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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA VINTE  DE AGOSTO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos vinte 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 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. Projeto de Lei nº 021/2021, do vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho. Denomina rua de nossa cidade de Ex-Prefeito José Arruda Amorim e dá 
outras providências. Projeto de Lei nº 022/2021, do vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho. Denomina José Ivaldo Pereira Dias, rua que liga a PB-400 ao Bairro Casas 
populares iniciando na residência do Sr. José Berto na Margem direita e finalizando no 
prédio do antigo Luana Bar. Projeto de Lei nº 023/2021, do vereador José Péricles  
Medeiros Ramalho. Denomina de Balbino Teodósio da Silva Avenida de nossa cidade, 
localizada no Bairro Casas Populares, iniciando as margens da PB-400 em frente ao 
posto Lucena e finalizando na residência do Senhor Antonio Balbino da Silva. Projeto 
de Lei nº 024/2021, do vereador Francisco Rodrigues da Costa. Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das instituições bancárias realizarem visita domiciliar para prova de 
vida de beneficiários do INSS em situação que impossibilita o comparecimento à 
agência e dá outras providências. Requerimento nº 007/2021, do vereador Marcos 
Antonio Pinto de Sousa, requerendo após ouvido o plenário que seja convocada a 
senhora secretária de saúde, Aldara Cristina Araruna para que a mesma compareça a 
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Câmara Municipal para prestar informações sobre o andamento da sua pasta,como 
também, os motivos pelos quais ela denegriu a imagem dos vereadores desta casa, 
postando em rede social de forma pejorativa no grupo de whatsapp, Bonito tem jeito, 
às 16h56min do dia 13 de agosto de 2021, em tom de escárnio que os vereadores são 
“palhaços ou comediantes”. Indicação nº 033/2021, do vereador José Péricles 
Medeiros Ramalho, indicando após ouvido o plenário que o governo municipal possa, 
junto com o projeto COOPERAR, do governo do Estado, para que a comunidade do 
sítio Piedade possa ser agraciada com o abastecimento de água a partir do açude de sua 
localidade. Moção de Aplauso nº 009/2021, do vereador Francisco Benigno Barros, 
ao estudante Harthur Pereira Paulino, pelo empenho e dedicação ao acervo de Bonito 
de Santa Fé, resgatando assim um pouco de nossa história. Moção de Repúdio nº 
001/2021, do vereador Damião Darlan Catarina de Sousa aos deputados federais da 
Paraíba, Hugo Mota, Wellington Roberto, Julian Lemos e Wilson Santiago, pelo voto 
contrário ao recurso apresentado ao projeto de lei do executivo, que congela o reajuste 
anual do Piso Salarial dos professores.  MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: Nenhuma 
matéria apta para votação nesta reunião. Ato contínuo, o Sr. Presidente abriu 
espaço para o pequeno expediente, usando o vereador Gilberto da Silva Brito. Após os 
cumprimentos disse da expectativa da reunião. Em seguida falou o vereador Marcos 
Antonio Pinto de Sousa que deixou  uma boa tarde a todos. O vereador Francisco 
Benigno Barros também saudou a todos os que estão reivindicando seus direitos. Pediu 
a todos os colegas se desarmem, pois a sociedade é quem perde. O vereador Francisco 
Benigno Barros também saudou a todos. O vereador Damião Darlan deixou sua 
solidariedade a família Pereira pelo falecimento de Dona Francisca. O vereador José 
Péricles Medeiros Ramalho apresentou moção de aplausos ao deputado Hugo Mota 
pela luta pela escola para Bonito. O vereador Antonio Marcos Lacerda também deixou 
seu voto de pesar a família Pereira. Corroborou com as palavras do colega Francisco 
Benigno quando pediu que os colegas se desarmassem nas suas falas. Dando 
continuidade, o Sr. Presidente facultou a palavra para uso dos vinte minutos 
regimentais ao vereador Gilberto da Silva Brito. Após os cumprimentos, disse que 
gostaria, hoje, de está comemorando conquistas em nossa cidade, mas infelizmente 
alguns colegas votaram contra um projeto de lei do Executivo que pedia permissão 
para compra de um terreno para construção de uma escola. Neste sentido, disse que 
nossa cidade tem a chance de ser vanguarda na atual gestão, mas alguns representantes 
do Legislativo agiram de forma que envergonha os bonitenses. Disse ainda que se sua 
pessoa fosse presidente da casa teria tentado de todas as maneiras para que o projeto 
tivesse sido aprovado. Disse que gostaria de saber o porque do professor Darlan está 
com a consciência tranqüila depois de ter votado contra o projeto de lei da compra do 
terreno para a escola. Frisou que existe nos bastidores da articulação política, porém 
não quer nem acreditar de tratativas obscuras sobre a votação do projeto de lei da 
compra do terreno, pois o Legislativo ficará em situação vergonhosa.  Agradeceu aos 
colegas que votaram a favor do projeto, pois estes sim querem o bem de Bonito. 
Concluiu dizendo a todos os ouvintes e a platéia organizada em frente a Câmara que só 
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se conhece o homem quando se dar a ele voz e poder. O vereador Damião Darlan 
pediu direito de resposta. O Sr. Presidente assim concedeu. O vereador Darlan disse 
que dorme de consciência tranqüila, pois a tranqüilidade de um homem acontece 
quando ele faz as coisas com a razão. Afirmou que o colega que o antecedeu não 
representa o povo e sim um poder. Ingadou, com todo respeito ao colega, quem redigiu 
o discurso que o mesmo acabou de ler, pois ficou claro que o discurso representa o 
poder e não povo. Concluiu.  O vereador Antonio Marcos também pediu direito de 
resposta e o presidente assim concedeu. O vereador Antonio Marcos disse que 
entristece ver o líder do prefeito com um discurso feito, pois sabe que ele nunca se 
comportou desta forma nesta casa. Disse que o colega não sabe nem o que é FNDE e 
não sabe nem o que votou, pois até o público que está do lado de forma da Câmara o 
mesmo trata de “prateia”. Frisou que tem certeza que o Distrito de Viana está 
envergonhado com a posição do colega Gilberto Brito. Concluiu. Em seguida o Sr. 
Presidente facultou a palavra ao vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa. Após os 
cumprimentos de costume, frisou que é lamentável ouvir o líder do governo com 
discurso redigido pela equipe de governo. Disse que dormia de consciência tranqüila, 
pois votou de forma correta no projeto de lei 013/2021. Frisou que os vereadores de 
oposição foram os primeiros a participarem de reunião do orçamento democrático e 
pediram escola para o Jardim das Neves. Disse que os vereadores de oposição votaram 
contra o projeto de lei porque legalmente estava errado. Concluiu. Em seguida falou o 
vereador Francisco Benigno Barros. Após os cumprimentos, disse que hoje é dia de 
esclarecimentos e informou que o prefeito já desapropriou o terreno e a escola vai ser 
construída, portanto, os vereadores que votaram contra a escola ficaram 
envergonhados. Solidarizou-se com o colega Gilberto Brito pelas críticas recebidas. 
Disse ficar triste quando em redes sociais pessoas afirmam que os vereadores da base 
do governo foram eleitos com mentiras. Desafiou a sociedade de Bonito a dizer que o 
vereador Sales prometeu emprego na campanha ou ofereceu alguma vantagem a 
eleitor. Não aceita ser taxado de mentiroso, pois seu pai ensinou a falar a verdade. Em 
Frisou que irá procurar a pessoa que o taxou assim e irá dizer que anda de cabeça 
erguida em Bonito de Santa Fé. Afirmou quem enganou o povo de Bonito de Santa Fé 
foi essa pessoa que o taxou de mentiroso, pois essa pessoa ficou sem andar nas ruas de 
Bonito porque enganou muito.  Disse que não votou contra tirar direito de ninguém, 
mas a legislatura passada foi quem tirou direito dos professores. Pediu a todos os 
colegas que buscassem recursos para Bonito. Disse andar nos sítios e em todos os 
lugares da cidade de cabeça erguida, pois não pega naquilo que não lhe pertence. 
Desafiou os políticos de Bonito para que digam se o vereador Sales já pegou dinheiro 
de qualquer um para apoiar quem quer que seja. Frizou que já trabalhou para o ex 
vereador neném de Aucy, mas a sociedade de Bonito pode procurá-lo se Sales recebeu 
alguma coisa para trabalhar para ele. Disse que trabalhou de graça, mas hoje não sabe 
o que aconteceu, pois o mesmo não olha na sua cara, no entanto sempre escutou ele 
dizer que toda pessoa que votava com Neném de Aucy tinha que dar dinheiro a essas 
pessoas. Lamenta ter que fazer este discurso. Frisou que bom seria se os vereadores se 
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reunissem e discutissem os problemas de Bonito, pois assim é o correto.  Disse que 
pedirá ao Presidente para a partir da próxima reunião o público participar no auditório, 
pois todos os lugares já permitem 50% de público. Concluiu. Em seguida falou o 
vereador Francisco Rodrigues da Costa. Após os cumprimentos de costume, disse 
que o voto do vereador é exclusivo dele e cada um vota como quer. Neste viés, 
explicou seu voto a favor do projeto de lei, pois viu que o mesmo chegou de forma 
correta. Explicou que o deputado Hugo Motta assegurou que a escola será construída, 
pois já tem parte da verba empenhada. Disse que o prefeito tem pressa e por isso já 
desapropriou o terreno. Concluiu. Em seguida falou o vereador Damião Darlan 
Catarina de Sousa. Depois dos cumprimentos de costume, disse da sua tristeza em 
ver seus familiares sendo atacados por inverdades. Pediu que a população estivesse 
atenta, pois estão servindo a um poder. Explicou que o projeto recebido nesta Casa 
recebeu seu voto contrário porque o mesmo chegou de forma errada. Disse que o 
tempo vai dizer se o vereador Darlan errou ou acertou. Disse que na sexta-feira 
passada nenhuma verba tinha sido empenhada para construção de escola. Justificou 
seu voto de repúdio contra os deputados paraibanos que votaram a favor do 
congelamento do salário dos professores. Concluiu. Em seguida falou o vereador José 
Péricles Medeiros Ramalho. Após os cumprimentos, disse que o voto do parlamentar 
deve ser respeitado. Frisou que o ex-Prefeito, que diz que está ao lado da educação, 
deixou a folha de dezembro atrasada. E para resolver este problema, o atual prefeito 
pagou a folha. Apresentou Moção de Aplausos ao deputado Hugo Mota e pediu ao 
presidente para consultar o plenário para a mesma ser votada hoje. Pediu aos colegas 
para respeitar a posição de cada um, pois os vereadores possuem imunidade também 
no voto. Concluiu. Em seguida falou o vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva. 
Após os cumprimentos, disse que as manifestações são lícitas, desde que sejam 
pacíficas. Explicou mais uma vez o projeto de lei 013/2021, frisando que a mudança 
no plano de cargo, carreira e salário dos profissionais da educação não foi aceita pelos 
vereadores de oposição. Disse que votou contrário ao projeto de lei 017/2021 porque o 
mesmo veio para esta Casa sem passar por licitação. Disse que somente o diálogo 
poderá fazer Bonito crescer.  Concluiu apelando a gestão Ceninha Lucena que 
buscasse o diálogo, pois só assim Bonito crescerá. Pediu ao prefeito que contratasse 
um veterinário para nosso município. Encerrado os debates. 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 de agosto de dois mil e vinte e um. 

 
 

 
José Soares de Brito Filho 

Presidente 
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Antonio Marcos Lacerda da Silva 
Primeiro Secretário 

 
 

Francisco Rodrigues da Costa 
Segundo Secretário 
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