
1 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

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

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE JULHO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos vinte e três 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,  
Marcos Antônio Pinto de Sousa, Rosinaldo Paulino de Freitas. 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. 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. Projeto de Lei nº 015/2021, do 
vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa. Denomina de Avenida São João, a rua 
Projetada que se inicia na PB-400, em frente a oficina do senhor José Reginaldo de 
Sousa Morais (Forrageira), finalizando em frente a residência da senhora Iraci Pinto de 
Sousa (Dona Purica). Projeto de Lei nº 016/2021, do vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho. Denomina de Rua Manoel Tomaz da Silva, a rua projetada do Bairro Jardim 
das Neves II, iniciando na margem esquerda da PB-400, mais precisamente na 
residência do senhor Neurisvaldo Gonçalves da Silva e finalizando na residência do 
ex-vereador Van do Viana. Moção de Aplausos nº 006/2021, do vereador Francisco 
Benigno Barros. Aplaudindo a equipe de fiscalização das medidas de prevenção contra 
o coronavírus. Moção de Aplausos nº 007/2021, do vereador Francisco Benigno 
Barros. Aplaudindo a equipe de vacinação contra o Covid-19. Moção de Pesar nº 
011/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho a família Fernandes, pela 
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perda irreparável da Senhora Francisca Fernandes da Silva. Moção de Pesar nº 
012/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho a família Ferreira pela perda 
do senhor José Johnson Ferreira. Moção de Pesar nº 013/2021, do vereador José 
Soares de Brito Filho a família Maravilha pela perda do senhor Manoel Maravilha, 
popularmente conhecido como Deuzinho. 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 Gilberto da Silva Brito que pediu para os jovens 
bonitenses não aglomerarem, pois o vírus da covid 19 está ativo. O vereador 
Francisco Benigno Barros também usou o espaço para solidarizar-se com as famílias 
que perderam seus familiares para a covid 19. O vereador Damião Darlan, usando o 
espaço também pediu a sociedade de Bonito que dobrassem os cuidados, pois o vírus 
está assolando muitas vítimas. O vereador Rosinaldo Paulino de Freitas pediu aos 
jovens que colaborassem e não ficassem aglomerando, pois as vitimas são da própria 
família. O vereador Francisco Rodrigues da Costa, deixou os pesares para todas as 
famílias enlutadas. De igual forma, fez o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa. 
Também pediu que fosse registrado em ata a falta do colega Antonio Marcos Lacerda 
da Silva que estava isolado por motivo de seu filho encontra-se com covid-19. Dando 
continuidade, o Sr. Presidente facultou a palavra para uso dos vinte minutos 
regimentais, iniciando pelo vereador Gilberto da Silva Brito. De posse da palavra, o 
vereador sorteado como primeiro, cumprimentou a Mesa Diretora, demais colegas e 
ouvintes da Bonito FM. Falou da importância do Legislativo e disse que como 
vereador procura ser brando nas suas falas e nunca irá abusar da imunidade 
parlamentar. Disse que buscou ao longo de sua vida lutar pelo povo e como vereador, 
não tem pretensão de ser lagartixa, sempre terá posição consciente como vereador de 
situação. Não aceitará a fala de ninguém que defende o quanto pior melhor. Frisou que 
o governo trabalhará corrigindo os erros do passado. Disse que a oposição está certa 
quando cobra, pois é o seu papel. Sobre os erros de alguns secretários, disse ser 
normal, pois são seres humanos. No entanto, erros serão corrigidos. Concluiu. Em 
seguida, falou o vereador Francisco Benigno Barros. Após os cumprimentos, disse 
que a sociedade, na sua grande maioria, ainda não entendeu que precisa dobrar os 
cuidados para não aumentar o número de casos de covid. Reportou-se sobre o 
pagamento das gratificações de covid frisando que a lei está sendo cumprida e os que 
não recebem é porque ou estão de férias ou apresentaram atestado. Disse ainda que a 
coordenadora do Samu explicou a necessidade de mudar de ambiente, visto que a nova 
sede do Samu possui amplitude. Disse que Bonito já recebeu mais de seis mil doses de 
vacina e logo nossa sociedade estará vacinada. Disse que foi taxado de bajulador na 
última reunião. Disse que Bonito sabe quem é a sua pessoa e o futuro escreverá a 
história de cada um. Explicou que nunca foi na casa do Prefeito a procura de emprego 
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para sua casa. Afirmou que buscará ajuda do governo para as pessoas que o elegeram e 
que são necessitados. Aparte do vereador Gilberto da Silva Brito que frisou sobre a 
sede do SAMU onde está que é um local que possui dificuldade de mobilização e com 
a mudança para o novo local esse problema será resolvido. Sobre a taxação de babão 
que os vereadores de situação receberam, frisou que quem disse isto é porque gostaria 
de está no governo, pois gosta de privilégios. Continuando, o vereador Francisco 
Benigno Barros disse que o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa está agindo de 
forma correta quando pede cópia dos contratos de locação de imóveis celebrados entre 
o Executivo e o senhor Paulo Lacerda de Melo. Concluiu sua fala agradecendo a 
compreensão de todos. Em seguida falou o vereador Damião Darlan Catarina de 
Sousa. Após os cumprimentos,  disse que hoje a sociedade percebe que o projeto Van 
do Viana e Pedro Paulo era o melhor para Bonito. Leu a resposta do Executivo para 
suas indicações, onde o governo afirma que os pedidos feitos estão no plano do 
mesmo. Falou sobre a saúde e frisou a falta de médicos nas UBS. Recebeu denúncias 
do material distribuído pela secretaria de ação social, pois frisaram a qualidade, que 
não é boa. Como também as fitas para medição de diabetes que não estão em 
qualidades boas. Aparteando, o vereador Francisco Benigno Barros explicou que a 
secretaria entrega a quantidade de fitas recomendada pelo Ministério de Saúde. 
Retomando, o vereador Damião Darlan frisou sobre o Projeto de Lei do Executivo que 
modifica o Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério, dizendo que é um 
projeto que necessita de uma maior discussão. Neste viés, buscará, como vereador, 
discutir com a categoria e o sindicato, pois ver como um retrocesso a chegada do 
projeto nesta casa. Disse que o cidadão que encaminhou nota a esta Casa, a 
desrespeitou, pois ninguém pode se propor a ensinar o vereador a legislar, pois o 
vereador é quem tem que saber legislar junto com o Regimento Interno da Casa. 
Reportou-se ainda a imunidade que o vereador possui que é do cargo e não da pessoa, 
daí a partir da posse, o vereador possui e deve ser respeitada. Concluiu. Em seguida, o 
vereador Presidente passou o trabalho ao Primeiro Secretário, pois era a vez dele, 
vereador Presidente, usar a tribuna. De posse da palavra, o vereador José Soares de 
Brito Filho, cumprimentou a todos e disse que como presidente é um Luiz de fato. 
Afirmou que a Câmara tem o Regimento Interno e é por ele que a Casa é regida. Disse 
sempre ser um vereador que ficará ao lado do povo e quando houver votação empatada 
e o seu voto for necessário, sempre será pelo povo. Falou sobre a recuperação das 
estradas municipais e disse que realmente está ficando bem feita. Concluiu. 
Retomando aos trabalhos, o Presidente José Soares de Brito Filho, facultou a palavra 
ao vereador Rosinaldo Paulino de Freitas. Depois dos cumprimentos falou sobre as 
estradas, frisando que muitas estradas estão sem o roço necessário. Pediu que os 
vereadores de situação defendessem o povo e não o prefeito. Disse não concordar com 
a mudança da sede do Samu, pois é revoltante. O vereador Francisco Benigno(Sales) 
explicou que a mudança da sede do Samu foi pedido dos funcionários. Retomando, o 
vereador Rosinaldo ironizou e disse que a coordenação do Samu leva a sede para onde 
quiser. O vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa aparteou o colega e disse que 

 
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


4 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

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

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 
retirar o Samu de uma sede própria que não paga aluguel e levar para um prédio para 
pagar aluguel não pode ser uma coisa correta. Retomando, o vereador Rosinaldo disse 
que o povo não aceita essa troca de sede, pois onera despesas. Disse que a 
desorganização é grande neste governo. Concluiu. Em seguida falou o vereador 
Francisco Rodrigues da Costa. Após cumprimentar a todos, disse que sobre as 
estradas, sempre terá aqueles que criticam e os que elogiam. Disse que o secretário de 
agricultura está cumprindo o cronograma que ele mesmo citou aqui na Câmara. 
Repudiou a fala de um colega de oposição na última reunião desta Casa, quando o 
mesmo taxou os vereadores de situação de bajuladores e incompetentes. Diante deste 
fato, disse o vereador Francisco Rodrigues da Costa, Ribeiro, que o vereador que 
assim se portou, tem esse costume, pois fez a mesma coisa na gestão passada. Avisou a 
bancada de oposição que na primeira oportunidade que ele tiver, ele deixará a bancada, 
e só não fez ainda porque o atual gestor não quis. Disse que a população de Bonito 
sabe que é ele e quem é o vereador Ribeiro. Disse que por ser da base do prefeito, 
nunca irá dizer que as cobranças da oposição não são corretas, pois tem integridade 
para distinguir as cobranças. Explicou que em conversa com o diretor do hospital, 
pode perceber que para instalar a máquina de raio-x, precisa de uma reforma na sala, 
como também a compra de um transformador, que está em processo de licitação. 
Informações estas que como vereador de base do governo, tem a obrigação de mostrar. 
Concluiu. Em seguida, falou o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa. Após 
cumprimentar a todos, disse que não voltava atrás do que falou na reunião do dia 
dezesseis. Frisou que o documento que a Casa recebeu pedindo para que o vereador 
Marcos Antonio Pinto de Sousa se retratasse da fala da reunião passada foi uma 
afronta e em nenhum momento retira o que disse. Frisou que, como vereador do povo, 
o que encontrar errado na gestão de Ceninha Lucena, irá denunciar. Frisou que 
encaminhou requerimento a esta Casa solicitando cópias dos contratos de imóveis 
celebrados entre o Executivo e o senhor Paulo Lacerda de Melo. Disse que não se 
retratava e que podiam buscar o Ministério Público, pois de igual forma, sua pessoa 
também buscará o Ministério Público e com provas robustas. Citou os erros da atual 
gestão: quatro secretários da família Lucena. A Secretária de Saúde, Sra. Aldara, 
recebeu além do que devia. Disse também que o salário dos coordenadores também 
estão oscilando de forma desordenada. Assim, o erário do município está sendo 
sugado. Sobre os alugueis dos prédios que o município possui, frisou que estão todos 
com valores superfaturados. Denunciou que alugaram um novo prédio para o Samu em 
maio e até hoje não fizeram a mudança. Disse que como vereador, irá sempre 
fiscalizar. Frisou que quando encontrar Ceninha irá pedir para ele renunciar, pois o 
comentário é que Bonito tem dois prefeitos, pois o prefeito de Monte Horebe é quem 
tem se ocupado com Bonito. Pediu para a secretária de saúde desburocratizar as 
consultas dos médicos especialistas. Criticou que o Distrito de Viana está há sete 
meses sem médico. Lamentou a chegada do projeto de lei do Executivo que modifica o 
plano de cargos, carreira e salários do magistério. Concluiu. Em seguida, o vereador 
Darlan explicou que o projeto de lei do executivo faz com que os contratados da 

 
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


5 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

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

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 
educação perderão alguns valores no salário. Dando continuidade, o Sr. Presidente 
determinou a leitura das matérias aptas para votação. O primeiro secretário assim o 
fez: Parecer da comissão de Justiça e Redação nº 038 /2021 ao Projeto de Lei nº 
012/2021. Parecer discutido pelo vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa disse não 
subscrever ao projeto. O vereador Francisco Benigno Barros, autor da matéria disse 
que apresentou o projeto porque a citada rua não possui lei que nomeie a mesma. 
Apenas uma indicação em 2013 que foi apresentada pelo vereador Péricles na época e 
que não foi atendida. Portanto, vota a favor da matéria. O vereador Darlan sugeriu que 
os vereadores Francisco Benigno e Péricles se reunissem e chegassem a um acordo. 
Deixou seu voto de abstenção. O vereador Rosinaldo também se absteve. O vereador 
Francisco Rodrigues da Costa(Ribeiro) pediu para o autor da matéria repensar melhor 
o projeto. O vereador Francisco Benigno (Sales) pediu que o projeto de lei fosse 
definitivamente retirado de pauta. 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 vinte e três de julho de dois mil e vinte e um. 
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