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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE  DE AGOSTO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos vinte e sete 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. Constatando a presença de sete   
vereadores,  o Sr. Presidente   abriu os trabalhos da presente reunião em nome de Deus 
e da Democracia. Justificou as faltas dos vereadores: Marcos Antonio Pinto de Sousa e 
Rosinaldo Paulino de Freitas.  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 025/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Denomina 
de Travessa Francisco Fernandes de Sousa a Rua que fica entre a Querubina Pereira e 
a Adriano da Silva Lima iniciando na esquina da residência do Sargento Moreira  e 
finalizando na residência do PM Temístocles Oliveira Costa. Moção de Pesar nº 
015/2021, do vereador Damião Darlan Catarina de Sousa a família Ramos, pelo 
falecimento da professora Raquel Ramos. Moção de Pesar 016/2021, do vereador 
José Soares de Brito Filho a família Barbosa pelo falecimento de Alderiza Barbosa de 
Lira. Moção de Pesar nº 017/2021, do vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva a 
família Ramalho pelo falecimento de José de Aquino Ramalho. Moção de Pesar nº 
018/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho a família Lustosa pelo 
falecimento de João Soares Lustosa. 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. RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR.  
MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: 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 
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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 
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. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente abriu espaço para as breves comunicações, usando o vereador Damião 
Darlan que após os cumprimentos comunicou o perdão que o governo do Estado deu 
para emplacamentos. O vereador Francisco Rodrigues da Costa apenas cumprimentou 
a todos. O vereador Francisco Benigno Barros que deixou votos de pesar a família 
Ramalho pelo falecimento de Joan. O vereador Péricles também corroborou com os 
pesares a família Ramalho, assim como o vereador Gilberto da Silva Brito. Em 
seguida, o Sr. Presidente facultou a palavra para uso dos vinte minutos regimentais ao 
vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. Após os cumprimentos, disse ser grato 
a sua família e aos amigos que entenderam sua posição nas votações dos projetos 
passados por esta Casa. Deixou votos de pesar as famílias que perderam entes queridos 
nesta semana que se finda. Cobrou do poder público municipal, os quits de merenda 
escolar, pois outros municípios já fizeram mais de três vezes. Cobrou também que o 
Executivo envie a esta Casa o projeto de lei do Previne Brasil. De igual forma, cobrou 
também a realização de um processo seletivo para ACS do Bairro Antolândia, bairro 
que está sofrendo com a falta desse profissional. Falou sobre o projeto de lei que 
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tramita na câmara federal sobre o congelamento do salário dos professores, frisando 
que a luta deve ser feita para valorizar os professores. Neste sentido, disse esperar que 
nossos deputados se portem com uso da razão. Falou sobre o agosto lilás, frisando que 
a luta contra a violência doméstica deve ser de todos. Aos amantes do esporte, disse 
que enviará ofício a secretária de esportes sobre a situação das atividades esportivas de 
nosso município. Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco Benigno Barros. 
Após os cumprimentos, falou da importância de participar das conferências 
promovidas pelo município. Reportou-se sobre uma reunião dos poderes, executivo e 
legislativo, frisando que a união é o que importa para o crescimento de Bonito. Disse 
que a população de Bonito fique atenta, pois já está acontecendo as inscrições para os 
boxes do mercado. Comunicou também que a população participasse dos cursos do 
SENAI. Em seguida falou o vereador Antônio Marcos Lacerda. Após os 
cumprimentos, prestou solidariedade as famílias enlutadas. Cobrou, como fiscal do 
povo, do secretário Joelson Furtado para fazer a limpeza do Bairro Alto Belo 
Horizonte, mais precisamente ao lado do Centro Administrativo. Cobrou também a 
poda das árvores da rua Mãe Umbelina e também a reposição das lâmpadas. Cobrou, 
assim como fez o colega Darlan, os quites da merenda escolar, como também o envio 
do projeto de lei do Previne Brasil. Concluiu. Ato contínuo, falou o vereador José 
Péricles Medeiros Ramalho. Após os cumprimentos, reportou-se sobre a importância 
das conferências que o município está realizando. Falou sobre a licitação para reforma 
do estádio de futebol, dizendo que o esporte ainda é uma saída para a nossa juventude. 
Disse que a atual gestão está trazendo avanços para o nosso município, nas áreas de 
educação, saúde e segurança. Disse que nossa cidade precisa de incentivos para que 
nossos jovens não saíam para a região sudeste, e estes incentivos, o município está 
dando através de mini cursos para os bonitenses. Reportou-se sobre a saída de órgãos 
importantes do nosso município, frisando a possível perda do INSS. Assim, disse que é 
uma tristeza. Concluiu frisando na união entre os poderes. Em seguida, falou o 
vereador Gilberto da Silva Brito. Após os cumprimentos, frisou que a união entre os 
poderes, executivo e legislativo, é o caminho, como também o respeito. Falou da 
preocupação do prefeito na área de saúde, pois para ele, todo bonitense deve ter uma 
saúde digna. Disse que procurará se espelhar com os colegas mais experientes, como 
por exemplo o presidente da casa, um homem que sabe dialogar brincando. Concluiu. 
Em seguida, o Sr. Presidente determinou a leitura das matérias aptas para votação. 
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação conjunto com a Comissão 
de Finanças e Orçamento nº 046/2021, ao Projeto de Lei nº 020/2021, do Poder 
Executivo Municipal. Aprovado no plenário. Projeto de Lei nº 020/2021, aprovado 
por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
047/2021 ao Projeto de Lei nº 021/2021. Aprovado no plenário. Projeto de Lei nº 
021/2021, aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Justiça 
e Redação nº 048/2021 ao Projeto de Lei nº 022/2021. Aprovado no plenário. Projeto 
de Lei nº 022/2021, aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão 
de Justiça e Redação nº 049/2021 ao Projeto de Lei nº 023/2021. Aprovado no 
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plenário. Projeto de Lei nº 023/2021. O projeto recebeu três votos favoráveis e foi 
aprovado, pois três vereadores abstiveram-se de votar, tendo a Câmara um total de sete 
vereadores neste dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 050/2021 ao 
Projeto de Lei nº 024/2021. Aprovado no plenário. Projeto de Lei nº 024/2021, 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação nº 051/2021 ao Requerimento nº 007/2021. Aprovado no plenário. 
Requerimento nº 007/2021, aprovado por unanimidade dos presentes. 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 sete de agosto de dois mil e vinte e 
um. 
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