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Ata da 3ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte 

(27/08/2020) às 09h00min horas. Reuniram-se em sessão remota, por meio 

de grupo de watts, os senhores vereadores: Joalex Rodrigues da Costa, 

Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de 

Souza, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida. Deixaram de comparecer a sessão os vereadores Adailton 

Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira e Zildo Vicente Leite. Dando 

inicio a realização da 3ª sessão remota do mês de agosto. O Srº Presidente 

abriu a sessão e fiz a chamada dos senhores vereadores. E solicitou aos 

vereadores que se manifestassem que estava “presente”, na sessão remota, 

onde a maioria dos vereadores participou da sessão presencial. Conforme 

disponibilizado no grupo minutos antes de iniciada a sessão, o Srº. 

Presidente colocou em discussão a ata da sessão ordinária anterior. 

Ninguém querendo discutir, o Srº Presidente solicitou aos vereadores que 

se manifestassem favoráveis ou contrários à ata. Todos se manifestaram 

favoráveis, ficando, portanto aprovada por unanimidade de votos. O Srº 

Presidente autorizou o 1º secretario da mesa diretora a fazer fez a leitura da 

lista de presença dos senhores vereadores. Em seguida autorizou a 

secretária da Casa a fazer a leitura do Expediente do dia que Constou de 

leitura Indicação nº 044/2020 de autoria do vereador Arildo Batista 

Ferreira, leitura do Projeto de Lei nº 012/2020 de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura do Parecer Nº 001/2020 ao 

Projeto de Lei Nº 010/2020 de autoria da comissão de Justiça e redação, 

leitura do Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 011/2020 de autoria 

da comissão de Justiça e redação. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e colocou em votação o Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 

010/2020 de autoria de Justiça e Redação. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em discursão os 

projetos que irão ser votados o vereador Vicente Ismael parabenizou a 

vereadora Maria Aparecida pela sua propositura em imortalizar o nome do 

senhor Antônio Pedro o mesmo era o cabeça da família foi comerciante de 

troca e venda e tinha uma Bodeca criou sua família e educou era uma 

pessoa de grande amizade no São Braz era irmão de Oscar Pedro que foi 

vice-prefeito do município de Cajazeirinhas, e sua filha Maria Lidinalva foi 



vereadora e a veia politica estar no sangue de seus netos que pena que 

morreu muito cedo mais deixou sua historia de um homem íntegro e de 

grande caráter. Como também seu Antônio Rodrigues os primeiros 

Conselhos criado no município de Cajazeirinhas se Antônio de Vinga fez 

parte, foi presidente de associação Comunitária do Distrito do Barrento por 

muitos anos foi coordenador da Operação dos Carros pipas, onde fez parte 

da comissão da frente de serviço da emergência. O senhor presidente 

assumiu os trabalhos e facultou a palavra ao vereador Otoniel que requereu 

verbalmente que fossem colocados em primeira e segunda votação os 

projetos que estão em pauta. O senhor presidente colocou em votação o 

Requerimento do vereador Otoniel que foi aprovado por unanimidade de 

votos.  O senhor presidente colocou em votação o Parecer Nº 001/2020 ao 

Projeto de Lei Nº 011/2020 de autoria de Justiça e Redação. Quando este 

foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 1ª 

votação o Projeto de Lei Nº 010/2020 Dá o nome de Antônio Rodrigues 

Leite a sala de informática da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Janduhy Carneiro em Cajazeirinhas-PB. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 1ª votação o 

Projeto de Lei Nº 011/2020 Dá o nome de Antônio Pedro de Almeida a 

lavanderia do São Braz II zona rural de Cajazeirinhas - PB. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 2ª 

votação o Projeto de Lei Nº 010/2020 Dá o nome de Antônio Rodrigues 

Leite a sala de informática da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Janduhy Carneiro em Cajazeirinhas-PB. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 2ª votação o 

Projeto de Lei Nº 011/2020 Dá o nome de Antônio Pedro de Almeida a 

lavanderia do São Braz II zona rural de Cajazeirinhas - PB. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Jacson Felix Almeida dos 

Santos, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da Casa. O Edil 

falou sobre o projeto que não foi colocado para votação o projeto que 

dispõe sobre a criação de gratificação extraordinária e transitória de 

combate ao COVID-19 aos servidores e funcionários públicos da secretaria 

de saúde de Cajazeirinhas. Onde ele estava tentando que fosse colocada a 

gratificação dos profissionais na folha de pagamento do mês de agosto, ele 

falou que ligou para os outros vereadores mais sem sucesso mais não 

atenderam prejudicando a categoria porque os vereadores faltaram o 

presidente pediu a parte e falou para o vereador que não dava quórum 

porque só tinha quatro vereadores aptos para votar. O vereador Jacson 

falou que tem gente que estar preocupado com o projeto e outras não e 

falou que estar faltando um consenso mais não vai divergir dos demais e 

não vê nenhuma ilegalidade em colocar em votação o projeto o prejuízo 



fica com os profissionais que não irão receber no mês de agosto, mais 

afirma em não vê nenhuma irregularidade em ir pra votação esse projeto. E 

solicitou do presidente da Casa que suspendesse a sessão para conversar 

com assessoria jurídica.  Foi dado um intervalo de dez minutos e o assessor 

jurídico orientou não colocar o projeto em votação sem a presença dos 

vereadores que fazerem parte das comissões e que sem quórum para 

aprovação de projetos que requer dois terço dos vereadores seria inviável. 

E ele estar em defesa da categoria e falou dentro da lei ele estar certo com 

quatro vereadores pode ser votado e que o voto dele é favorável não precisa 

vim nem para reunião das comissões que ele faz parte da comissão de 

justiça e redação. O senhor presidente convidou a vereadora inscrita Maria 

aparecida Dantas de Almeida para fazer uso da palavra, A Edil 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da 

Casa. A Edil participou dos trabalhos apresentados coletivamente, das 

discussões e deliberações ocorridas no Plenário e falou que fazia das 

palavras dela a do vereador Jacson porque eles estão a serviço do povo e 

que os vereadores pode faltar mais que tenha uma justificativa, porque ela é 

mãe dona de casa e tem suas preocupação mais tem justificativa para faltar 

às sessões é uma tristeza por falta de vereadores hoje não ser votado esse 

projeto que ela espera que na próxima semana seja aprovado quem perde 

com isso é o povo é o que lhe deixa mais triste mais que pena falta quatro 

vereadores prejudicando a categoria. A edil agradeceu ao vereador Vicente 

Ismael pelas belas palavras que ele dirigiu a Antônio Pedro e que irar 

transmitir aos seu filhos, netos, sobrinhos e irmãos a toda família essas suas 

palavras que foi expressa por você amigo e desejou seu muito obrigada 

como também a pessoa de Antônio Rodrigues exemplo de pai, esposo, avô 

e amigo de bandeira partidária diferente mais contavam com uma grande 

amizade era um homem sábio era uma pessoa que fazia o bem sem olhar 

aquém um homem de um grande legado aqui no município. Simario 

Rodrigues siga o exemplo de seu pai. E finalizou seu pronunciamento 

desejando um bom dia a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito, para fazer uso da 

palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, 

vereadora, funcionários da Casa, saudou a Nedivan e o ex-vereador Jânio 

Pereira que estava no auditório. O Edil agradeceu a Deus pela oportunidade 

de estar usando a Tribuna para debatendo assunto do município e iniciando 

seu pronunciamento agradeceu a vereadora Maria Aparecida pela indicação 

do nome de seu sobrinho Manoel Alex de França Sousa a uma das ruas da 

cidade de Cajazeirinhas. Falou que votou favorável aos Projetos que foi 

colocado em votação o Projeto de Lei Nº 010/2020 Dá o nome de Antônio 

Rodrigues Leite à sala de informática da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Janduhy Carneiro em Cajazeirinhas. Uma pessoa íntegra de 

grande caráter e contribuiu muito pelo município de Cajazeirinhas, voltou 



favorável ao Projeto de Lei Nº 011/2020 Dá o nome de Antônio Pedro de 

Almeida à lavanderia do São Braz II zona rural de Cajazeirinhas. Não 

precisando tecer nenhum comentário porque o vereador Vicente Ismael fez 

uma bela e brilhante explanação das vidas e lutas dos homenageados. Mais 

ele falou sobre a discussão e debate no plenário a questão é a 

responsabilidade do vereador com seu trabalho por que quando o vereador 

vai procurar o voto diz ao eleitor que os vereadores são capazes de fazer e 

de representar aquela população perante essa Casa e a sociedade é fácil 

rotular alguém, é fácil deixar que alguém resolva o seu problema. O edil 

disse que o vereador Jacson estar certo mais o dever do vereador são vim 

sempre na câmara sabendo se tem alguma coisa na Casa que é isso que ele 

tem a responsabilidade de vim todos os dias na câmara e todos os 

vereadores sabe do compromisso das quintas feira com a realização da 

Sessão no horário regimental e falou que sua preocupação em não ter ido 

para votação o Projeto de que dispõe sobre a criação de gratificação 

extraordinária e transitória de combate ao COVID-19 aos servidores e 

funcionários públicos da secretaria de saúde de Cajazeirinhas. Por que sua 

preocupação é que o médico recebesse 1000 reais, os enfermeiros 500 

reais, os técnicos de enfermagem 300 reais e os demais 200 reais. Porque 

ele tem uma filha médica e sabe das dificuldades e risco que eles estão 

enfrentando diante dessa pandemia. Mais o que estar deixando ele 

indignado é o que estar acontecendo com o uso da maquina publica 

descaradamente sem nenhum podou e onde estar os quase meio milhões de 

reais que veio para ser usado na pandemia?  Outro caos é as estradas do 

município tem jurema que dá estaca e com tantas maquinas que o 

município dispõe mais não passa é lamentável e essas mesmas pessoas 

tiveram a coragem de falar da gestão passada, na gestão passada as estradas 

foram passada as maquinas em todas as estradas do município e fez 148 

açudes e recuperações. Mais o que é mais serio os demando na frota do 

município que servi de caro de autoescola todo mundo dirigi para 

quebrarem os carros já quebrou a caçamba, o Pipa e outros isso é o dinheiro 

publico jogado fora pessoas sem nenhum compromisso com o que é 

público. E finalizou seu pronunciamento desejando um bom dia a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e não tendo nenhum vereador 

inscrito encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadora a comparecerem a próxima sessão ordinária a ser designada para 

o dia 03 de setembro do ano em curso e hora regimental. E para constar eu, 

Ana Janilda de Almeida Brilhante, lavrei a presente ata que no final será 

assinada por mim e pelos vereadores que compõem a mesa diretora deste 

Poder Legislativo. 

 

Cajazeirinhas/PB, 27 de agosto de 2020. 


