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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE 
SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA SETE DE MAIO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM DE FORMA REMOTA. 
 
Aos sete dias do mês de maio 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; 
FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA – Segundo Secretário -; e demais 
vereadores: 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,  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 009/2021, do Poder Executivo. 
Estabelecem diretrizes e metas orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022 e dá 
outras providências. 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. Requerimento nº 002/2021, do 
vereador José Péricles Medeiros Ramalho, requerendo após ouvido o plenário que o 
presidente da Casa encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor Presidente do Senado 
Federal, extensivo a todos os senadores paraibanos, solicitando apoio ao projeto de lei 
nº 2564/2020, que estabelece o piso salarial dos profissionais de enfermagem. 
Indicação nº 028/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho, indicando após 
ouvido o plenário que o prefeito, dentro das possibilidades orçamentárias, a construção 
de uma Escola Municipal na Vila Ex-Prefeito Adauto Luis de Oliveira. MATÉRIAS 
PARA VOTAÇÃO: Indicação nº 025/2021, do vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho indicando ao Prefeito Municipal veja a possibilidade de construir na Vila 
Prefeito Adauto Luis de Oliveira uma Escola Municipal. Indicação nº 026/2021, do 
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vereador José Péricles Medeiros Ramalho, indicando ao Presidente da Assembleia 
Legislativa, juntamente com todos os deputados que compõem a Casa, que somem 
esforços junto ao governador do Estado para que a estrada que liga a sede do 
Município ao Distrito de Viana, além de ser estadualizada, possa também receber 
malha asfáltica.  Indicação nº 027/2021, do vereador José Soares de Brito Filho, 
indicando ao Deputado Estadual Wilson Filho para que o mesmo apresente Projeto de 
Lei na Assembleia Legislativa, denominando de Prefeito Sabino Dias de Almeida, a 
via que inicia na fronteira do nosso município com o Estado do Ceará e nos interliga 
ao Município de Serra Grande passando pelo Distrito de Viana, tão logo ela seja 
estadualizada. Moção de Pesar nº 006/2021, do vereador Francisco Benigno Barros a 
família Vieira pelo falecimento do Senhor Ulisses Vieira. Moção de Pesar nº 
007/2021, do vereador José Pérciles Medeiros Ramalho a família Dantas, pelo 
falecimento do Senhor José Dantas da Silva, conhecido como Luís Nicolau. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves comunicações, usando o 
vereador Francisco Benigno Barros que parabenizou a administração do prefeito 
Ceninha Lucena. Parabenizou também todas as mães. Também usou o espaço o 
vereador Damião Darlan Catarina de Sousa que mostrou sua preocupação com as 
medidas do Congresso Nacional no que diz respeito a isenção para estados e 
municípios para investir uma quantia mínima em saúde e educação. Neste viés, disse o 
vereador que hoje diante da obrigatoriedade, os estados e municípios deixam a desejar, 
imaginem se for estabelecido uma quantia mínima para isto. Deixou sua preocupação. 
Também usou o espaço o vereador Antonio Marcos Lacerda que deixou seus 
pesares as famílias enlutadas, pois não esteve presente na reunião passada. 
Parabenizou a secretaria de obras pela poda das árvores, como a iluminação da saída 
de nossa cidade para Cajazeiras. Cobrou da gestão que se fizesse bom uso do dinheiro 
público. Em seguida falou o vereador Gilberto da Silva Brito que parabenizou as 
mães. O vereador José Péricles Medeiros Ramalho que justificou suas matérias. O 
vereador Rosinaldo Paulino de Freitas usou o espaço para parabenizar todas as 
mães, em nome da sua. O vereador Presidente também parabenizou as mães em nome 
da sua que já fez 97 anos. Dando continuidade, o Sr. Presidente  facultou a palavra 
para uso dos 20 minutos regimentais. Pela ordem do sorteio, a palavra foi facultada a 
palavra ao vereador Francisco Rodrigues da Costa. Após os cumprimentos, o 
vereador parabenizou todas as mães pela passagem do dia das mães no próximo 
domingo. Como vereador de base aliada ao governo, disse que muitas cobranças são 
feitas diretamente ao Prefeito e aos secretários. Neste viés, disse que cobrou a 
problemática da falta de médicos nas UBSs e a secretária explicou que são médicos do 
Programa Mais Médicos e o município não pode contratar outro. Disse que a saúde de 
Bonito está andando, assim, o prefeito cumpre sua promessa de campanha de cuidar da 
saúde. Frisou o fato da chegada dos médicos especialistas e com isso parabenizou o 
Prefeito. Aparteando, o vereador Antonio Marcos pediu que o Prefeito resolvesse o 
problema das UBSs, pois o povo não pode ficar médico. Retomando, o vereador 
Francisco Rodrigues da Costa, Ribeiro, disse que em conversa com a secretária de 
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saúde, pode perceber que a mesma irá resolver o problema. O vereador Francisco 
Benigno Barros, disse que o médico do hospital está atendendo no que diz respeito a 
requisição para especialistas. Retomando, o vereador Ribeiro, parabenizou o secretário 
Joelson que está dando o sangue para organizar a cidade. Frisou que Joelson, além de 
secretário, é também político, e isto é bom. Concluiu. Em seguida falou o vereador 
Francisco Benigno Barros. Após os cumprimentos, justificou sua ida a capital do 
Estado. Neste viés, apresentou pedido ao Comando Geral da Polícia Militar para que o 
Distrito de Viana possa ter policiamento ostensivo no final de semana. Disse que 
visitou o gabinete do Deputado Caio Roberto na luta por melhoras para nosso 
município. Parabenizou a administração de Ceninha Lucena que já começou a pagar o 
mês de dezembro a parte dos funcionários. Também parabenizou o trabalho do 
secretário Joelson e em nome dele  parabenizou todos os demais. Disse que como 
vereador, irá convocar os secretários para comparecerem na Câmara para esclarecer os 
trabalhos da pasta aos vereadores. Parabenizou a Polícia Militar de nossa cidade pelo 
trabalho de prender integrantes da quadrilha que roubou a loja Brasil Modas. Concluiu. 
Em seguida falou o vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. Após os 
cumprimentos, parabenizou todas as mães, em nome da sua mãe. Falou sobre a falta de 
médicos nas UBSs e pediu solução. Pediu ao governo que enviasse para a Câmara o 
projeto de lei do Previne Brasil. Lamentou as perseguições que estão acontecendo em 
nosso município. Neste viés, disse não entender o silêncio dos sindicatos de nosso 
município. Taxou de covardia a transferência de servidores da sede para o Distrito e do 
Distrito para a sede. Aparteando, o vereador Antônio Marcos parabenizou a fala do 
colega Darlan. Retomando, disse o vereador Darlan que essas perseguições são 
revoltantes. Pediu que a secretaria de educação providenciasse as cestas básicas para 
as famílias dos nossos alunos, pois a situação é crítica. Pediu sensibilidade a quem está 
administrando. Disse que não admite certas prepotências por parte de secretários 
municipais. Assim, esclareceu ao povo que abrisse os olhos, pois quem paga todos os 
secretários, é o povo. Aparteando, o vereador José Péricles Ramalho. Disse, Péricles, 
que não está havendo perseguição, apenas organização. Retomando, disse o vereador 
Darlan que é perseguição sim, pois só foram removidas as pessoas que votaram no 23. 
Disse que os serviços municipais devem chegar sem discriminação a todas as pessoas. 
Parabenizou o prefeito pelo empenho para organizar a folha de pagamento, no entanto, 
deixou a desejar a falta de pagamento aos professores, o mês de dezembro. Concluiu. 
Em seguida falou o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa. Após os 
cumprimentos, falou sobre o ex gestor, Chico Pereira, no que diz respeito as postagens 
nas redes sociais de que o mesmo deixou rombo nas contas da Prefeitura. Disse o 
vereador que o rombo de que tanto falam é impagável, pois só cinco milhões é de 
previdência, problema de gestões anteriores. Aparteando, o vereador Antônio Marcos 
Lacerda, prestou solidariedade ao ex gestor Chico Pereira, que foi taxado de ter 
deixado rombo na prefeitura de Bonito. Disse que muitos não entendem e jogam nas 
redes sociais muitas mentiras, pois o orçamento anual é projeção de arrecadação e o 
município não arrecada, fato que a atual gestão também passará por déficit público. 
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Concluiu o aparte dizendo que as contas do ex gestor, Chico Pereira, chegará nesta 
Casa aprovadas, apenas com algumas ressalvas. Retomando, o vereador Marcos 
Antônio Pinto de Sousa disse que a atual gestão não deve criticar o que não sabe. 
Reportou-se sobre as perseguições por parte da gestão e citou o exemplo de uma mãe 
de família que tem dois filhos deficientes que foi transferida. Assim, disse que a 
perseguição é grande.  Disse que não dar para parabenizar o que estão chamando de 
rotatória em frente a lotérica, pois ao invés de organizar o trânsito, vai atrapalhar. 
Denunciou o fato da comunidade da Piedade está trazendo crianças doentes em moto e 
a ambulância daquela comunidade não retorna para lá. Aparteando, o vereador 
Rosinaldo Paulino de Freitas também citou o fato da ambulância da Piedade, citando 
que era um sonho de seu Ulisses. Retomando, o vereador Marcos Pinto pediu que a 
secretária de saúde descesse do salto e atendesse a demanda dos exames da população. 
Criticou o fato da secretaria de saúde só está oferecendo remédios baratos a população 
que precisa. Sobre os médicos das UBSs, disse que no Jardim das Neves a médica 
pediu demissão porque a UBS não tinha zelador e a mesma não ia trabalhar dentro do 
lixo. Citou o fato de mães de alunos que estão passando necessidades e as cestas 
básicas da merenda escolar que ainda não foram distribuídas. Concluiu parabenizando 
as mães. Em seguida falou o vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. Após os 
cumprimentos, lamentou a falta de compra da merenda escolar. Disse que a gestão 
falou que ia se espelhar em Monte Horebe, São José de Piranhas e Conceição. Todos 
esses municípios já providenciaram a merenda escolar em forma de cestas básicas e 
Bonito ainda não providenciou. Criticou a falta de médicos nas UBSs e pediu 
providências. Sobre os médicos especialistas, disse que faltou um pediatra. Disse que 
no Hospital Municipal, os médicos não emitem requisição para os especialistas. Sobre 
a ambulância da Comunidade Piedade, disse que o Prefeito deve devolver a 
ambulância o mais rápido possível. Disse que é obrigação do gestor pagar o mês de 
dezembro e não deve se enaltecer por isso, e ainda o Sindicato Fulera fica 
postando nas redes sociais. Neste momento, pediu até desculpas pela expressão. 
Lamentou os sindicatos do nosso município, frisando que os sindicatos não estão 
cumprindo o papel que devem, pois possuem representações pequenas. Disse ainda 
que no próximo ano haverá eleições para o sindicato e campanhas devem acontecer 
para que pessoas compromissadas com os servidores ganhem. Disse ainda que a gestão 
tem excessos de contrato e alugueis altíssimos, pagos a parentes do prefeito. Frisou os 
contratos altíssimos com advogados de Patos, quando os filhos de Bonito ficaram de 
fora. Disse que Ceninha não governa, quem governa é a primeira ministra. Falou ainda 
que as varredeiras não estão satisfeitas em trabalhar na parte da tarde e estão pedindo 
para voltarem a trabalharem na madrugada. Pediu ao colega Péricles se redima do que 
disse que o Prefeito não está perseguindo, pois todos os transferidos votaram no 23. 
Concluiu afirmando que em breve a oposição estará protocolando pedido de CPI nesta 
Casa para apurar corrupção no governo de Ceninha Lucena. Em seguida, falou o 
vereador Gilberto da Silva Brito. Após os cumprimentos de  costume disse respeitar 
as cobranças dos colegas de oposição. Sobre os alugueis altos citados pelos colegas de 
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oposição, disse que a estrutura dos prédios correspondem aos alugueis pagos e se os 
vereadores de oposição tiverem prédios com valores menores, podem apresentar ao 
município. Aparteando, o vereador Antonio Marcos disse que não há necessidade de 
aluguel de prédio para o Samu, pois o mesmo possui prédio próprio e com duas salas 
que estão até fechada. Alugar prédio para o Samu por R$ 1.800,00 ao irmão do 
prefeito, isto é beneficiamento. E mostrou também que em Bonito existem outros 
prédios para outros alugueis do município por preços menores, citando os prédios do 
senhor Gracieldo. Aparteando, o vereador Francisco Benigno Barros que solidarizou-
se com as palavras do colega Gilberto. Disse rir das críticas da oposição, pois as 
críticas possuem porque não existem benefícios, pois se existissem, não haveria 
críticas. Retomando, o vereador Gilberto, disse que todo gestor remove servidor e 
monta o governo do jeito que lhe convém. Mostrou os feitos do Prefeito e disse que o 
mesmo já fez muito em pouco tempo. Concluiu. Em seguida, o Sr. Presidente passou 
os trabalhos para o vice presidente, pois chegara seu momento de usar a tribuna. De 
posse da palavra, o vereador José Soares de Brito Filho, cumprimentou a todos e 
disse que como situação, lamenta a falta de reunião do prefeito com sua base. Disse 
também que já testado por 7 vezes, perdendo apenas uma. Como presidente da Casa, 
mantém a isenção que lhe é peculiar e o cargo exige. Como vereador, não é de está na 
casa de prefeito e na prefeitura só foi porque precisou ir deixar uma documentação. 
Disse que gostaria de encontrar com o Prefeito para dizer ao mesmo da sua tristeza 
com a retirada da ambulância da comunidade da Piedade. Na última vez que encontrou 
o prefeito, no fórum, perguntou pela ambulância e o mesmo disse que ela tinha vindo 
para conserto e até a presente data o conserto não tinha acontecido. Como vereador 
bem votado naquela região, está todo dia sendo cobrado pelos moradores e diz que só 
precisa o prefeito querer fazer, pois quando um gestor quer fazer algo, ele faz porque 
manda. Frisou que esse pedido da ambulância que, como vereador, já fez ao prefeito, 
já era para ter sido atendido. Lamentou a infelicidade do líder do governo em dizer que 
na Piedade não precisava da ambulância. Na verdade, a Piedade precisa de uma e o 
Viana de duas, pois se o pessoal da Piedade ouviu essa fala do líder do governo, o 
mesmo ficará zerado com o povo. Mais uma vez disse que é da base do prefeito até o 
dia que ver que merece, caso contrário, é um homem independente e sabe fazer 
oposição. Comunicou que pagará uma máquina para consertar a estrada da Piedade, 
pois estrada é para fazer de forma que fique bem feita. Disse que sempre viu a estrada 
do Viana na gestão passada sempre feita, pois Van do Viana tinha prestígio ou 
impunha medo, não saber dizer. O que sabe é que a estrada era feita. Concluiu 
afirmando que gestor precisa ter voz, não deve ficar na amolação para resolver. Disse 
que contratou uma máquina para fazer a estrada da Piedade, pois estrada é para fazer 
todo tempo. Concluiu afirmando que gestor precisa ter voz, não deve ficar na 
amolação para resolver. Pediu ao prefeito que atendesse seus pedidos, não ficasse só 
no OK no wattsap. Disse que sempre ficará ao lado do povo e espera que o prefeito 
mande a ambulância para a comunidade da Piedade. Aparteando, o vereador Antonio 
Marcos chamou a atenção da comunidade da Piedade e disse que a ambulância vai 
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chegar, pois o presidente da Câmara está se comprometendo, e se o prefeito não 
atender, o problema é mais do que sério.  Concluiu o vereador Soares, dizendo que se 
a ambulância não chegar, será porque sua carreira de vereador será encerrada.   Em 
seguida falou o vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Depois dos 
cumprimentos, disse que o Prefeito Ceninha já fez muito pelo município neste curto 
espaço de tempo. Disse que os governos passados, citando a ex gestora Alderi, não 
tem moral para falar da saúde de Bonito. Justificou suas matérias e pediu apoio aos 
colegas. Pediu aos servidores que se sentirem prejudicados que procurassem os 
vereadores em que votaram. Disse que apresentará votos de aplausos aos sindicatos do 
nosso município. Aparteando, o vereador Francisco Benigno Barros aplaudiu a 
presidente do SINTEB e disse que a mesma é diferente de outras que desviaram verbas 
do sindicato. O vereador Francisco Rodrigues da Costa também aparteou e disse o 
Sindicato conversou com o governo e isto não significa que o sindicato é pelego. 
Retomando, o vereador Péricles disse que as matérias sobre o ex prefeito Chico Pereira 
estão estampadas nos tribunais. Concluiu. Em seguida falou o vereador Rosinaldo 
Paulino de Freitas. Após os cumprimentos, deixou um questionamento da atual 
gestão que na campanha prometeu pagar salário mínimo as varredeiras quando sabiam 
que não podiam, pois as mesmas são ligadas a ASCAMAR. Neste momento, houve 
vários apartes em torno da ASCAMAR. Vereadores de situação e de oposição citando 
a problemática da promessa de campanha do governo Ceninha. Concluiu. Em seguida, 
o Sr. Presidente determinou a leitura das matérias aptas para votação. O Sr. Primeiro 
Secretário fez a seguinte leitura: Indicações nº 025 e 026/2021, APROVADAS POR 
UNANIMIDADE. Moções de Pesar nº 006 e 007/2021, 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 sete de maio de   dois mil e vinte e um. 
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