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ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 
“CASA DE ANTONIO DIAS DE LIMA” 

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 
ATO DA MESA DIRETORA Nº 002/2020                            DE, 18 DE MARÇO DE 2020. 
 
            A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA 
FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, na forma do Diploma Regimental competente, 
 
 CONSIDERANDO que a doença chamada de CORONAVÍRUS (COVID-19) é uma família 
de vírus que causam infecções respiratórias, sendo grave e em alguns casos, letal; 
 CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde adotou medidas orientando Cancelar ou Adiar 
eventos pontuais em locais fechados com mais de 100 pessoas; 
 CONSIDERANDO as decisões marcantes em todo o Brasil, sejam nas empresas privadas, 
esporte e serviços público; 
            
            RESOLVE: 
 
            - Fica suspenso por 30 (trinta dias) a presença de público nas reuniões ordinárias da 
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé - PB, sem prejuízo para a população visto que 
disponibilizamos de transmissão via rádio comunitária local e também através da internet, 
podendo este prazo ser prorrogado; 
 - As reuniões da Câmara, no período acima, conterão apenas as partes referentes ao 
Expediente e Ordem do Dia; 
 - Fica cancelado nos próximos 30 (trinta dias) as Reuniões Solenes e Audiências 
Públicas e cessão do espaço físico da Câmara Municipal a qualquer evento que venha a 
aglomerar pessoas; 
 - Os Vereadores e servidores que sentirem sintomas da doença ou mesmo gripais, 
poderão se ausentar das reuniões mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas 
tais ausências como justificáveis. 
 - A secretaria Executiva da Câmara deverá imediatamente proporcionar a todos o uso 
de álcool/gel e papel toalha para a higiene pessoal de todos os frequentadores desta casa de 
Leis. 
 
 Registre-se; 
 Publique-se; 
 Cumpra-se. 
            Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 18 
de março de 2020. 
 

Francisco Tomaz dos Santos 
Presidente 

 
 

Pedro Paulo Barbosa de Oliveira 
Primeiro Secretário 

 
 

Marcos Antônio Pinto de Sousa 
Segundo Secretário 
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