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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA TREZE  DE AGOSTO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos treze 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 -; DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA– Primeiro 
Secretário(Nesta Reunião); 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. Constatando a presença de  oito  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 020/2021, do Poder 
Executivo Municipal. Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito especial no 
valor de R$ 871.278,42(Oitocentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e 
quarenta e dois centavos). Matéria com pedido de urgência por parte do Poder 
Executivo. O Presidente da Câmara colocará o pedido de urgência para o plenário 
decidir nesta reunião.  MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: . 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 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 
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rua do Bairro Jardim das Neves em nossa cidade e dá outras providências. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente abriu o espaço para as breves comunicações, usando o 
vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. Depois dos cumprimentos, levou as 
condolências a família Lustosa pelo falecimento de Seu João Batista. Em seguida falou 
o vereador Francisco Rodrigues da Costa que corroborou com as palavras do colega 
Darlan. Parabenizou a secretaria de saúde pela luta na vacinação. Em seguida falou o 
vereador José Péricles Medeiros Ramalho que parabenizou o Executivo pelo envio a 
casa do projeto de lei da compra de terreno para construção de escola modelo. Os 
demais vereadores também usaram o espaço apenas para saudações. Neste momento, 
o vereador Antonio Marcos Lacerda acabou de chegar na Casa e totalizou o 
quorum de nove vereadores. Ato contínuo, o Sr. Presidente facultou a palavra, pela 
ordem de sorteio, para uso dos vinte minutos regimentais, ao vereador Damião 
Darlan Catarina de Sousa. Após os cumprimentos e agradecimentos a Deus, 
reportou-se sobre a covid-19. Frisou que em breve o mundo voltará ao novo normal, 
pois existem pessoas carentes que precisam de trabalho, pois a pandemia piorou a 
situação desta classe. Pediu que o governo municipal olhasse com bons olhos a 
abertura do mercado municipal, pois os jovens de nossa cidade terão um ambiente para 
visitar. Pediu também que o governo municipal tomasse providências para os jovens 
tivessem esportes no pós pandemia. Frisou que o município tem gasto com assessoria 
muito dinheiro, valores altos, e as coisas não caminham para resolver os problemas. 
Esclareceu que a Câmara votará hoje projeto de lei de número 017/2021 sobre 
aquisição de terreno e não de construção de escola. Reportou-se sobre as demais 
matérias do Poder Executivo e deixou claro que sua posição será contrário ao projeto 
de lei que muda o plano de cargos, carreira e salários do pessoal da educação. Frisou 
que isto é um retrocesso. Cobrou, mais uma vez, que o Executivo enviasse a casa o 
projeto de lei do Previne Brasil. Cobrou o esgotamento de algumas localidades de 
nossa cidade que estão sendo solicitação das pessoas. Cobrou também, mais uma vez, 
que a secretaria de educação providenciasse a compra dos quits merenda escolar. Disse 
também da demora dos exames solicitados pelos médicos. Diante de tudo isto, disse 
que apenas cobra melhoras para o povo. Concluiu dizendo que nada intimidará seu 
posicionamento. Em seguida, falou o vereador Francisco Rodrigues da Costa. Após 
os cumprimentos de costume, informou que esgotos que foram denunciados no Bairro 
Jardim das Neves que estavam a céu aberto, já estão sendo conclusos e não estão mais 
a céu aberto. Disse que o vereador deve tomar cuidado quando se faz uma denúncia na 
tribuna da Câmara. Pediu paciência a todos, pois só são sete meses de governo. Pouco 
tempo para se analisar um governo que vai dizer para que veio sim. Esclareceu o teor 
do projeto de lei 017/2021. Comunicou que o prefeito Ceninha Lucena encontra-se em 
João Pessoa e já conseguiu verbas para o Distrito de Viana em obras de pavimentação. 
Disse que em sete meses de governo o prefeito já conseguiu um ônibus escolar para o 
município. Como vereador, disse que só avaliará o governo Ceninha após um ano de 
gestão. Sobre o projeto de lei da mudança no plano de cargo, carreira e salários do 
pessoal da educação, frisou que o mesmo não tira direitos de professor efetivos. 
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Esclareceu seus projetos de lei e pediu apoio dos colegas. Concluiu. Em seguida falou 
o vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Após os cumprimentos, disse da 
importância da Bonito FM e pediu também que a Câmara pudesse transmitir pela TV 
Santa Fé. Deixou seu voto de pesar a família Lustosa. Frisou a entrega da ambulância 
da comunidade da Piedade. Parabenizou o Sinteb pela luta pelos funcionários junto 
com o prefeito. Falou sobre a importância dos projetos do Poder Executivo, declarou 
seu voto favorável aos mesmos e pediu apoio dos colegas. Aparteando, o vereador 
Rosinaldo Paulino de Freitas disse que o projeto de lei do terreno está com um valor 
muito alto. Retomando, o vereador Péricles informou que o projeto será pautado hoje e 
todos os vereadores discutirão. Em seguida falou o vereador Marcos Antonio Pinto 
de Sousa. Após os cumprimentos de costume, mais uma vez, frisou problemas na área 
da saúde em nosso município. Reportou-se sobre o projeto de lei que solicita 
permissão para o Executivo comprar um terreno para a construção de uma escola 
dizendo que o mesmo burla a lei de licitações. Expressou também que o projeto de lei 
que muda o plano de cargo e salários do magistério, apresentado pelo Executivo é um 
retrocesso. Chamou atenção da população que precisa passar com os médicos 
especialistas, que o angiologista estará atendendo no dia 21 deste mês. Afirmou que a 
oposição está trabalhando e em breve apresentará mais desmantelos do governo que aí 
está. Disse que outros municípios cortam gastos com alugueis e Bonito tira o Samu do 
prédio próprio para colocar em outro alugado. Concluiu. Em seguida falou o vereador 
Rosinaldo Paulino de Freitas. Após os cumprimentos, pediu ao líder do prefeito que 
buscasse solução para a água do Sítio Chapéu. Deixou seu comentário sobre o projeto 
de lei que muda o plano de cargos e salários do magistério, frisando que ficará do lado 
dos professores. Deixou seu repúdio na demora para a ambulância da Piedade retornar 
a comunidade. Concluiu. Em seguida falou o vereador Gilberto da Silva Brito. Após 
os cumprimentos de costume, fez a defesa dos projetos de lei do Poder Executivo. 
Disse que Ceninha não é o prefeito de está somente em Bonito. É o prefeito que busca 
o melhor para a população como um todo. Afirmou que a unidade básica do Distrito de 
Viana, assim como as demais, devem bater metas para o Previne Brasil acontecer. 
Disse que os exames citológicos realizados no Distrito pela gestão passada não 
retornaram do laboratório. Fato lamentável. Falou que bom seria se o povo fosse 
liberto e a nossa cidade tivesse muitos empresários, pois assim o poder público estaria 
mais livre. Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco Benigno Barros. Após 
os cumprimentos de costume, falou das conquistas do governo de Ceninha Lucena, 
nominando todas e dando destaque ao pagamento da folha de dezembro/2020. Disse 
não entender porque tantos esgotos de nossa cidade estão a céu aberto, só pensa que é 
porque as gestões passadas deixaram a desejar. Concluiu. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente determinou pelo Primeiro Secretário a leitura das matérias aptas para 
votação. O Sr. Primeiro Secretário assim o fez: Mensagem 011/2021, do Poder 
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 020/2021, com pedido de 
urgência para votação do projeto citado. Colocado o Pedido de Urgência em discussão, 
foi colocado para votação e recebeu quatro votos favoráveis e quatro votos contrários. 
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Neste caso, houve o empate e o  voto do Presidente  foi contra a votação neste dia 
treze. Portanto o pedido de urgência foi reprovado e o Projeto de Lei nº 020/2021, não 
será votado nesta reunião. Em seguida foi lido o Parecer nº 041/2021, da Comissão de 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 013/2021. Parecer aprovado na comissão e no 
plenário. Projeto de Lei nº 013/2021, do Poder Executivo Municipal. O projeto 
recebeu quatro votos favoráveis e quatro votos contrários, dos vereadores Antonio 
Marcos Lacerda, Marcos Antonio Pinto de Sousa, Damião Darlan Catarina de Sousa e 
Rosinaldo Paulino de Freitas. Havendo empate, o Sr. Presidente desempatou contrário 
ao projeto. Portanto, o projeto foi REPROVADO. Parecer nº 042/2021 ao projeto de 
lei nº 014/2021. Parecer aprovado na comissão e plenário. Projeto de Lei nº 
014/2021, aprovado por unanimidade. o Parecer nº 045/2021, da Comissão de 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 017/2021. Parecer aprovado na comissão e no 
plenário. Projeto de Lei nº 017/2021, do Poder Executivo Municipal. O projeto 
recebeu quatro votos favoráveis e quatro votos contrários, dos vereadores Antonio 
Marcos Lacerda, Marcos Antonio Pinto de Sousa, Damião Darlan Catarina de Sousa e 
Rosinaldo Paulino de Freitas. Havendo empate, o Sr. Presidente desempatou contrário 
ao projeto. Portanto, o projeto foi REPROVADO. Parecer nº 043/2021, da comissão 
de justiça e redação ao Projeto de Lei nº 018/2021, aprovado na comissão e no 
plenário. Projeto de Lei nº 018/2021, aprovado por unanimidade. Parecer nº 
044/2021, da comissão de justiça e redação ao Projeto de Lei nº 019/2021, aprovado 
na comissão e no plenário. Projeto de Lei nº 019/2021, aprovado 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 treze de agosto de dois mil e 
vinte e um. 
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