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

Aos vinte e oito 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: Damião Darlan Catarina de Sousa 
Francisco Benigno Barros, Gilberto da Silva Brito, Marcos Antônio Pinto de 
Sousa, José Péricles Medeiros Ramalho. 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.  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 011/2021. 
Dispõe sobre a ocupação, forma e funcionamento dos espaços comerciais do 
Mercado Público Municipal Alfredo Barbosa de Lira, de Bonito de Santa Fé, 
Estado da Paraíba, 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. MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: 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 Lei nº 
011/2021. Dispõe sobre a ocupação, forma e funcionamento dos espaços 
comerciais do Mercado Público Municipal Alfredo Barbosa de Lira, de Bonito 
de Santa Fé, Estado da Paraíba, e dá outras providências. 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 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 
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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. Indicação nº 
030/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho, indicando ao Prefeito 
Municipal que o mesmo possa analisar a possibilidade de por em 
funcionamento a nossa Banda de Música. Moção de Aplausos nº 005/2021, do 
vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Homenageados: Sindicatos do 
Município, SINFUMB e SINTEB. Moção de Pesar  008/2021, do vereador 
Antonio Marcos Lacerda da Silva, a família Barbosa, pelo falecimento da Sra. 
Josefa Barbosa de Lira. Moção de Pesar nº 009/2021, do vereador Francisco 
Benigno Barros, a família Santos, pelo falecimento da Senhora Maria Cândida 
dos Santos. Ato contínuo, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves 
comunicações, usando o vereador José Péricles Medeiros Ramalho que 
subscreveu-se as moções de pesar.  O vereador Francisco Benigno Barros que 
solidarizou-se com a família Cezário pela perda de Jackson para a covid. Em 
seguida, falou o vereador Damião Darlan que solidarizou-se com o presidente 
da Casa pela perda da sua genitora. O vereador Gilberto da Silva Brito que 
também deixou sua solidariedade ao Presidente da Casa e as demais famílias 
que perderam seus entes queridos. O vereador Antonio Marcos Lacerda da 
Silva também usou o espaço para solidarizar-se com as famílias enlutadas. 
Também usou o espaço para parabenizar o secretário Joelson pelo trabalho que 
vem prestando a sua pasta. Ato contínuo, o Sr. Presidente facultou a palavra 
para uso dos vinte minutos regimentais ao vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho. De posse dela, cumprimentou a todos os colegas, ouvintes da Bonito 
FM. Parabenizou o prefeito Ceninha Lucena, pois todos estão vendo que o 
mesmo está acertando. Frisou que Ceninha encontrou o município de uma 
forma muito desajustada, mas aos poucos tudo está entrando nos eixos. Frisou a 
importância de suas matérias e pediu aos colegas que aprovassem. Falou sobre 
o trabalho da polícia civil em nossa cidade que tem  colocado atrás das grandes 
meliantes que estão tirando o sossego dos bonitenses. Falou ainda sobre o papel 
do vereador e disse que um período legislativo já se finda. Aparteando, o 
vereador Antonio Marcos disse que nossa cidade está precisando de mais 
efetivo militar para trabalhar junto com a polícia civil. O vereador Francisco 
Benigno Barros, como militar reformado, disse que a situação de segurança em 
nossa cidade é crítica, pois está abandonada por parte do estado neste sentido. 
Retomando, o vereador Péricles, disse que apenas um policial civil em nossa 
cidade não tem condições de fazer o trabalho como se deve. Concluiu. Em 
seguida falou o vereador Francisco Rodrigues da Costa, que após os 
cumprimentos, deixou seus comentários no que diz respeito ao trabalho do 
secretário Joelson. Reportou-se sobre a necessidade urgente de um funcionário 

 
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


3 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

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

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 

para está disponível para a atender a demanda das Identidades, documento 
necessário para todos. Neste viés, disse que em contato com o prefeito pode ver 
que o mesmo já está providenciando a solução deste problema. Mostrou mais 
uma vez a importância dos médicos especialistas. Citou que o Prefeito já 
distribuiu os kits alimentação para os alunos, como também o pagamento do 
mês de dezembro de parte dos funcionários. Solidarizou-se com as famílias 
enlutadas. Pediu a todos que tivessem cuidado, pois o vírus da covid não está de 
férias. Concluiu pedindo as pessoas para não tentarem a Deus. Em seguida falou 
o vereador Marcos Antônio Pinto de Sousa. Após os cumprimentos, 
justificou sua falta ao sepultamento da mãe do colega Soares, pois encontrava-
se em compromisso já pré determinado. Como parlamentar, foi realista para 
com a população de Bonito e disse que não ver no governo Ceninha, um 
governo de maquiagem, pois depois de cinco meses de espera, o prefeito 
distribui uma coisa que chamaram de cesta básica. Neste viés, disse que o 
governo passado deixou dinheiro em caixa para compra de merenda escolar e o 
governo atual passou cinco meses economizando para montar os kits 
alimentação, e no dia da entrega, o que se pode ver foi uma negação. Mostrou 
que na casa de cinco estudantes, apenas 3 receberam. Mostrou sua indignação 
naquilo que chamaram de cesta básica, pois os componentes não condiziam 
com o que foi publicado. Solidarizou-se com as crianças de Bonito neste 
governo, pois as mesmas estão sendo penalizadas. Não receberam os alimentos 
que tinham direito. Frisou o que o médico Venilton Holanda está doando mil 
reais para quem encontrar médicos nas UBSs. Ver que Bonito não está bom. No 
entanto, parabeniza o prefeito Joelson Furtado, secretário de obras, pelo 
empenho na sua pasta. Pediu empenho para o Cemitério Novo, para a Área 
Verde também, pois estão abandonados. Lamentou ainda que o pessoal dos 
Sítios Arara, Lobo e outros não estão sendo atendidos nas UBS de nosso 
município. Pediu a Secretária de Saúde que desburocratizasse o atendimento 
para os médicos especialistas, pois as pessoas têm primeiro que passar por um 
médico clínico geral. Concluiu justificando a falta do colega Dal do Viana. Em 
seguida falou o vereador Francisco Benigno Barros. Após os cumprimentos, 
parabenizou o vice-prefeito pela passagem de seu aniversário. Aparteando, o 
vereador Francisco Rodrigues da Costa, aproveitou o momento para rebater 
toda a fala do seu colega Marcos de púrica. Retomando, o vereador Francisco 
Benigno disse que no governo passado os vereadores que hoje acusam, não 
abriam a boca para apontar os erros do prefeito. Frisou que as varredeiras estão 
satisfeitas em trabalharem na parte da tarde, provando assim que o que foi dito 
na reunião passada que as mesmas queriam voltar a trabalhar na madrugada é 
mentira. Sobre a entrega dos kits alimentação para os estudantes, disse que não 
se tratava de cestas básicas. Disse que Ceninha está tentando acertar e apenas 
em cinco meses de governo não dar para resolver todos os problemas. 
Aparteando, o vereador Péricles aproveitou o momento para dizer da satisfação 
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das mães que receberam os kits alimentação. Retomando, o vereador Francisco 
Benigno falou dos trabalhos de todos os secretários municipais, citando o 
trabalho da secretária de educação que luta para a implantação do Conselho 
Municipal de Educação. Concluiu parabenizando o trabalho do secretário 
Joelson. Em seguida falou o vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. 
Após os cumprimentos, de forma especial ao seu papai. Falou da oportunidade 
de participar de uma reunião para formação do Conselho Municipal de 
Educação, dizendo que como vereador, quer deixar sua contribuição. Explicou a 
formação do Conselho e a democratização do mesmo. Disse também está feliz 
por sido escolhido pela Casa para participar também do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural. Comunicou sua ida ao Distrito de Viana para ouvir os 
reclames da população. Frisou que a ambulância do Viana, para ser usada pela 
população, passa por muita burocratização, e teme que vidas possam ser 
prejudicadas por isto. De igual forma, cobrou a ambulância para a comunidade 
da Piedade. Lamentou que uma ambulância da sede foi socorrer um ferido de 
facadas com apenas o condutor. Disse que isto não pode ser admissível. Citou 
ainda a falta de médicos nas UBS de nosso município, como também falta de 
agentes de saúde em determinadas localidades. Frisou que as contas do ex 
Prefeito foram aprovadas pelo TCE, desmentindo assim o que muitos disseram. 
Cobrou a implantação do Previne Brasil em nosso município. Sobre os kits 
alimentação, disse que a quantidade de alimentos foi mínima e que outros meios 
deveriam ser buscados para sanar o problema das famílias carentes. Aparteando, 
o vereador Francisco Benigno Barros disse que a secretária de saúde já resolveu 
o problema da burocratização no uso da ambulância do Distrito de Viana. 
Retomando, o vereador Darlan disse observar que as famílias necessitadas de 
nossa cidade estão sem assistência por parte do governo municipal. Sobre a 
Segurança Pública de nosso município, disse que a situação é precária e como 
representante do povo, irá buscar soluções neste sentido. Concluiu. Em seguida, 
falou o vereador Gilberto da Silva Brito. Após os cumprimentos de praxe, 
agradeceu a secretaria de planejamento, como também a secretaria de 
agricultura, pelos trabalhos de operação tapa buracos na estrada do Distrito de 
Viana. Reportou-se também a secretaria de saúde, pelos trabalhos que vêm 
acontecendo de forma democrática e na vontade de acertar. Falou que as 
Críticas sempre acontecerão, e são necessárias. Sobre os kits alimentação para 
os estudantes municipais, disse que Ceninha operou com o que tinha. Sobre a 
ambulância da comunidade da Piedade, disse que é um problema, e tem certeza 
que Ceninha irá resolver. Sobre a ambulância do Distrito de Viana, disse que a 
secretária já resolveu com o funcionário que estava burocratizando o serviço e 
usando o nome dela. O funcionário foi chamado atenção e o problema foi 
resolvido. Concluiu. Em seguida falou o vereador Antonio Marcos Lacerda 
da Silva. Após os cumprimentos, falou sobre o kit merenda escolar mostrando 
que chegou de forma tardia, pois cidades vizinhas já fizeram 3 entregas. Disse 
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que durante os cinco meses de espera, Bonito dava para entregar um kit maior. 
Sobre a ambulância da Piedade, disse que a comunidade já está envergonhada 
com tantas promessas. Disse ser lamentável. Aparteando, o vereador Marcos 
Antonio Pinto disse que o atual governo está deixando muitos rombos no 
município. Retomando, o vereador Antonio Marcos deixou sua solidariedade ao 
presidente da Casa pela perda da sua genitora. Pediu vigilância a toda 
população no que diz respeito ao vírus. Concluiu. Em seguida, o Presidente 
passou os trabalhos ao vice-presidente, pois chegou a sua vez de usar a tribuna 
da Casa do Povo. De posse da palavra, o vereador José Soares de Brito Filho, 
cumprimentou a todos e disse que precisava de forças para falar neste dia, pois 
a perda da sua genitora tem machucado muito. Agradeceu a todos pela 
solidariedade, em especial a sua família e de forma mais especial ainda ao seu 
neto Ravi, pelo amor demonstrado. Disse que com o coração doloroso, lamenta 
sua tristeza dupla, pois na última reunião ordinária, o líder do prefeito não foi 
feliz quando fez sua fala, reportando-se ao vereador Soares. Frisou, Soares, que 
é vereador, não é lá e nem lo. É independente e trabalha para continuar sendo. 
Disse que na sua fala da reunião do dia 07 de maio,  não fez motim para atingir 
o prefeito, apenas fez cobranças dignas para o povo, pois vereador tem o 
mandato para fazer essas cobranças, e se não for atendido, existe outros meios 
para se resolver. Disse que continuará falando a verdade e sempre cobrando 
para o povo. Disse que não está em uma ditadura, como Cuba. Estamos em um 
estado democrático de direito e o vereador tem o poder de chamar o feito a 
ordem. Afirmou que o prefeito tem que saber que na Câmara não existe 
lagartixa, existe vereador que cobra para o povo. Aparteando, o vereador 
Marcos Antonio Pinto parabenizou as palavras do colega Soares. Disse que 
amigo é para chegar junto, não para jogar brasas. Aparteando também, o 
vereador Gilberto da Silva Brito, disse que o colega Soares apenas ouvisse os 
áudios das duas últimas reuniões.  Retomando, o vereador Soares, frisou que 
vereador é para viver unido e não brigando entre si. Concluiu parabenizando 
todos os colegas por estarem trabalhando no primeiro período desta legislatura. 
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 035/2021, ao Projeto de Lei nº 009/2021. Parecer 
Aprovado por todos os presentes. Parecer nº 001/2021, da Comissão de 
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 009/2021, aprovado por todos os 
presentes.  Emenda Modificativa nº 001/2021, do vereador José Soares de 
Brito Filho ao Projeto de Lei nº 009/2021. Aprovada por todos os presentes. 
Projeto de Lei nº 009/2021, do Poder Executivo, aprovado por todos os 
presentes. Parecer nº 037/2021, da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto 
de Lei nº 011/2021, aprovado por todos os presentes.  Projeto de Lei nº 
011/2021, do Poder Executivo Municipal, aprovado por  todos os presentes. 
Pareceres nºs 032, 033 e 036/2021, da Comissão de Justiça e Redação, aos 
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Requerimentos nºs 003, 004 e 005/2021. Aprovados por todos os presentes. 
Requerimentos nº 003, 004 e 005/2021, aprovados por todos os presentes. 
Parecer nº 034/2021, da Comissão de Justiça e Redação a Indicação nº 
029/2021, aprovado por todos. Indicação n° 029/2021, aprovada por todos os 
presentes. Indicação nº 029/2021, aprovada por todos. Indicação nº 030/2021, 
aprovada por todos. Moções de Pesar nºs 008 e 009/2021, aprovadas por todos.  
Terminada as votações, o Sr. Presidente comunicou sobre o encerramento do 
primeiro período legislativo pedindo aos vereadores que ficassem de 
sobreaviso, pois recesso não é férias.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 vinte e oito de maio 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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