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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE JULHO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM. 
Aos trinta 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, José Péricles Medeiros Ramalho,  Marcos Antônio Pinto de Sousa, 
Rosinaldo Paulino de Freitas. 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. 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. Projeto 
de Lei nº 017/2021, do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar a aquisição onerosa de uma gleba urbanizável de propriedade de 
Maria Eridan Furtado Dias Marco, Maria Furtado Dias Pontes e Maria Furtado Dias e 
dá outras providências. Requerimento nº 006/2021, do vereador Marcos Antônio 
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Pinto de Sousa. Requer cópias dos contratos de locação dos imóveis celebrados entre o 
Executivo Municipal e Paulo Lacerda de Melo. Moção de Aplausos nº 008/2021, do 
vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Homenageando o Sargento Manoel 
Cardoso da Silva, pela bravura em seu trabalho enquanto militar por ter evitado que 
uma vida fosse ceifada. Moção de Pesar. Moção de Pesar nº 014/2021, do vereador 
José Soares de  Brito Filho a família Oliveira, pela perda irreparável de Lucia de 
Fátima Oliveira Carvalho. MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: 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 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. Terminada a leitura do 
Expediente, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves comunicações, usando o 
vereador José Péricles que justificou a moção de aplausos ao Sargento Cardoso. Em 
seguida, usou o espaço o vereador Francisco Benigno Barros que deixou seus 
sentimentos a família Oliveira peta breve partida de Lúcia da Coletoria. Em seguida, 
usou o espaço o vereador Antônio Marcos que também deixou seus pesares a família 
Oliveira. Aproveitou o espaço para parabenizar todos os agricultores pela passagem do 
dia 28. Em seguida o vereador Damião Darlan também deixou seus votos de pesares 
a família de Lúcia da Coletoria. O vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa usou o 
espaço para também deixar seus pesares a família citada. Cobrou do Secretário Joelson 
para dar uma olhada nas imediações da oficina do Sr. Forrageira e construísse um 
quebra molas. O vereador Rosinaldo Paulino de Freitas usou o espaço para também 
deixar seus pesares a família de Lucia da Coletoria. O vereador José Soares, 
Presidente da Casa, também aproveitou o momento para deixar seus pesares a família 
amiga de Lúcia. O vereador Gilberto da Silva Brito também usou o espaço e deixou 
seus votos de pesara família de Lúcia. Dando continuidade, o Sr. Presidente 
comunicou que chegará o momento da fala dos vinte minutos. Assim, a palavra foi 
facultada ao vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Após os cumprimentos, 
mais uma vez deixou seus sentimentos a família Oliveira. Em seguida falou sobre a 
segurança pública de nossa cidade, frisando que está difícil, pois não temos um 
delegado de plantão. Reportou-se sobre a formação de facções do crime de drogas em 
nossa cidade dizendo que a situação está ficando complicada, pois existem jovens que 
até ameaçam os familiares. Disse ser interessante o Poder Legislativo realizar uma 
audiência pública para debater o caso das drogas em Bonito. Aparteando, o vereador 
Antonio Marcos parabenizou a fala do colega Péricles sobre a preocupação com as 
drogas. Disse que Bonito sofre com a falta de delegacia e frisou que o vereador 
Péricles  está de parabéns quando busca a implantação da guarda municipal para nossa 
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cidade. Retomando, o vereador Péricles agradeceu o aparte do colega e pediu a todos 
que a união do Legislativo em prol deste problema trará benefícios para o povo. 
Concluiu. Em seguida, a palavra foi facultada ao vereador Francisco Rodrigues da 
Costa. Após os cumprimentos, agradeceu a Deus pela oportunidade de falar. 
Solidarizou-se com a família de Lúcia da coletoria. Frisou, também, a problemática 
das drogas em nossa cidade e, neste viés, disse que se as drogas forem legalizadas, 
como querem alguns políticos, a situação será crítica para nosso país. Disse que o 
Legislativo deve, em união, buscar junto aos políticos, a volta da Delegacia para nossa 
cidade. Reportou-se sobre a área de saúde de nosso município e frisou que esta semana 
Bonito recebeu o angiologista e isto é muito bom para nossa cidade. Disse que sobre a 
burocracia que a oposição cita, é simplesmente uma praxe, pois a demanda é grande e 
as pessoas precisam entender. Mostrou que para nossa saúde está melhor, só falta 
apenas os médicos dos PSFs. Quando este problema for resolvido, a saúde de Bonito 
ficará top. Aparteando, o vereador Antonio Marcos frisou que a burocracia para 
marcação de consultas com os médicos especialistas é complicado porque os PSFs não 
possuem médicos e complica, principalmente, para o pessoal do Viana. Aparteando, o 
vereador Francisco Benigno Barros informou que todas as enfermeiras dos PSFs estão 
autorizadas a emitirem as requisições para os médicos especialistas. Retomando, o 
vereador Francisco Rodrigues concluiu sua fala agradecendo a todos. Ato contínuo, a 
palavra foi facultada ao vereador Francisco Benigno Barros. Após os cumprimentos 
de praxe, frisou que as pessoas dos comércios de nossa cidade estão sendo recebidas 
de forma desrespeitosa. Neste viés, pediu que a população ajudasse a todos, pois o 
vírus ainda está atuante.  Explicou que a secretária de saúde recebe salário com 
gratificação da covid, um direito que assiste a mesma. Reportou-se sobre a 
recuperação das estradas frisando que o trabalho está bem feito. Parabenizou o prefeito 
pelo trabalho que vem fazendo e buscando recursos junto aos deputados. Disse ficar 
feliz com o trabalho do prefeito. Frisou que é importante o trabalho da oposição, pois 
cobra e o prefeito corre atrás. Disse que o Prefeito fará uma escola para beneficiar o 
pessoal do Jardim das Neves, pois a emenda do deputado Hugo Mota é para este feito. 
Voltou ao assunto do salário da secretária de saúde e disse mais uma vez que a mesma 
tem o direito de receber a gratificação do covid. Aparteando, o vereador Gilberto 
Brito, aproveitou o momento e frisou que a gratificação da secretária é para quem está 
lotado na secretaria de saúde. Ainda disse que o que se ver muito aqui nos discursos de 
alguns, é muito hipocrisia.  Retomando, o vereador Francisco Benigno, Sales policial, 
continuou falando que as gratificações do pessoal da saúde estão legalizadas. 
Parabenizou o Sargento Cardoso pelo ato de bravura nesta semana em ter evitado uma 
morte de um bonitense. Frisou ainda a problemática da segurança pública de nossa 
cidade dizendo que os bonitenses estão algemados, pois não temos delegado e nem 
comarca própria. Concluiu. Em seguida falou o vereador Antonio Marcos Lacerda 
da Silva. Após os cumprimentos, parabenizou os agricultores pela passagem do dia 
28. Cobrou a reposição das lâmpadas para algumas ruas de nossa cidade e também a 
continuação da podação das lâmpadas. Cobrou também da secretaria de educação a 

 
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 
 
 
entrega da merenda escolas, pois outros municípios já fizeram quatro entregas e 
Bonito só fez uma. Cobrou também a ambulância da Comunidade da Piedade, pois já 
são sete meses de cobrança. Sobre a estrada do Viana, disse que foi esquecida pela 
atual gestão, pois será uma das últimas. Disse que a incompetência da atual gestão é 
grande. Neste viés, citou a falta de médicos no Distrito de Viana. Apelou ao líder do 
governo, vereador Gilberto, que entregasse a liderança, pois não está tendo nem vez e 
nem voz, visto que a estrada do Viana não foi iniciada e também lá não tem médico. 
Aparteando, o vereador Gilberto disse que a poda das árvores está na rua Maria 
Timóteo. Sobre a estrada do Distrito, está sendo roçada para ser recuperada. 
Retomando, o vereador Rosinaldo Paulino também o aparteou o vereador Antônio 
Marcos e disse que queria saber qual mal o Distrito tem feito a gestão, pois está 
abandonado. Retomando, o vereador Antonio Marcos disse que a falta de atenção do 
atual governo com o Distrito de Viana é nítida, visto que o Distrito está sem 
assistência médica. Sobre a problemática da falta de médicos nos PSFs, disse ser 
injustificável, pois são mais de seis meses de governo. Falou que a defesa do vereador 
Sales sobre a secretária de saúde ter recebido gratificação de covid, disse que a defesa 
foi errada, pois a secretária recebeu de forma ilegal, pois a lei não lhe garante a 
gratificação. O vereador Darlan também aparteou e frisou que a secretária de saúde foi 
arrogante na época da discussão da matéria da gratificação para quem trabalha no 
enfrentamento do covid, pois foi taxativa e não abriu mão de mudanças no projeto. 
Devido a celeridade do mesmo, foi votado com lacunas que hoje estamos percebendo. 
Retomando, o vereador Antônio Marcos citou os valores que a família Lucena estão 
recebendo dos cofres públicos durante estes meses, levando em consideração salários e 
contratos de imóveis, frisando que os montantes são imorais. Aparteando, o vereador 
Péricles disse que a lei não proíbe a prefeitura ter contrato com os parentes do prefeito. 
Retomando, o vereador Antônio Marcos disse que secretarias que ordenam despesas 
não podem ser contratar parentes de prefeito. Concluiu dizendo que a oposição está 
unida e fiscalizará. Em seguida, falou o vereador Damião Darlan Catarina de 
Sousa. Após os cumprimentos, parabenizou todos os agricultores de nosso município. 
Disse que em visita ao Distrito de Viana, pode constatar que as dificuldades são 
grandes. Frisou também sobre a merenda escolar que Bonito só fez uma entrega aos 
estudantes. Assim, pediu que a secretaria acelerasse as demais entregas. Disse que 
nosso município está se tornando um empreendimento Lucena e isto é uma tristeza. 
Falou sobre o projeto de lei do colega Francisco Benigno, que a oposição se absteve de 
votar, e algumas pessoas disseram que os vereadores tinham rasgado o Regimento 
Interno. Esclarecendo, disse que o voto de abstenção é regimental e se absteve porque 
houve um impasse entre as proposituras e sugeriu que os colegas se entendessem. 
Portanto, esclareceu como o vereador deve se portar. Aparteando, o vereador Ribeiro, 
explicou que o Posto Lucena ganhou a licitação para vender combustíveis, assim como 
aconteceu na gestão passada. Aparteando, o vereador Sales disse que só apresentou 
projeto de lei para nomear a rua porque a mesma não tem. O vereador Péricles 
aparteando, disse que apresentou indicação na época e a prefeita não enviou o projeto 
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de lei para regularizar. Retomando, o vereador Darlan, disse que o consenso ainda é a 
melhor saída. Cobrou do secretário de obras a solução de um esgoto a céu aberto no 
bairro Antolândia. Concluiu. Em seguida falou o vereador Marcos Antônio Pinto de 
Sousa. Depois dos cumprimentos, disse que não aceita a alcunha de hipócrita, pois a 
oposição faz denúncias de irregularidades da atual gestão. O que a oposição vem 
fazendo é trabalhar pelo povo. Pediu ao secretário Joelson que olhasse o setor da área 
verde, pois o descaso é grande. Disse não é da sua personalidade está parabenizando o 
prefeito por pagar em dia, pois é obrigação, pois o dinheiro existe. Aparteando, o 
vereador Antonio Marcos disse que os benefícios a família Lucena são grandes. 
Retomando, o vereador Marcos Antonio Pinto disse que a bancada de oposição jamais 
bajulará prefeito. Disse que na próxima reunião trará mais absurdas da gestão atual. 
Pediu que o prefeito explicasse ao povo o motivo da desistência da empresa que 
ganhou a licitação da reforma do campo de futebol ter desistido. Concluiu deixando 
um abraço a todos os agricultores. Em seguida falou o vereador Rosinaldo Paulino 
de Freitas. Após cumprimentar a todos, parabenizou os agricultores pela passagem do 
último dia 28. Reportou-se sobre as problemáticas do Distrito de Viana. Não aceita a 
alcunha de hipócrita dada a oposição pelo colega Gilberto. Disse que recebeu pedido 
de desculpas da própria família que não votou no 23 e hoje percebe que a gestão do 19 
não cumpre com o que prometeu. Disse que continuará defendendo o povo e afirmou 
com muita clareza que dinheiro nenhum compra sua posição, pois continuará ao lado 
do povo. Concluiu. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou do vice Presidente para 
assumir os trabalhos da reunião, pois chegara o momento da sua fala. Na tribuna, o 
vereador José Soares de Brito Filho, cumprimentou a todos e reportou-se sobre o 
papel do político que deve tratar o eleitor com igualdade. Disse que os vereadores são 
soberanos e que a política muda como as nuvens com o vento. Neste viés, o 
administrador deve ter sabedoria, e como vereador presidente, age com 
imparcialidade. Frisou que já foi eleito pela sétima vez e só quem consegue esta 
proeza é quem faz pelo povo. Disse que como presidente, tem seu voto, e não aceita 
ninguém questionar sua posição. Quanto as críticas, olha para quem as faz, se forem 
feitas por pessoas com conhecimento, vale a pena discutir, caso contrário, não debate 
críticas de pessoas que não sabem nada de legislativo. Frisou que sua pessoa deve 
respeito ao povo. Disse que o Regimento não foi ferido em momento algum da reunião 
passada como disseram. Concluiu dizendo que o vereador deve ser útil para com o 
povo. Retomando os trabalhos da reunião, o Sr. Presidente facultou ao palavra ao 
vereador da sequência no sorteio.  Em seguida falou o vereador Gilberto da Silva 
Brito. Depois dos cumprimentos de costume, frisou que veio para a Câmara para 
representar o povo e que é homem de sim ou não. Frisou que como vereador, agradece 
o apoio da família, especialmente do seu irmão. Disse que não renunciará da liderança 
do governo, pois não é homem que desiste daquilo que lhe foi imputado. Disse que 
também se preocupa com a falta de médico nos PSFs, mas a culpa não é nem da 
bancada de situação e nem do prefeito, mas das burocracias deste país. Concluiu. 
Terminada as falas, o Sr. Presidente determinou a leitura das matérias aptas para 
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votação: 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 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. TODAS APROVADAS POR UNANIMIDADE. 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 trinta de julho de dois mil e vinte e um. 
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