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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA SEIS  DE AGOSTO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM. 
Aos seis dias do mês de agosto 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). MATÉRIA 
RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. 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. Projeto de Lei nº 018/2021, do vereador Francisco Rodrigues da Costa. 
Denomina a rua que fica entre a Rua José Tomaz da Silva e a rua Venâncio Ferreira 
Ramalho, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 019/2021, do vereador 
Francisco Rodrigues da Costa. Denomina a rua do Bairro Jardim das Neves em nossa 
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cidade e dá outras providências.  MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: . 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. 
Requerimento nº 006/2021, do vereador Marcos Antônio 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. Terminada a 
leitura das matérias, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves comunicações. Neste 
viés, falou os vereadores Francisco Benigno Barros, Francisco Rodrigues da 
Costa, Damião Darlan Catarina de Sousa, todos solidarizaram-se com as famílias 
que perderam seus entes para a covid. Também usou o espaço o vereador José 
Péricles Medeiros Ramalho que parabenizou o prefeito pela conquista de mais um 
ônibus para o município. O vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa que apenas 
saudou os presentes. O vereador Gilberto da Silva Brito que comunicou que a 
estrada do Distrito será recuperada na próxima semana. O vereador Antonio Marcos 
Lacerda parabenizou o governo Federal pela compra de vacinas para doar aos estados 
e municípios. O vereador Rosinaldo Paulino de Freitas deixou seu pezar a família 
de seu Odon. Ato contínuo, o Sr. Presidente facultou a palavra para uso dos vinte 
minutos regimentais ao vereador Francisco Benigno Barros. Após os cumprimentos, 
de forma direta ao Sr. Paulo Lacerda de Melo que estava presente na reunião. 
Reportou-se sobre a saúde, frisando que em conversa com a secretária de saúde, a 
mesma informou que o Viana terá um médico na próxima semana. Disse da sua alegria 
em saber que na próxima semana a estrada do Distrito começará a ser recuperada. 
Falou da importância do empresário  Biu Lucena em nossa cidade, frisando que o 
mesmo quer o crescimento de Bonito de Santa Fé. Mencionou a legalidade dos 
contratos do município com o Sr. Biu Lucena através do corretor de imóveis Paulo 
Lacerda de Melo. Aparteando, o vereador Gilberto da Silva Brito, parabenizou o 
colega Francisco Benigno Barros, Sales Policial, pela fala em relação ao empresário 
Biu Lucena. Retomando sua fala, o vereador Sales continuou mostrando os feitos do 
governo ceninha Lucena. Disse que possui provas em mãos dos contratos legais do 
município com o Sr. Biu Lucena. Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco 
Rodrigues da Costa. Após os cumprimentos, falou sobre a realização, pelo município, 
do teste Swab, uma conquista importantíssima para salvar vidas. Frisou que o novo 
transformador para instalação do Raio-x no hospital municipal já estava sendo 
colocado no dia de hoje. Também informou que os motoristas municipais estão sendo 
capacitados para primeiros socorros, mais uma melhoria da gestão Ceninha Lucena. 
Também, na sua fala, fez menção ao trabalho do empresário Biu Lucena em nossa 
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cidade. Concluiu. Em seguida falou o vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. 
Após os cumprimentos, em especial seu pai e sua mãe. Reportou-se sobre a falta de 
médicos nas UBSs, como também sobre a não realização de exames de alta 
complexidade para a população. Disse que no Distrito de Viana até a presente data 
nenhuma consulta foi realizada no Distrito de Viana por um clínico geral. Cobrou do 
Executivo o envio a Câmara do projeto de lei do Previne Brasil. Cobrou mais uma vez 
a aplicação do dinheiro do PNAE para compras de kit merenda escolar, pois até a 
presente data só tivemos uma entrega. Concluiu pedindo aos colegas para lerem o 
Regimento. Em seguida falou o vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Após os 
cumprimentos, falou sobre o trabalho do jovem prefeito de Bonito. Frisou que o 
governo está procurando acertar para trazer mudanças, as quais estão aparecendo. 
Criticou as gestões passadas por contratar médicos fantasmas para o Distrito de Viana 
e isto Ceninha Lucena não fará. Disse que a lei não proíbe o gestor nomear parentes no 
primeiro escalão. Frisou que o município procurará  resolver o problema dos animais 
de rua. Falou do problema da perda do INSS em nosso município.  Concluiu. Em 
seguida falou o vereador Presidente da Casa após passar os trabalhos para o vice-
presidente vereador José Péricles. De posse da palavra, o vereador José Soares de 
Brito Filho, cumprimentou a todos os colegas e ouvintes da Bonito FM. Também 
cumprimentou o cidadão Paulo Lacerda de Melo, presente no plenário.  Em seguida 
falou sobre a recuperação das estradas dizendo que a da Piedade ficou muito boa, mas 
depois da Piedade, a Sra. Damiana esta cobrando que não ficou boa. Neste viés, disse 
que acreditava que o secretário concluiria a estrada no Poço Preto, assim como todas 
as estradas municipais, pois governar é fazer estrada. O atraso na recuperação das 
estradas acontece tão somente porque começou tarde. Disse que o prefeito é um 
homem público e por isso é visto por todos. Frisou que nome de família não deve ser 
exposto na tribuna da câmara, pois ninguém sabe como são as relações de nenhuma 
família. Concluiu. Em seguida falou o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa. 
Após os cumprimentos de costume, mencionou que recebeu o estatuto de mais uma 
associação cultural de nossa cidade, homenageando o Sr. Vicente Pinto, fundador do 
reisado em nossa cidade. Falou do papel da associação que terá a primeira oficina no 
dia de amanhã com o grupo AA. Aparteando, o vereador Damião Darlan, parabenizou 
a fala do colega. De igual forma fez o vereador Francisco Benigno Barros. Retomando, 
o vereador Marcos Pinto pediu apoio dos colegas e da sociedade para que esta 
associação possa crescer e ajudar as pessoas de nossa cidade. Concluiu. Em seguida 
falou o vereador Gilberto da Silva Brito. Depois dos cumprimentos, disse que em 82 
anos de emancipação política, já estava na hora de Bonito crescer. E este crescimento 
está acontecendo com o governo Ceninha. Disse que nenhum vereador pode usar o 
artigo 29 da CF, VIII para denegrir ninguém. Fez um balanço da gestão passada 
dizendo que os erros dela estão prejudicando um maior desenvolvimento da atual 
gestão. Disse que Ceninha tem a intenção de fazer um governo para todos. Citou os 
feitos da gestão Ceninha Lucena nesses sete meses de governo e pediu para o povo 
julgar. Concluiu. Em seguida falou o vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. 
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Após os cumprimentos, criticou que em oito meses de governo não ter consertado as 
máquinas do município, é um absurdo. Criticou o colega Gilberto Brito por não buscar 
junto ao Executivo o envio do projeto de lei do Previne Brasil. Frisou que na atual 
gestão não tem médicos nas UBSs e isto não é admissível. Disse que a secretaria de 
saúde maquiou o número de vianenses atendidos pelos especialistas. Aparteando, o 
vereador Marcos Pinto, disse que não é burro, pois não deixa de defender o povo para 
defender os ricos. Retomando, o vereador Antonio Marcos disse o carro que anda com 
o pessoal do melhor em casa é alugado e pertence a família do prefeito, quando 
deveria ser em um carro do município. Esclareceu os valores dos alugueis que o 
município paga de forma superfaturada. Disse que o município tem excesso de 
consultoria e assessoria e na próxima reunião trará com detalhes mais informações. 
Disse que recebeu denúncias sobre as vacinas, mas vai investigar e na próxima reunião 
trará mais informações. Concluiu. Em seguida, falou o vereador Rosinaldo Paulino 
de Freitas. Após os cumprimentos, disse que ninguém deve favor ao prefeito, pois é 
obrigação dele fazer as estradas. Disse que, como vereador, tem posição. Afirma que 
sempre ficará ao lado do povo. Concluiu. Em seguida, o Sr. Presidente do funcionário 
público comunicou que a Câmara recebeu uma Carta Denúncia do funcionário público 
municipal José Muriel Oliveira Alves, denunciando a Câmara erros do município e 
pedindo que a Câmara tome as devidas providências, já que é órgão fiscalizador. Em 
seguida, determinou a leitura das matérias aptas para votação. O Sr. Primeiro 
Secretário assim o fez: Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 039/2021 ao 
Requerimento nº 006/2021. Aprovado por unanimidade pelo plenário. 
Requerimento nº 006/2021 também aprovado por unanimidade após as 
discussões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 040/2021 ao projeto de 
lei nº 016/2021. Aprovado em plenário, por unanimidade. Projeto de Lei nº 
016/2021, aprovado em plenário após as discussões, por unanimidade. Moção de 
Pesar nº 014/2021, aprovada por todos. Moção de Aplausos nº 008/2021, aprovado 
por todos. 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 seis de agosto de dois 
mil e vinte e um. 

 
 

 
José Soares de Brito Filho 

Presidente 
 
 

Antonio Marcos Lacerda da Silva 
Primeiro Secretário 
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Francisco Rodrigues da Costa 
Segundo Secretário 
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