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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE JULHO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos dezesseis 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 Reuniaõ); FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA – Segundo 
Secretário -; e demais vereadores:  Francisco Benigno Barros, Gilberto da Silva Brito, 
José Péricles Medeiros Ramalho, Marcos Antônio Pinto de Sousa, Rosinaldo Paulino 
de Freitas e Antonio Marcos Lacerda da Silva que chegou após a Mesa formada e não 
assumiu a primeira secretaria.  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. Após lida 
e achada conforme, foi colocada para votação e 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. Processo TC 
08600/20. Prestação de Contas Anuais, Exercício 2019, responsável: Francisco 
Carlos de Carvalho. Parecer Prévio PPL-TC 00092/21. Parecer Favorável à 
aprovação da Prestação de Contas anual de Governo do Senhor Francisco Carlos 
de Carvalho. Acórdão APL – TC 00172/21. Projeto de Lei nº 013/2021, do Poder 
Executivo Municipal. Altera o artigo 35, revoga o parágrafo 1º do artigo retro, revoga 
os incisos II e V do Artigo 38 e altera o inciso III do artigo retro mencionado, altera o 
inciso II do artigo 39, da Lei Municipal nº 573/2010 que institui o Plano de carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da 
Paraíba e dá outras providências. Projeto de Lei nº 014/2021, do Poder Executivo 
Municipal. Organiza o Sistema Municipal de Ensino, define a estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação, dispõe sobre os órgãos colegiados que indica e dá outras 
providências. MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: 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. Terminada a leitura do Expediente, o Sr. Presidente 
abriu espaço para as breves comunicações. Neste viés, usou o espaço o vereador 
Marcos Antonio Pinto de Sousa que apenas desejou boa tarde a todos. O vereador 
Francisco Rodrigues da Costa também usou o espaço para agradecer a Deus por está 
na casa do povo. Parabenizou a equipe que participou da inauguração do restaurante 
popular no dia de hoje. O vereador José Péricles Medeiros Ramalho também 
aproveitou o espaço para deixar os pesares ao colega PM Belarmino pela perda da sua 
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genitora. Disse que Bonito ganha com a chegada do restaurante popular. O vereador 
Francisco Benigno Barros também deixou votos de pesar ao colega Belarmino pela 
perda da sua mãe. O vereador Damião Darlan também levou sua solidariedade ao 
colega Belarmino. Parabenizou o governador do estado pela iniciativa do restaurante 
popular em nossa cidade. O vereador Gilberto da Silva Brito também deixou seus  
votos de pesar ao Sr. Belarmino. Também deixou comentários sobre o restaurante 
popular em Bonito, dizendo ser um benefício para os mais carentes. O Sr. Presidente 
também deixou seu comentário sobre a inauguração do restaurante popular em nossa 
cidade, dizendo ser um incentivo maravilhoso. Ato contínuo, o Sr. Presidente facultou 
a palavra pela ordem do sorteio, para uso dos vinte minutos regimentais, ao vereador 
Rosinaldo Paulino de Freitas. Após os cumprimentos de costume, aplaudiu o 
governador do Estado pela inauguração do restaurante popular, e ao mesmo tempo 
repudiou o mesmo governador pelo veto a estadualização da estrada que liga a sede ao 
distrito de Viana. Deixou comentários de repúdio sobre o concerto da ambulância da 
Piedade que ainda não aconteceu. Frisou que a população do Viana encontra-se 
revoltada pelo fato da estrada do Distrito não ter sido uma das primeiras a serem 
recuperadas. Concluiu deixando votos de pesar ao sargento Belarmino, como também 
a família do seu Antonio Dantas. Em seguida falou o vereador Marcos Antonio 
Pinto de Sousa. Após os cumprimentos, chamou atenção da população bonitense 
sobre o seu papel de fiscal do povo. Assim, expôs as aberrações dos alugueis que a 
prefeitura de Bonito vem pagando no nome de um corretor, Sr. Paulo Lacerda de 
Melo, para o prédio que funciona a secretaria de agricultura. Disse que o contrato 
publicado é no valor de 16 mil por oito meses, perfazendo um valor de 2 mil ao mês. 
Denunciou que o prédio é do senhor Biu Lucena e o corretor é apenas um laranja. 
Neste viés, citou outros prédios alugados da mesma forma. Assim, chama isto de 
lavagem de dinheiro. Como vereador do povo, não irá se calar, pois o povo precisa 
saber de todos esses desmantelos. Citou mais um desmantelo do atual prefeito: uma 
criança que há mais de um mês pediu uma consulta para um neurologista e não 
conseguiu. Concluiu dizendo que como vereador, irá ao Ministério Público. Em 
seguida falou o vereador Francisco Rodrigues da Costa. Após os cumprimentos, 
reportou-se sobre a reforma do campo de futebol e da praça principal, frisando que 
hoje as empresas que ganharam a licitação não querem mais fazer. O município agora 
aguarda as empresas desistirem para providenciar outra licitação. Concluiu. Em 
seguida falou o vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Após os cumprimentos, 
frisou que o município possui poucas máquinas para recuperar as estradas, por isso que 
sempre ficará uma comunidade querendo ser atendida. Pediu paciência, pois todas as 
estradas serão recuperadas. Disse ainda que o município passa por dificuldades e ainda 
está se organizando, visto que o município foi recebido cheio de erros da gestão 
passada. Sobre a praça da Avenida Batista Leite, frisou que a empresa abandonou a 
obra, pois ganhou a licitação e nem começou. De igual forma, aconteceu com a 
reforma do campo de futebol. Concluiu. Em seguida, falou o vereador Francisco 
Benigno Barros. Após os cumprimentos, frisou que os casos de covid estão 
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aumentando em nossa cidade. Assim, pediu a população que tivesse cuidado, pois 
covid mata. Mostrou que Bonito já vacinou quase 60% da população com a primeira 
dose. Disse que o secretário de agricultura trabalhará de forma coerente na 
recuperação das estradas, pois é um rapaz inteligente e técnico. Parabenizou o prefeito 
Ceninha Lucena pela organização da Casa de Apoio em João Pessoa para os 
bonitenses. Frisou que Paulo Lacerda de Melo é o corretor de Bonito, portanto 
responsável pelos alugueis ao município. Concluiu. Em seguida, falou o vereador 
Damião Darlan Catarina de Sousa. Após cumprimentar a todos, disse que aquele 
que fala pelo pobre é abençoado. Portanto, levanta sua voz pela população dos bairros 
pobres de nossa cidade. Disse que o atual governo ou está enganado ou está 
enganando. Já são sete meses só para arrumar a casa e não ver ação nenhuma em prol 
do povo. Pediu que o atual governo pedisse ajuda aos vereadores para resolver os 
problemas do município. Disse que politicamente Bonito retroagiu, pois as velhas 
práticas políticas voltaram, práticas estas que só beneficiam uma minoria. Pediu que a 
secretaria de saúde desburocratizasse a marcação de consultas com os médicos 
especialistas. Reportou-se sobre o projeto de lei 013/2021, do Poder Executivo, 
frisando ser um projeto que retira direitos adquiridos do pessoal da educação. Disse 
que na próxima reunião discutirá melhor o projeto. Concluiu. Em seguida, falou o 
vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva. Depois de cumprimentar a todos, frisou 
que até agora o prefeito Ceninha não disse para que veio. Pediu que o prefeito 
entregasse a ambulância da comunidade da Piedade, pois até agora só prometeu. 
Reportou-se sobre o projeto de lei 013/2021. Projeto este que revoga artigos 
importantes do plano de cargos, carreira e salários do magistério municipal. Concluiu 
pedindo a secretária de saúde do município que desburocratizasse a marcação das 
consultas com os médicos especialistas. Em seguida falou o vereador Gilberto da 
Silva Brito. Após os cumprimentos, deixou registrada sua tristeza no que se refere a 
atitude do governo do estado em vetar a estadualização da estrada que liga a sede ao 
Distrito de Viana. Disse que o governo Ceninha vai dizer para que veio a medida que o 
tempo for passando, pois muitos erros existem que precisam ser corrigidos. Afirmou 
que para a Chapa de Ceninha ganhar a eleição, foi tudo programado. Afirmou que 
Ceninha, antes de decidir pela candidatura reuniu-se em família e o irmão dele mandou 
ele ser candidato, e, realmente ele só foi candidato com o aval do irmão, pois se não 
fosse o irmão dele, frisou que, “ realmente nós tínhamos perdido a eleição”. Afirmou, 
de igual forma, que sua pessoa também obteve apoio da sua família, visto seu irmão 
disse: você vai ser candidato a vereador. Assim, disse que atendeu o aval do seu irmão 
e a população  o fez o candidato mais bem votado. Frisou que a luta não foi fácil, mas 
diante de boas estratégias, como a oposição também teve estratégias inteligentes, mas 
as contrapartidas de estratégias da situação foram melhores e bem sucedidas. Disse 
que realmente, a situação vai dizer para que veio. Neste momento foi concedido aparte 
ao vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva. Assim, o vereador Marcos indagou se o 
colega Gilberto achava justo que a recuperação das estradas começasse pelo Sítio 
Lobo e Arara em detrimento do Viana e demais? Frisou ainda que a fala de Gilberto 
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que diz que Ceninha foi eleito porque o irmão  mandou, realmente, o irmão é Biu 
Lucena e agora está sendo beneficiado em mais de vinte mil reais em alugueis, além 
dos contratos e licitações. Disse ainda que logo, logo, a oposição dirá na tribuna da 
Câmara quanto a família Lucena está recebendo e quanto irá receber por ano nesta 
gestão. Retomando, o vereador Gilberto disse que se o colega fosse candidato a 
prefeito e tivesse um irmão como Ceninha tem, com certeza seria o prefeito de Bonito 
hoje, assim como também tem um irmão e hoje é vereador, graças a ele. Disse que em 
relação as estradas terem começado pelo Sítio Arara, é porque a gestão de Ceninha 
está pensando em trabalho. Mostrou que em apenas seis meses Ceninha já 
providenciou uma casa de apoio na capital do estado para os bonitenses. Sobre a 
desburocratização da saúde, disse que já está acontecendo, pois, como vereador, 
prioriza este feito. Disse que não existe mais o tempo de só beneficiar o grupo, pois se 
assim acontecer, perde-se as eleições. Aparteando, o vereador José Péricles disse que o 
colega refletisse sua fala, pois tem gente vibrando com ela, pois o colega foi eleito 
pelo serviço prestado como agente de saúde e possui uma família grande e unida que 
trabalhou pela vitória de Gilberto Brito, assim como aconteceu também com o prefeito 
Ceninha. Agradeceu o aparte e concluiu. Retomando o vereador Gilberto continuou 
mostrando o trabalho do prefeito Ceninha. Concluiu agradecendo a todos. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente determinou a leitura das matérias aptas para votação. O Sr. 
Primeiro Secretário já iniciando a leitura do Projeto de Lei nº 012/2021, de propositura 
do vereador Francisco Benigno Barros que denomina de Geraldo Dias de Almeida rua 
do Bairro Populares. Neste momento o vereador José Péricles informou que a rua já 
possui nome. Diante do impasse, o vereador Francisco Benigno Barros pediu a retirada 
de pauta da matéria para melhor análise. Assim sendo, e não tendo mais nada a ser 
debatido, o Sr. Presidente anunciou que a ordem do dia estava encerrada. 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 Municipal de 
Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em dezesseis 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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