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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DOIS DE JULHO DOIS MIL E 
VINTE E UM. 
Aos dois dias do mês de julho 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 -; DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA– Primeiro 
Secretário(Nesta Reunião); 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  oito vereadores,  o Sr. Presidente   abriu os 
trabalhos da presente reunião em nome de Deus e da Democracia.  Por tratar-se da 
primeira reunião ordinária do segundo Período Legislativo, não foi lido ata de reunião 
anterior. Comunicou, o Sr. Presidente, da chegada ao Plenário do Secretário de 
Agricultura do Município, Sr. Franklin Hugo Ramalho Berto que veio acompanhado 
do Chefe de Gabinete, Terceiro Neto. na abertura deste período. Assim, a pedido do 
vereador Francisco Benigno Barros, foi feita a oração do Pai Nosso, oração universal, 
por todos os presentes. 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 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. Indicação nº 
031/2021, do parlamentar 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 construir passeios públicos para 
pedestres, nas laterais da PB-400, mais precisamente na saída para o vizinho município 
de Conceição, na altura do Bairro jardim das Neves, bem como implantar um sistema 
de iluminação pública naquele setor. Indicação nº 032/2021, do parlamentar José 
Péricles Medeiros Ramalho. Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito denominação de rua 
onde residem os senhores José Líquison, Milton Ferreira de Outros, de rua Ex-Prefeito 
José Arruda Amorim. Moção de Pesar nº 010/2021, do vereador Francisco Benigno 
Barros  a família Clemente pela perca irreparável da senhora Teresa Lucena Clemente. 
MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: Por tratar-se da primeira reunião ordinária do 
Segundo Período, nenhuma matéria se encontra apta para votação. Ato contínuo, 
o Sr. Presidente frisou sobre a dinâmica da reunião, visto que o secretário de 
agricultura, como convidado pela Câmara, através de uma propositura do vereador 
Francisco Benigno Barros, seria o primeiro a falar, por quinze minutos, em seguida o 
vereador proponente teria cinco minutos para explicar o porquê do convite ao 

 
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 
 
 
secretário. Em seguida, os vereadores fariam duas perguntas cada um. Neste viés, foi 
facultado a palavra ao secretário de agricultura, Sr. Franklin Hugo Ramalho Berto. 
Após os cumprimentos, o secretário fez um balanço dos seis meses a frente da pasta. 
Mostrou os feitos do governo durante este seis primeiros meses, citando os problemas 
que encontrou, mas que as dificuldades não o fizeram parar. Mostrou a adesão do 
município ao seguro safra com um cadastro de 300 pessoas. Citou também a 
organização do ambiente físico da secretaria, como também mostrou a realização de 
reuniões em comunidades para ouvir a população rural. Falou da operação tapa 
buracos nas estradas e organização da burocracia da operação carro pipa. Fez menção 
da distribuição de 50 cestas básicas para famílias carentes. Sobre a recuperação das 
estradas, disse que começará dia 06 e que já tem rota definida, começando pela 
fronteira com o Ceará, depois partindo para a estrada que agrega os sítios Vazantes, 
Piedade, Macambira e demais, pois foi constatado ser o ponto critico, seguindo para 
todas as estradas municipais. Projetos para o futuro, terão o corte de terras e a 
distribuição de sementes de qualidade no período certo. Frisou a importância da 
assistência a zona rural de nosso município, pois a muito habitada. Concluiu sua fala. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente facultou a palavra ao proponente do convite ao 
secretário, vereador Francisco Benigno Barros para explicar o motivo do convite. 
Assim sendo, o vereador Francisco Benigno Barros disse que o convite tem como 
objetivo o esclarecimento para toda população dos trabalhos da secretaria de 
agricultura. Pediu que o secretário tratasse cada pessoa que buscasse a secretaria de 
forma igual, pois cada ser humano é importante. Terminada a fala do vereador, o Sr. 
Presidente abriu espaço para os vereadores fazerem suas indagações ao secretário. 
Como presidente, disse que não ia fazer indagações ao secretário, apenas disse ser 
interessante o município não aderir ao seguro safra, apenas usar o dinheiro para ajudar 
os agricultores através do conselho municipal de agricultura. Ato contínuo,  pela 
ordem do sorteio, usou o espaço o vereador Gilberto da Silva Brito. Após os 
cumprimentos, o vereador Gilberto indagou sobre a forma como a secretaria tem dado 
apoio as comunidades rurais, como também se a secretaria tem cronograma para 
abastecimento do carro pipa. O secretário disse que toda comunidade que estiver em 
dia, será assistida. Sobre o cronograma disse que as comunidades que não possuem 
abastecimento, serão as primeiras a serem atendidas. Sobre o abastecimento de água, 
disse que existe um cronograma a partir do cadastramento. Afirmou que tem como 
meta não deixar ninguém padecer pela falta deste líquido preciso. Dando continuidade, 
o Sr. Presidente facultou a palavra ao vereador Rosinaldo Paulino de Freitas que 
depois dos cumprimentos questionou sobre o roço da estrada que liga a sede ao 
Distrito. O Secretário afirmou que o município se responsabilizará pelo da estrada do 
Viana, do Bartolomeu e do Ceará. Ainda na sua participação o vereador Rosinaldo 
Paulino alertou para que a secretaria se organizasse para havendo chuvas em 
novembro e dezembro, o corte de terras já possa acontecer.  O secretário agradeceu e 
disse que o município já está se organizando para a compra do trator e secretaria 
traçará um cronograma para agilizar e os proprietários serem beneficiados. Ato 
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contínuo, foi a vez do vereador Damião Darlan que depois dos cumprimentos, disse do 
prazer de receber o secretário de agricultura e o chefe de gabinete no plenário da Casa. 
Antes de qualquer indagação, deixou seus pesares a família Clemente pela partida da 
matriarca de todos. Em seguida, frisou a importância da agricultura familiar e disse 
que é pouco assistida. Neste viés, indagou o secretário se existe algum projeto para 
auxiliar os pequenos agricultores ribeirinhos de alguns de nossos açudes. O secretário 
informou que tem ajudado alguns agricultores, no entanto sente a falta em nosso 
município de uma cooperativa para a compra dos produtos. Disse ser este seu sonho. 
Continuando, o vereador Darlan questionou se o município já possui convênio com o 
pronaf. O secretário afirmou que ainda não, no entanto, vai buscar tudo isto, inclusive 
já inscreveu o município em alguns covênios. Em seguida, o Sr. Presidente passou a 
palavra ao vereador José Péricles Medeiros Ramalho para fazer suas indagações ao 
secretário. Após os cumprimentos, o vereador Péricles, indagou sobre o prejuízo para 
os bonitenses no que diz respeito ao esgotamento sanitário de nosso município que 
está prejudicando o meio ambiente, pois o esgotamento sanitário não foi concluído e 
os degetos da população bonitense caem dentro do açude de Boqueirão. Neste viés, 
perguntou se o secretário tinha conhecimento do fato e se tem algo para ser feito. O 
secretário informou que o Prefeito encontra-se em João Pessoa para se reunir com a 
Sudema, que fiscalizará a obra. Retomando, o vereador Péricles também questionou 
sobre o aterro sanitário que não comporta mais lixo. O secretário disse que a licença de 
operação do aterro sanitário precisa ser renovado e só com a visita da Sudema é que 
tudo pode ser feito, pois o aterro precisa ser legalizado. Em seguida, o Sr. Presidente 
facultou a palavra ao vereador Francisco Rodrigues da Costa para indagar o secretário 
de agricultura. Neste viés pediu apenas que esclarecesse novamente sobre o 
cadastramento para corte de terra e também a recuperação das estradas. Ato contínuo, 
foi a vez do vereador Francisco Benigno Barros, que indagou ao secretário sobre quais 
dificuldades em relação as máquinas do município. O secretário informou que 
encontrou a frota do município em grande dificuldade, principalmente a Retro, a Patrol 
e o Carro pipa. Frisou que os mesmos passaram mais de dois meses em oficina. Citou 
também que outras máquinas foram recebidas em grandes dificuldades. Ainda indagou 
sobre a regulamentação do Conselho Municipal de Agricultura e da importância do 
mesmo. O secretário disse que o município que possui um Conselho Municipal atuante 
é o ponto de partida para o pleito de projetos. Neste sentido, pediu a todas as 
associações que ficassem em dia para buscar melhoras para as comunidades. Dando 
continuidade, o Sr. Presidente facultou a palavra ao vereador Marcos Antonio Pinto de 
Sousa que após os cumprimentos, indagou o nobre secretário de agricultura sobre 
quanto tempo o município pode levar para concluir a recuperação das estradas 
municipais. O secretário informou que em torno de três meses quer entregar todas as 
estradas recuperadas. O vereador ainda questionou sobre o plano de contingência para 
a operação carro pipa. O secretário afirmou que o plano existe e está na secretaria. E 
que o município já fez contrato com um pipeiro para abastecer bairros e comunidades 
que necessitam. Ato contínuo, o Sr. Presidente agradeceu as presenças do secretário de 
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agricultura e do chefe de gabinete nesta reunião de abertura de período. Assim, deixou 
o secretário a vontade para as considerações finais. O secretário agradeceu a todos os 
vereadores e em especial ao vereador Sales, autor da proposta de convocação. Disse 
está a disposição de toda população, sem distinção de qualquer  classe. Agradeceu 
também a todos os seus funcionários. Retomando, o Sr. Presidente encerrou os 
trabalhos da presente reunião, determinou a lavratura da presente ata. Sala das 
Reuniões da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em dois de 
julho de dois mil e vinte e um. 

 
José Soares de Brito Filho 

Presidente 
 
 

Damião Darlan Catarina de Sousa 
Primeiro Secretário(Nesta Reunião) 

 
 

Francisco Rodrigues da Costa 
Segundo Secretário 
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