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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE 
SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos dezessete dias do mês de setembro 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 Pérciles Medeiros Ramalho, Marcos Antonio Pinto de Sousa.  
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 Projeto de Lei nº 027/2021, do Poder 
Executivo Municipal. Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Bonito de 
Santa Fé, Estado da Paraíba, para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras 
providências. Moção de Pesar nº 020/2021, do vereador José Soares de Brito Filho a  
família Timóteo, pela perda irreparável do Senhor Manoel Timóteo de Sousa, 
conhecido como Manoelzinho Timóteo. Moção de Pesar nº 021/2021, do vereador 
Francisco Benigno Barros, as famílias Silva e Pereira, pela perda irreparável do senhor 
João Pereira da Silva (Jucier Furtado). Moção de Pesar nº 022/201, do vereador José 
Soares de Brito Filho a família Sousa, pela perda irreparável do senhor José Antonio 
de Sousa(José Vicente). Moção de Aplausos nº 012/2021, do vereador José Péricles 
Medeiros Ramalho, aplaudindo o senhor Cícero Hermínio dos Santos. Moção de 
Aplausos nº013/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho, aplaudindo o Sr. 
Clodoaldo Linhares de Meneses. Moção de Aplausos nº014/2021, do vereador 
Marcos Antonio Pinto de Sousa, aplaudindo o casal José Reginaldo de Sousa Morais e 
Roseane Alves Ferreira. Moção de Aplausos nº 015/2021, do vereador Gilberto da 
Silva Brito, aplaudindo a senhora Rogéria Máximo de Lavor. Moção de Aplausos 
016/2021, do vereador Gilberto da Silva Brito, aplaudindo o senhor Roberlândio 
Pereira da Silva. MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO: Requerimento nº 008/2021, dos 
vereadores Marcos Antonio Pinto de Sousa, Antonio Marcos Lacerda da Silva, 
Damião Darlan Catarina de Sousa e Rosinaldo Paulino de Freitas. Requerendo após 
ouvido o plenário seja encaminhado matéria ao Poder Executivo solicitando cópias do 
contrato de locação do imóvel celebrado entre o Executivo Municipal e a Senhora 
Rafaela Rezende Bronzeado de Carvalho Vanderlei, como também cópia do 
comprovante de titularidade do referido imóveis. Requerimento nº 009/2021, do 
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parlamentar Damião Darlan Catarina de Sousa. Requerendo informações do Poder 
Executivo sobre as providências adotadas acerca dos recursos deixados pela gestão 
anterior para reforma do Estádio de Futebol José Arruda Amorim, bem como para 
edificação de um campo de futebol no Distrito de Viana. Requerimento nº 010/2021, 
do vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva, requerendo informações do Poder 
Executivo Municipal  sobre os recursos, na ordem de R$ 375.684,69, deixados pela 
gestão anterior junto a Caixa Econômica Federal para a reforma da Praça Corsina 
Arruda. Ato contínuo, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves comunicações, 
usando o vereador Gilberto da Silva Brito. Após os cumprimentos reportou-se sobre 
o setembro amarelo frisando o trabalho da secretaria de saúde pelo empenho. O 
vereador Francisco Rodrigues da Costa usou o espaço para solidarizar-se com todas 
as famílias enlutadas nos últimos dias. O vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa 
também usou o espaço para deixar sua solidariedade as famílias enlutadas. O vereador 
Damião Darlan também fez uso do espaço no mesmo sentido de prestar condolências 
as famílias enlutadas. O vereador Francisco Benigno Barros usou o espaço, com 
muito pesar, para deixar seus votos de solidariedade a todas as famílias enlutadas, 
principalmente a família de Jucier Furtado. O vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho fez igual aos seus colegas. O vereador Antonio Marcos Lacerda fez de 
igual forma em relação as famílias que perderam seus entes queridos. Falou ainda 
sobre o setembro amarelo. Terminada as falas do primeiro expediente, o Sr. Presidente 
facultou a palavra para uso dos vinte minutos regimentais ao vereador Gilberto da 
Silva Brito. Após os cumprimentos de costume, reportou-se sobre a volta da agência 
do Banco do Brasil, pelo menos de forma parcial, em nossa cidade. Neste viés 
parabenizou o prefeito Ceninha pela luta. De igual forma, reportou-se sobre a volta do 
posto do INSS, um benefício que facilitará a vida dos bonitenses. Disse que a gestão 
atual tem uma equipe que trabalha incansavelmente em prol da comunidade, citando o 
empenho de todos os secretários. Concluiu. Em seguida, falou o vereador Francisco 
Rodrigues da Costa. Após os cumprimentos de costume, reportou-se sobre o trabalho 
do secretário Joelson no que diz respeito a limpeza da cidade e dos bairros. Falou 
sobre a gestão Ceninha Lucena que tem providenciado a casa de apoio em João Pessoa 
para os bonitenses, frisando que este feito tem elevado a gestão a outro patamar. Disse 
que em conversas com o Prefeito, solicitou do mesmo, recursos para pavimentação de 
ruas em bairros de nossa cidade. Aparteando, o vereador Antonio Marcos disse que o 
município está sem fita para os diabéticos, como também os exames de alta 
complexidade estão demorando para serem feitos. Retomando, o vereador Francisco 
Rodrigues da Costa disse que exames como ressonância são mais complexos e o 
município precisa fazer tudo legalizado. Concluiu pedindo para todos se vacinarem. 
Em seguida falou o vereador Marcos Antonio Pinto de Sousa. Após os 
cumprimentos de praxe, disse que está acompanhando o trabalho da gestão e está 
vendo que nem tudo são flores, pois o bairros populares há mais de 15 dias 
encontrava-se às escuras. Como vereador que fiscaliza e cobra, mostrou nas redes 
sociais a situação e recebeu contra ataque do secretário de obras e serviços públicos 
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nas redes sociais, onde o mesmo dizia que o vereador Marcos de Purica não cobrava 
na gestão passada. Seguindo esse viés, o vereador refrescou a memória do secretário 
Joelson e disse que nas gestões passadas muito fez pelo bairro Casas Populares, 
citando a construção da Creche Modelo, do Posto Médico e o calçamento da Cehap. 
Em todas essas obras, o vereador Marcos de Purica esteve junto e trabalhando em prol 
do povo. Cobrou da secretaria de educação a entrega dos quites de merenda escolar, 
pois só foi feito uma entrega. Criticou o convite aos vereadores para inaugurar a nova 
sede do SAMU, frisando ser uma piada, pois a preocupação não é com o atendimento 
ao povo, mas com o enriquecimento do empresário irmão do prefeito. Criticou também 
o alto valor para concorrer aos boxes do Mercado Público Municipal. Concluiu 
dizendo que a atual gestão não trabalha para pobres. Em seguida o Sr. Presidente 
convocou o vice-presidente para assumir os trabalhos, pois chegara a vez dos seus 
vinte minutos regimentais. De posse da palavra, o vereador José Soares de Brito 
Filho, cumprimentou  todos os colegas e ouvintes da Bonito FM. Justificou seus votos 
de pesares as famílias enlutadas. Frisou sobre a reunião do pessoal da EMPAER e do 
Banco da Terra que aconteceu na última segunda-feira, mostrando a importância para 
os pequenos agricultores. Frisou que não aceita secretário dizer que vereador não 
ganha mais, pois o dever do secretário é cuidar de sua pasta. Mostrou que como 
vereador independente, disse que o prefeito está isento de sua presença na prefeitura, 
pois não é de está pedindo nada a prefeito. Concluiu. Em seguida, falou o vereador 
Damião Darlan Catarina de Sousa. Após os cumprimentos de costume, frisou da sua 
satisfação em ver os estudos topográficos para a obra de asfalto que liga Bonito ao 
Ceará. Cobrou também a entrega dos quites da merenda escolar, pois só foi entregue 
uma vez. Falou que a população carente sente a falta da merenda escolar. Disse que 
tem recebido reclamações da falta de fraldas para quem necessita. Falou sobre os 
rebates do secretário de obras para com o vereador Marcos de Purica, deixando assim 
sua tristeza. Criticou a forma como o município está organizando a licitação dos boxes 
do mercado público, pois as pessoas mais humildes não terão condição de concorrer. 
Cobrou também agilidade na execução dos exames de maior complexidade, e orientou 
que o município fizesse convênio com clínicas para a realização desses exames. 
Concluiu. Em seguida, falou o vereador Francisco Benigno Barros. Após os 
cumprimentos, disse que a secretária de saúde tem a vontade de resolver todos os 
problemas de todas as pessoas, mas não tem como resolver tudo de uma vez. Pediu a 
todos mais paciência, pois após um ano de governo tem certeza que a saúde de Bonito 
estará bem melhor. Como vereador do povo, cobrará do prefeito uma médica pediatra. 
Parabenizou a Gestão pelos cursos de alimentação, maquiagem e outros que foi 
disponibilizado para os jovens. Mencionou que todos os gestores contribuíram de 
alguma forma. Ademais disse que as aulas presencias irão iniciar com 30% dos 
estudantes. Informou que Secretaria de saúde está se deslocando para onde funcionava 
o Samu. Falou sobre a importância da Casa de apoio que funciona em  João Pessoa  
para atender a população bonitense. Elogiou o prefeito, pois segundo o mesmo todas 
as ações das Secretarias passa pelas mãos do Prefeito. Concluiu falando que bom é 
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legislar na paz e na harmonia.  Solicitou ainda um ofício para 9ª Regional a quadra de 
esporte da Escola Estadual Monsenhor Morais, para que os jovens tenham 
oportunidade de praticar esporte. Em seguida falou o vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho, após os cumprimentos solicitou do Presidente a transmissão via TV. Além 
disso, mencionou a importância de hoje em Bonito de Santa Fé ter especialistas 
atendendo a população. Em relação à nova localidade do Samu disse que tem uma 
excelente comodidade, pois o mesmo avaliou essa mudança e pode constatar que o 
Prefeito foi feliz em tomar essa atitude uma vez que a localidade favorece a 
locomoção. Elogiou a Gestão por abrir uma Casa de Apoio em João Pessoa para 
atender os bonitenses, pois quando adoecemos precisamos de apoio e este governo 
realizou o sonho que ele tinha, pois em governos anteriores o mesmo tinha solicitado e 
não foi atendido. Em relação à licitação dos Boxes o valor cobrado estará incluso 
energia. Para finalizar falou que a CEHAP, no governo de Antonio Pedro ou Sabino 
trouxe as Casas para esse bairro e até hoje os proprietários não tem escritura diante 
disso entrou com pedido nesta Casa para conseguir essa documentação. Em seguida, 
falou  o vereador  Antonio Marcos Lacerda de Sousa. após os cumprimentos,  
elogiou o gerente do Banco do Brasil  pelo brilhante trabalho. Cobrou do Secretário 
operação tapa buraco na Rua Adriano da Silva. Fiscalizando a estrada do Distrito de 
Viana pode perceber que existem trechos da mesma que deixou a desejar. Viu também 
que as águas não estão sendo tiradas e os ramais das estradas principais não estão 
sendo feitas. Cobrou os médicos para as UBSs dos bairros, do Distrito de Viana e da 
Vila Adauto Luis de Oliveira. Disse não aceitar secretários criticar vereadores, pois os 
vereadores apenas cobram, fiscalizam e tudo fazem em prol do povo. Disse que o 
secretário Joelson já foi colocado para fora da política pelo povo, portanto, o mesmo 
deve fazer o serviço de secretário e deve ter a humildade de receber críticas, caso 
contrário, peça para sair da pasta. Explicou o papel do vereador de acordo com a 
Constituição Federal. Cobrou do gestor mais médicos especialistas, citando, um 
pediatra e um obstetra. Cobrou também a distribuição dos quites da merenda escolar. 
Sobre a Casa de Apoio em João Pessoa, disse que vereador de oposição não é contra, o 
problema é que a atual gestão contratou sem autorização da Câmara, pois não existe 
dotação orçamentária para esta despesa. Frisou os erros na concorrência dos boxes do 
Mercado Público e sugeriu a correção e a publicidade. Concluiu. Em seguida, o Sr. 
Presidente determinou a leitura das matérias aptas para votação: Parecer nº 054/2021, 
da Comissão Permanentes de Justiça e Redação ao Requerimento nº 008/2021. 
Parecer aprovado pelos presentes. Requerimento nº 008/2021, reprovado por quatro 
votos, contra três a favor. Parecer nº 055/2021, da Comissão de Justiça e Redação 
ao Requerimento nº 009/2021. Parecer aprovado pelos presentes. Requerimento nº 
009/2021, aprovado por todos os presentes. Parecer nº 056/2021, da Comissão de 
Justiça e Redação ao Requerimento nº 010/2021. Aprovado por todos os presentes. 
Requerimento nº 010/2021, aprovado por todos os presentes. Nada mais havendo a 
ser debatido, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da presente reunião, determinou a 
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lavratura da presente ata. Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Bonito de Santa 
Fé, Estado da Paraíba, em dezessete de setembro de dois mil e vinte e um. 
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