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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE 
SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA CATORZE DE 
MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM DE FORMA REMOTA. 
 

Aos quatorze 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 PÉRICLES 
MEDEIROS RAMALHO – Presidente -; ANTONIO MARCOS LACERDA 
DA 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 e Rosinaldo Paulino de Freitas.  Constatando a presença de oito  
vereadores,  o Sr. Presidente dos trabalhos, nesta reunião,  abriu os trabalhos da 
presente reunião em nome de Deus e da Democracia. Justificou a falta do 
Presidente da Casa, José Soares de Brito Filho, que está dando assistência a sua 
mamãe que se encontra muito doente.  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. 
Em seguida, o vereador Primeiro Secretário, vereador Antônio Marcos Lacerda 
da Silva, solicitou do presidente, que retirasse o termo “FULERA” da sua fala 
da ata de reunião do dia sete de maio de dois mil e vinte e um. 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 003/2021, do vereador Francisco Benigno Barros, 
requerendo após ouvido o plenário, a convocação do secretário de agricultura na 
Câmara Municipal, Sr. Franklin Hugo Benigno Barros. Requerimento nº 
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004/2021, do vereador Francisco Benigno Barros, requerendo após ouvido o 
plenário, a convocação do secretário de serviços públicos, Sr. Francisco Furtado 
Dias, a Câmara Municipal. Requerimento nº 005/2021, do vereador José 
Péricles Medeiros Ramalho, requerendo do presidente da Casa que solicite ao 
VI Batalhão de Polícia Militar a implantação de um posto policial no Distrito de 
Viana. Indicação nº 029/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho, 
indicando após ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Constitucional do Município, juntamente com a secretaria de saúde, a 
implantação de um laboratório clínico em nosso município. MATÉRIAS 
PARA VOTAÇÃO: 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. Ato contínuo, o Sr. Presidente abriu espaço para as 
breve comunicações, usando o vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva, 
que solidarizou-se com o Presidente da Casa, que está com sua mamãe doente. 
Mais uma vez retratou-se com o Sindicato quando chamou-o de FULERA na 
última reunião passada. Usou o espaço também o vereador Gilberto da Silva 
Brito que solidarizou-se com o presidente da Casa que está com sua mamãe 
doente. De igual forma, usaram o espaço os vereadores Marcos Antônio Pinto 
de Sousa, Rosinaldo Paulino de Freitas, Damião Darlan Catarina de Sousa. 
Ainda no espaço o vereador Darlan, parabenizou o colega Marcos Lacerda pela 
retração para com o sindicato. Lamentou a falta de punição para com quem 
comete maus tratos com crianças em nosso país.  O vereador Francisco 
Rodrigues da Costa também solidarizou-se como colega Soares. Também o 
vereador, presidente dos trabalhos, vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho, deixou sua solidariedade com o Presidente da Casa. Também deixou 
os parabéns ao colega Antonio Marcos, pela ombridade no pedido de desculpas 
pela palavra proferida aos Sindicatos do Município. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Sr. Presidente dos trabalhos, facultou a palavra, para uso dos vinte 
minutos regimentais, ao vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. Após os 
cumprimentos, mais uma vez solidarizou-se com o colega Soares que se 
encontra dando assistência a sua mamãe. Dando continuidade com seu 
pronunciamento, disse mais uma vez que retratava-se, no que diz respeito a 
palavra FULERA, em relação aos sindicatos. Afirmou que no calor da fala, 
proferiu uma palavra que não deveria, pois na verdade, a palavra que caberia 
dentro do contexto sobre o sindicato é PELEGO. Disse não ter tido a intenção 
de ofender ninguém, no entanto deixa claro que a direção do Sindicato se 
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comportou favorecendo o Poder Executivo e não os filiados. Disse ser vereador 
de oposição e está alinhado com o pensamento de oposição. Afirmou que todos 
tem o direito de se espernear e os aliados do prefeito têm o direito de contestar a 
sua fala. Frisou ainda que a refuta feita a sua pessoa pelos familiares do 
prefeito, com razão do sangue, é lógica, porém, falharam porque firmaram que 
as palavras ditas na última reunião se voltavam a detratar a capacidade da 
mulher. Não foi isso que dito. Apenas protestou quando somente duas, até 
mesmo havendo entre elas uma que nem aqui vive e nem sabe as dificuldades 
do nosso povo, determina as ações do governo. Disse ainda que as mulheres de 
Bonito são inteligentes e capazes. Parabenizou o colega Francisco Benigno 
Barros, Sales, por apresentar requerimentos para vinda na Câmara de dois 
secretários municipais. Disse ser este o papel do vereador. Mostrou a 
importância da vinda do secretário de agricultura, pois é o responsável pela 
recuperação das estradas que já deve começar. Leu uma nota de esclarecimento 
do ex vereador Pedro Paulo, desmentindo o que um vereador de situação 
espalha nas residências de nossa cidade, quando afirma que sua pessoa estará 
negociando ir para o lado político do prefeito. Disse ser mais uma fake news. 
Disse ser oposição e permanecerá assim. Concluiu. Em seguida, falou o 
vereador Francisco Rodrigues da Costa, que após os cumprimentos, deixou 
um boa tarde especial aos garis que se encontram trabalhando neste momento. 
Afirmou que a máquina Patrol já está disponível para trabalhar na recuperação 
das estradas. Neste viés, disse que os secretários mostram serviços. Assim, citou 
que entrou em contato com o secretário de planejamento para um serviço no 
Bairro jardim das Neves e o mesmo teve disponibilidade e foi ver o serviço a 
ser feito. Sobre as críticas às “mulheres lá de casa” no governo Ceninha, disse 
que em outros governos também aconteceu estas críticas, no entanto, no 
governo ceninha, não ver quais mulheres mandam, pois ver o prefeito muito pé 
no chão. Sobre a polêmica em torno dos Sindicatos, disse que os mesmos 
acordaram com o gestor a solução dos problemas, e assim, não cabe ao vereador 
entrar no mérito da questão. Disse que solicitou do secretário de planejamento a 
construção de uma cobertura para os moto taxistas da Rodoviária. Aparteando, 
o vereador Sales disse que também já solicitou para todos os pontos de moto 
taxistas este feito ao Prefeito. Retomando, o vereador Francisco Rodrigues da 
Costa, disse esperar chegar ao município emendas parlamentares para 
pavimentação de ruas. Concluiu. Em seguida falou o vereador José Péricles 
Medeiros Ramalho, após passar os trabalhos ao Primeiro Secretário. De posse 
da palavra, o vereador José Péricles Medeiros Ramalho, cumprimentou a 
todos e disse aguardar todos os colegas cobrarem a transmissão das reuniões 
pela TV Sant Fé. Justificou suas matérias mostrando a importância das mesmas. 
Falou sobre os problemas que nosso município enfrenta no quesito segurança. 
Neste viés, disse que Bonito precisa de guardas municipais e, como vereador, 
irá buscar implantação deste projeto. Disse que buscará também a implantação 
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de câmeras em principais pontos de nosso cidade. Aparteando, o vereador 
Antônio Marcos disse parabenizar a proposta do colega para implantação da 
guarda municipal. Retomando, o vereador Péricles agradeceu o aparte e disse 
que tem certeza que todos os colegas aprovarão este projeto. Disse que a saída 
da comarca de nossa cidade, pediu a todos os colegas para abraçarem a causa e 
lutarem para ver se nossa cidade volta a ter pelo menos um posto avançado para 
atender a população. Pediu apoio dos colegas e do povo para cobrar do governo 
do Estado a volta de tudo que Bonito já perdeu. Concluiu. Em seguida falou o 
vereador Gilberto da Silva Brito. Após os cumprimentos, disse ser um prazer 
usar o espaço da tribuna da Casa Legislativa de nosso município. Disse que fica 
feliz quando ver o vereador Dal do Viana usar os vinte minutos de fala como 
fez na reunião passada. Assim, pode-se ver o crescimento de cada colega na luta 
pelo povo. Povo este que gosta de escutar os vereadores todas as sextas. Fez 
menção que todos os vereadores, situação e oposição, já disseram para que 
vieram, pois possuem comportamento compatível com o compromisso com o 
povo, frisando que não são vereadores lagartixas. Neste viés, agradeceu aos 
colegas pelo uso dos vinte minutos em prol do povo. Frisou que discursos são 
aperfeiçoados e quando se erra, desculpas são pedidas, pois errar é humano e as 
vezes por questões emocionais, a fala do vereador desagrada alguém, mas isto 
faz parte da política. Disse que saúde e educação fez parte do seu slogan de 
campanha e seguirá nesta linha, pois o povo que está em casa ouvindo cada, 
está também avaliando o comportamento de todos. Como vereador líder do 
prefeito não gosta de sensacionalismo, pois o sensacionalismo faz com que o 
vereador fale o que não deva. No que diz respeito a operação tapa buracos da 
estrada que liga a sede ao Distrito, já aconteceu por duas vezes, mas como está 
chovendo, já precisa fazer novamente. Como líder, pedirá ao Executivo, sempre 
que necessário for, de forma humilde, mas infelizmente cada vereador tem sua 
forma de agir, de solicitar. E às vezes, o vereador por não ter humildade no que 
pede, não será correspondido. Afirmou que pedirá tantas vezes quanto for 
possível, ao prefeito, por melhorias para o Distrito e para a sede do município, 
pois como vereador acredita que a posição de cada um tem que ser clara para 
não perder o prestigio e a humildade faz o vereador se tornar pidão para 
beneficiar a coletividade. Neste viés, já pediu a capinagem, a reposição de 
lâmpadas, os animais que estavam soltos e a operação tapa buracos para a 
estrada do Distrito. Assim, cada um  tem seu jeito de trabalhar pelo povo. Disse 
também não ter medo de cobrar pelo bem do povo e não quer que o Prefeito 
tenha medo de sua pessoa. Falou que teve posição em ser oposição da 
legislatura passada, pois não é do seu perfil fazer motinho para se benficar e 
buscar cabide de emprego. Deixou claro que veio para representar o povo e 
quem viver, verá. Falou que tudo que é dito na tribuna da casa, na rádio Bonito 
FM e na TV Santa Fé, a sociedade saberá se você é “lá ou loa”. Entende que os 
vereadores, tanto de situação como de oposição, dependendo de sua fala, as 
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pessoas dirão: “esse cara é lá ou esse cara é loa”, ou está sendo lá e loa ao 
mesmo tempo. Entende que cada um tem que ter uma posição, seja ela lá ou loa, 
caso contrário, perde o prestígio dentro da base, seja base aliada ou de oposição. 
Disse que o seu comportamento, como líder, o povo sabe, desde o tempo das 
associações até o momento de vereador. Disse não ficar na tribuna da casa do 
povo mencionando números para auto beneficiar-se, pois a sociedade sabe 
quanto ganha Gilberto Brito. Quem veio para representar o povo, a sociedade 
sabe. Afirmou que não está preocupado com 2024, mas sabe que lá cada um 
vereador será julgado, e não tem medo de vários mandatos, pois o 
comportamento de cada é definido no dia a dia, sendo lá ou loa. Disse que o 
prefeito não tivesse medo, pois Gilberto Brito jamais causaria motinho nas suas 
solicitações. Quanto ao SINTEB e SINFUMB, no que diz respeito a fala do 
colega, o mesmo já se desculpou e isto mostrou grandeza. Citou os feitos do 
Prefeito Ceninha nestes primeiros meses de governo.  Concluiu afirmando que o 
tempo dirá onde cada um pode chegar, dependendo do seu comportamento 
dentro da base onde se encontra, não importa se o vereador tenha um mandato 
ou vários. Em seguida, falou o vereador Francisco Benigno Barros, que após 
os cumprimentos de costume, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Disse que na 
última quarta-feira, teve oportunidade de acompanhar a recuperação da estrada 
do Sítio Cajueiro. Agradeceu a secretária de ação social pelo convite para 
entrega de quites as gestantes. Disse que o prefeito entregará no próximo dia 21 
o quite covid e merenda escolar a todos as famílias dos nossos alunos. Neste 
viés, passou a todos os colegas o convite da secretária de educação para todos 
os vereadores presenciarem esta entrega. Parabenizou os sindicatos pelo 
trabalho em prol dos servidores. Parabenizou o prefeito pela economia que fez 
até o mês de maio para pagar o mês de dezembro a maior parte dos servidores, 
ficando somente os professores, que receberão no mês de agosto, depois de 
mais economias. Sobre as transferências de servidores, disse que isto é praxe de 
todo governo. Justificou suas matérias e disse que, como vereador, lutará pelo 
povo. Concluiu deixando um abraço ao seu prefeito, Ceninha Lucena. Em 
seguida falou o vereador Rosinaldo Paulino de Freitas, que depois dos 
cumprimentos, mais uma vez deixou sua solidariedade ao presidente da casa, 
Soares, pela situação da sua mãe. Disse que esteve no Distrito de Viana, seu 
Distrito, e pode fazer algumas ações na retirada de lixos. Pediu ao Prefeito que 
enviasse pessoas para fazer a limpeza do mato nas laterais do Distrito, como 
também a retirada do lixo. Sobre a estrada do Sítio Cajueiro, disse que é 
necessário retirar a água no momento que estiver recuperando e também deve-
se deixar a estrada larga. Disse que houve operação tapa buracos na gestão 
passada sim. Neste momento, houve apartes diversos sobre a forma correta de 
se recuperar as estradas. Concluiu, seu pronunciamento, o vereador Rosinaldo 
Paulino de Freitas. Em seguida falou o vereador Damião Darlan Catarina de 
Sousa. Após os cumprimentos de praxe, disse que sua bandeira sempre será o 
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povo, em especial, os mais simples. Sobre os sindicatos, disse ter convicção em 
falar, pois participou do nascimento dos mesmos. Disse que a fala dos 
vereadores de oposição na reunião passada, não atingiu nenhum funcionário 
público e nem os professores. Disse que a preocupação foi com o poder de 
reivindicar que os sindicatos possuem e não souberam usar no acordo como 
prefeito. Disse que as transferências que o Prefeito Ceninha têm prejudicado os 
funcionários sim, e neste  viés, disse que ninguém queira subestimar sua 
inteligência, pois isto é perseguição e não remanejamento. Aparteando, o 
vereador Antonio Marcos disse que todas as transferências aconteceram 
somente com quem votou no 23 e os Sindicatos não prestaram solidariedade aos 
funcionários. Retomando, o vereador Darlan, explicou a expressão PELEGO 
que o colega Antonio Marcos usou para os sindicatos. Disse que a oposição 
sempre se posicionará a favor do povo. Pediu que o prefeito Ceninha olhasse 
com carinho para o Mercado Público e colocasse para funcionar toda aquela 
estrutura. Disse que nenhum vereador de oposição falou mal das mulheres, 
apenas foi dito que decisões que deveriam ser do prefeito, estão sendo tomadas 
por mulheres famílias do prefeito. Concluiu pedindo ao secretário Joelson a 
reivindicação do pessoal da Ascamar para folgar na sexta-feira a tarde. Disse 
também que sobre a fala do colega Gilberto Brito, quando for para defender o 
povo, fosse lá. Em seguida falou o vereador Marcos Antônio Pinto de Sousa, 
que após os cumprimentos de costume e mais uma vez deixando sua 
solidariedade ao presidente da casa, foi extremamente objetivo com a secretária 
de saúde do município no que diz respeito a nota de repúdio da mesma ao seu 
discurso de vereador na última reunião do dia 07 de maio. Disse que o taxaram 
de machista, no entanto, não entende porque esta alcunha, pois em nenhum 
momento atacou mulher nenhuma, apenas citou os desmantelos da secretária de 
saúde. Citou que no Sítio Arara, os moradores foram proibidos de serem 
atendidos no nosso município, como também o pessoal da Nova Cruz.  
Aparteando, o vereador Darlan pediu sensibilidade neste fato. De igual forma, 
fez o vereador Rosinaldo Paulino de Freitas. Retomando, o vereador  Marcos 
Antônio Pinto de Sousa afirmou que apenas pediu a secretária de saúde que 
descesse do salto, discurso este na última reunião ordinária, e em nenhum 
momento atacou as mulheres. Continuando, disse ser solidário aos moradores 
da Piedade que realizaram operação tapa buracos na estrada para poder a 
comunidade receber o pessoal da saúde para testes de covid. Disse que quando 
usa a tribuna, fala com ousadia, pois só fala quando tem certeza. Sobre as 
“mulheres lá de casa” do Governo Ceninha, disse que quem dar a palavra final 
realmente são as secretárias. Disse que as transferências de funcionários dentro 
da gestão, é perseguição sim. Neste viés, citou o caso de uma professora de 
duas matrículas no Mozart Rodrigues que foi para o Maria Almeida, apenas 
para o governo contratar uma pessoa da base aliada para o Mozart. Citou a 
contratação de um carro no nome de Bruno Moura e todos sabem que ele não 
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tem carro. Portanto, questionou que todos sabem de quem é o carro. 
Concluiu.Terminada as falas, o Sr. Presidente determinou a leitura das matérias 
aptas para serem votadas. O Sr. Primeiro Secretário assim o fez: Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação nº 031/2021 ao Requerimento nº 002/2021. 
Aprovado após discussão favorável ao mesmo por parte de todos os vereadores. 
Requerimento nº 002/2021. Indicação nº 028/2021, aprovada por todos. 
Aprovado por todos. 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 catorze de maio de   dois mil e vinte 
e um. 

   
 

José Péricles Medeiros Ramalho 
Presidente dos trabalhos 

 
 

Antonio Marcos Lacerda da Silva 
Primeiro Secretário 

 
 

Francisco Rodrigues da Costa 
Segundo Secretário 
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