovado na comissão e agora recebe também 
aprovação do plenário. Em seguida foi colocado para votação a Indicação nº 
013/2021, do vereador Francisco Benigno Barros. Colocada para votação, foi aprovada 
por todos. Em seguida foi lida as Moções de Pesar nº 003 e 004/2021, 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 dezenove  de março  de dois mil e vinte e um. 
  
 

José Soares de Brito Filho 
Presidente 

 
 

Antonio Marcos Lacerda da Silva 
Primeiro Secretário 

 
 

Francisco Rodrigues da Costa 
Segundo Secretário 
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