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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS  DE ABRIL DE 
DOIS MIL E VINTE E UM DE FORMA REMOTA. 
 
Aos dezesseis dias do mês de abril 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, 
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 Resolução nº 001/2021, de autoria de 
membros da Mesa Diretora e também de alguns parlamentares. Altera dispositivos 
(parágrafo 1º do Artigo 21) do Regimento interno da Câmara Municipal de Bonito de 
Santa Fé (Resolução nº 001/2019, de 13 de dezembro de 2019). Decreto Legislativo 
nº 002/2021, propositura do vereador José Soares de Brito Filho. Concede Título de 
Cidadão Honorário Bonitense ao Sr. José Jeffeson Morais da Costa. Moção de 
Aplausos nº 002/2021, do vereador Francisco Rodrigues da Costa. Homenageado: 
Francisco Eudes Martins. MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: 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 018/2021, do vereador 
Damião Darlan Catarina de Sousa. Indicando após ouvido o plenário, que o Prefeito 
Constitucional possa analisar junto as secretarias de planejamento e serviços públicos 
a possibilidade de pavimentação de uma rua projetada, situada no Bairro Pousada 
Alegre, tendo início na casa do policial penal Carlos Magno Ramalho e término na 
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casa do Sr. Jair Tomaz Ramalho. Indicação nº 019/2021, do parlamentar Damião 
Darlan Catarina de Sousa. Indica ao Prefeito Constitucional que o mesmo possa 
analisar junto as secretarias de planejamento e serviços públicos, bem como a de 
agricultura, a possibilidade de construir a estrada que liga a sede do nosso município 
ao Distrito de Viana na forma de terraplanagem. Indicação nº 020/2021, do 
parlamentar José Péricles Medeiros Ramalho. Indica ao Prefeito Municipal a 
possibilidade de doação de alimentos(feiras) as pessoas carentes do nosso município 
de Bonito de Santa Fé neste momento de pandemia. Indicação nº 021/2021, do 
parlamentar Antonio Marcos Lacerda da Silva. Indica ao Prefeito Municipal a 
disponibilização de recursos financeiros para a compra de tabletes para os agentes de 
combate a endemias. Moção de Pesar nº 005/2021, do parlamentar Damião Darlan 
Catarina de Sousa a família Chagas, Catarina e Silva pela perca irreparável da senhora 
Carminha Chagas da Silva. Em seguida, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves 
comunicações, usando o espaço o vereador Rosinaldo Paulino de Freitas, que 
agradeceu a Deus pela oportunidade de está vivo. Agradeceu também por já ter 
recebido a primeira dose da vacina de COVID-19. Pediu ao prefeito que pudesse fazer 
uma operação tapa buracos na estrada que liga a sede ao Distrito de Viana. Pediu a 
secretária de saúde que tivesse sensibilidade com a população do Distrito de Viana em 
relação a liberação da ambulância, pois quando alguém precisa, a ambulância só é 
liberada quando ligam para a secretaria de saúde. Solicitou também a liberação da 
ambulância da comunidade do sítio Piedade. Concluiu. Em seguida falou o vereador 
Presidente, José Soares de Brito Filho, que depois dos cumprimentos, falou da 
alegria das chuvas caídas durante esta semana. Falou da importância das reuniões 
remotas, cumprindo assim as determinações das autoridades sanitárias. Concluiu. Em 
seguida falou o vereador Francisco Rodrigues da Costa, que após os cumprimentos, 
pediu ao presidente que a próxima reunião pudesse ser presencial. Em seguida falou o 
vereador Francisco Benigno Barros que depois dos cumprimentos, parabenizou a 
gestão pela licitação para a contratação de médicos especialistas para o município. 
Parabenizou o secretário de agricultura pelo belo trabalho. Concluiu. Em seguida falou 
o vereador Gilberto da Silva Brito, que após os cumprimentos, agradeceu a Deus 
pelas chuvas caídas. Corroborou com o vereador Dal no que diz respeito a estrada, 
pois precisa mesmo de uma operação tapa buracos. Em seguida falou o vereador 
Marcos Antonio Pinto de Sousa. Depois dos cumprimentos, solidarizou-se com as 
famílias enlutadas. Em seguida falou o vereador Antonio Marcos Lacerda, que 
depois dos cumprimentos, solidarizou-se com as famílias enlutadas de nosso 
município. Falou sobre o trabalho do secretário de agricultura, frisando que o mesmo 
pudesse usar piçarra na operação tapa buracos das estradas, assim não causa atoleiros. 
Concluiu. Em seguida falou o vereador José Péricles Medeiros Ramalho que depois 
dos cumprimentos, solidarizou-se com as famílias enlutadas e apresentou moção de 
pesar as famílias enlutadas. Pediu aos colegas que aprovassem sua indicação. 
Concluiu. Em seguida falou o vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. Depois 
dos cumprimentos falou sobre solidarizou-se com as famílias enlutadas, a de seu 
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Juvenal no Sítio Campos e também a Cícero Gato, na Nova Santa Cruz. Concluiu.  
Dando continuidade, o Sr. Presidente facultou a palavra para uso dos cinco minutos, já 
que a reunião é remota. Assim, o vereador Rosinaldo Paulino de Freitas, depois dos 
cumprimentos, agradeceu a Deus pelas chuvas caídas. Parabenizou os agentes de 
saúde pelo trabalho dos mesmos. Deixou sua tristeza em relação a ambulância do 
Distrito de Viana que para ser liberada para os doentes a burocracia é muito grande. 
Concluiu. Em seguida falou o vereador Presidente que reportou-se sobre as famílias 
que estão passando necessidade. Concluiu. Depois falou o vereador Francisco 
Rodrigues da Costa, que depois dos cumprimentos,  apresentou moção de aplausos, 
para ser tramitada na próxima sexta-feira,  aos motoristas José Lucimar Pereira e 
Vicente Chagas Braga, ambos aposentados do nosso município. Defendeu seu projeto 
de lei que pede que as igrejas possam ser reconhecidas como trabalho essencial. Neste  
viés, pediu aos colegas que aprovassem sua matéria. Concluiu. Em seguida falou o 
vereador Francisco Benigno Barros. Mais uma vez parabenizou os agentes de saúde 
porque já pode ver que o prefeito licitou a compra de tabletes para os mesmos. 
Parabenizou o Prefeito pelo pagamento dos funcionários dentro do mês trabalho e 
também pela licitação para contratação de médicos especialistas. Concordou com a 
solicitação dos colegas sobre a estrada que liga a sede ao Distrito de Viana. Pediu a 
população que tivesse cuidado, pois a covid mata. Concluiu. Em seguida falou o 
vereador Gilberto da Silva Brito. Depois dos cumprimentos, frisou que o prefeito 
Ceninha tem muito tempo ainda para concertar o município, neste viés, pediu a todos 
paciência. Comunicou que o mais tardar, no final de maio, os agentes de saúde 
receberão tabletes para facilitar o trabalho dos mesmos. Neste viés, disse que Ceninha 
em três meses já resolveu este problema, pois desde 2009 o dinheiro existia e por falta 
de responsabilidade a compra dos tabletes não tinha acontecido. Disse ainda que a 
ambulância da Piedade em breve estará na comunidade. Concluiu. Em seguida, falou o 
vereador Marcos Antônio Pinto de Sousa. Depois dos cumprimentos falou sobre a 
gestão do Prefeito Ceninha frisando que a maravilha prometida está muito longe de ser 
vista, pois a reclamação da população já é grande. Em seguida falou o vereador 
Antonio Marcos Lacerda da Silva. Depois dos cumprimentos falou sobre a 
obrigação do prefeito de pagar os servidores dentro do mês. Disse que o governo de 
Ceninha é desarbolado, pois está faltando médico em UBS. Disse que o Prefeito 
Ceninha já recebeu três alertas do Tribunal de Contas. Cobrou o pagamento do mês de 
dezembro, pois mais de 9 milhões já entrou o município. Pediu a poda das árvores, 
iluminação das  ruas da cidade e do Distrito de Viana, como também a resolução do 
problema da ambulância da comunidade da Piedade. Disse que o governo Ceninha está 
contratando advogados caríssimos da cidade de Patos, enquanto nossa cidade possui 
ótimos profissionais. Citou também o desarbolo no pagamento de vídeos no valor de 
14 mil reais. Disse que a prerrogativa do vereador é fiscalizar. Concluiu pedindo dias 
melhores. Em seguida falou o vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Depois 
dos cumprimentos falou da sua indicação pedindo cestas básicas para as famílias 
carentes. Disse que os vereadores de oposição não deveriam falar da falta de médicos 
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em nosso município, pois as gestões passadas foram uma vergonha na área de saúde. 
Falou do trabalho do prefeito ceninha Lucena no que diz respeito a retirada do 
município do CALC. Sobre a estrada do Viana, disse que todos devem, em união, 
buscar a estadualização da mesma. Citou determinações do TCE sobre a ex-prefeita 
Alderi Caju, frisando assim que as gestões passadas sim, foram desarboladas. 
Concluiu. Em seguida, falou o vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. Após 
os cumprimentos, disse que entrou na vida pública ao lado do povo e defenderá o 
mesmo até o último dia do seu mandato. Disse que a gestão atual não está do lado do 
povo, pois há falta de médicos na Antolândia, no Jardim das Neves, no Distrito de 
Viana. Frisou também da falta de agentes de saúde. Neste viés, disse ser inadimissível 
um governo que gasta 14 mil reais na divulgação de vídeos sobre prevenção de covid, 
que todos já sabem, e deixa faltar agente de saúde.Cobrou mais uma vez a implantação 
do Previne Brasil. Cobrou também a entrega de cestas básicas para as famílias dos 
alunos. Disse que as pessoas pobre de nosso município está indo embora para Conxau, 
pois não tem vez neste governo. Frisou que tudo que o governo atual prometeu na 
campanha, não está cumprindo. Concluiu. Terminada as falas, o Sr. Presidente 
determinou a leitura das matérias aptas para votação pelo Primeiro Secretário. Neste 
viés, foi lido o seguinte: Parecer da Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação nº  024/2021 a Indicação nº 018/2021, do 
parlamentar Damião Catarina de Sousa. Por se tratar de reunião remota,o Sr. 
Presidente comunicou que colocaria em votação tanto o parecer como a indicação 
juntos. Assim, foram colocados em votação tanto o parecer nº 024/2021como a 
Indicação nº 018/2021 e foram aprovados por todos com um SIM. Parecer da 
Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação nº  
025/2021 a Indicação nº 019/2021, do parlamentar Damião Catarina de Sousa. Por 
se tratar de reunião remota,o Sr. Presidente comunicou que colocaria em votação tanto 
o parecer como a indicação juntos. Assim, foram colocados em votação tanto o parecer 
nº 025/2021como a Indicação nº 019/2021 e foram aprovados por todos com um SIM. 
Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
nº 026/2021 a Indicação nº 020/2021, do parlamentar José Péricles Medeiros 
Ramalho. Por se tratar de reunião remota,o Sr. Presidente comunicou que colocaria 
em votação tanto o parecer como a indicação juntos. Assim, foram colocados em 
votação tanto o parecer nº 026/2021como a Indicação nº 020/2021 e foram aprovados 
por todos com um SIM. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação nº 027/2021 a Indicação nº 021/2021. Neste viés, a 
Indicação nº 021/2021, do parlamentar Antonio Marcos Lacerda da Silva. Por se tratar 
de reunião remota,o Sr. Presidente comunicou que colocaria em votação tanto o 
parecer como a indicação juntos. Assim,  foram colocados em votação tanto o parecer 
nº 027/2021como a Indicação nº 021/2021 e foram aprovados por todos com um SIM. 
Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
nº 028/2021 ao Projeto de Lei nº 006/2021, do parlamentar Francisco Rodrigues 
da Costa. Neste viés, o Projeto de Lei nº 006/2021, do parlamentar Francisco 
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Rodrigues da Costa foi colocado para votação juntamente com o Parecer da Comissão. 
Por se tratar de reunião remota,o Sr. Presidente comunicou que colocaria em votação 
tanto o parecer como o Projeto juntos. Neste viés, foram colocados em votação tanto o 
parecer nº 028/2021como o Projeto de Lei nº 006/2021, e foram aprovados por todos 
com um SIM. Ainda foi colocado para votação a Moção de Pesar nº 005/2021, do 
parlamentar Damião Darlan Catarina de Sousa. Colcada para votação, recebeu 
SIM de todos os vereadores.  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 dezesseis de abril  de dois mil e vinte e um 
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