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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA NOVE DE JULHO DOIS MIL 
E VINTE E UM. 
Aos nove 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 -; 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.  Constatando a presença de  sete 
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. Após lida e achada conforme, foi colocada para votação e aprovada por todos. 
Seguindo, o Sr. Presidente, informou que já se encontrava no plenário da Casa, o 
secretário de Obras e Serviços, senhor Francisco Furtado Dias, cumprindo assim o 
convite aprovado pelo plenário e de propositura do vereador Francisco Benigno 
Barros. 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 nº012/2021, do vereador Francisco Benigno 
Barros. Denomina de Geraldo Dias de Almeida, rua de nossa cidade, que integra os 
bairros Casas populares de CHEAP, iniciando na margem esquerda da PB-400, mais 
precisamente em frente ao Posto Lucena e finalizando em frente a Creche Maria da 
Paz. MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: 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.Terminada a leitura do Expediente, o Sr. Presidente fez a leitura da dinâmica 
da reunião, onde o Secretário teria quinze minutos para apresentar sua fala, seguido 
pelos vereadores. Neste viés, a palavra foi facultada ao secretário de Obras e Serviços, 
Francisco Furtado Dias. Cumprimentando a todos, o Sr. Secretário disse ser um 
desafio que aceitou de bom grado. Disse que tem dado todo seu esforço para ver tudo 
organizado. Afirmou que recebeu a secretaria sem estrutura, mas aos poucos está 
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organizando os trabalhos da secretaria. Percebeu, de início, que deveria haver uma 
mudança no horário da coleta do nosso lixo. Frisou que tem trabalhado para recuperar 
as praças, como também outros problemas que aparecem. Concluiu dizendo que os 
vereadores fizessem as colocações para o debate ficar dinâmico. Neste viés, o Dr. 
Presidente facultou a palavra ao vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa para suas 
indagações, já que foi o primeiro sorteado. Fez menção aos buracos da rua Batista 
Leite, pedindo providências. O secretário informou que dentro do cronograma de 
trabalho da secretaria de obras, já existe metas para resolver o problema. Ainda pediu, 
o nobre vereador, que o secretário olhasse com carinho para a área verde que fica em 
frente ao Bairro Casas Populares. O secretário disse que já esteve no local e irá 
resolver os problemas existentes. Ato contínuo, a palavra foi facultada ao vereador 
Antonio Marcos Lacerda da Silva. Após os cumprimentos, indagou ao secretário 
qual o planejamento para dar continuidade a construção de área de passeio ao lado da 
PB-400 até o mutirão. O secretário informou que irá planejar juntamente com o 
prefeito, pois trata-se de uma obra que demanda mais tempo e verba. De igual forma, 
buscará também recursos para a construção de passarela na saída para Conceição. Em 
seguida, foi a vez do vereador Gilberto da Silva Brito, indagar o secretário. Assim, 
indagou sobre as dificuldades enfrentadas e se o diálogo não fosse prioridade. O 
secretário afirmou que toda dificuldade é resolvida no diálogo. Quando este não 
acontece, busca-se a assessoria jurídica do município. Em seguida, o vereador 
professor Darlan, indagou o senhor secretário sobre o andamento da praça do coreto, 
do cemitério novo, do campo de futebol,  e outras obras que precisam ser concluídas. 
O secretário respondeu que o governo está resolvendo algumas pendências sobre as 
obras citadas. No que se refere ao saneamento básico do bairro Jardim das Neves, o 
secretário informou que já existe 60 manilhas para começar o esgoto daquele bairro. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente, usou o espaço para indagar o secretário. Assim, disse 
do desejo de ver Bonito com uma praça muito bonita na rua Batista Leite. E neste viés, 
perguntou se a verba liberada para a construção da praça fará jus a uma praça 
aconchegante . O secretário afirmou que o prefeito buscará um novo projeto e Bonito 
terá uma praça a altura. Dando continuidade, o Sr. Presidente facultou a palavra ao 
vereador Rodrigues da Costa para fazer suas indagações ao secretário. Seus 
questionamentos foram relativos a reposição de lâmpadas e o secretário informou que 
no máximo dia 13 a reposição de lâmpadas poderá acontecer, pois depende da 
licitação. Em seguida, o vereador Francisco Benigno Barros, disse que não tinha 
mais o que indagar ao secretário, pois os colegas vereadores já indagaram todas as 
dúvidas. Encerrada a participação do Sr. Secretário, o Sr. Presidente determinou ao 
primeiro secretário que fizesse a leitura das matérias aptas para votação. Assim, foi 
lido o seguinte: Indicação nº 031/2021, do vereador Damião Darlan Catarina de 
Sousa. Aprovada por todos os presentes. Moção de Pesar nº 010/2021, a família 
Clemente pela partida de Dona Teresa Lucena Clemente. Aprovada por todos os 
presentes. Nada mais havendo a ser debatido, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da 
presente reunião, determinou a lavratura da presente ata. Sala das Reuniões da Câmara 
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Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em nove de julho 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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