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Ata da 2ª Sessão Extra Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (02/07/2020) às 

09h00min hora Reuniram-se em sessão remota, por meio de grupo de watts, os 

senhores vereadores Waerson Jose de Souza, Arildo Batista Ferreira, e a 

vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida e no Plenário da Câmara 

Compareceram os seguintes vereadores: Joalex Rodrigues da Costa, Otoniel de 

Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Adailton Alves de Lima, Jacson Felix 

Almeida, Zildo Vicente Leite. Constatado o numero legal de vereadores presente. 

O senhor presidente declarou aberta a sessão sobre a proteção de Deus e de nossa 

senhora da Conceição padroeira de nossa cidade e o povo Cajazeirinhense vamos 

dá inicio os nossos trabalhos e autorizou o primeiro secretário para fazer a leitura 

da lista de presença dos senhores vereadores e em seguida autorizou a secretária 

da Casa a fazer a leitura da Ata da sessão anterior o Srº Presidente colocou em 

discussão a ata da sessão ordinária anterior. E ninguém querendo discutir o senhor 

presidente colocou a ata em votação que esta foi aprovada por unanimidade de 

votos. Do expediente do dia que constou da leitura da Indicação nº 023/2020 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 024/2020 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 025/2020 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 026/2020 de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, da leitura da Indicação 

nº 027/2020 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto de 

Lei nº 003/2020de autoria do Poder Legislativo, leitura do Projeto de Lei nº 

004/2020de autoria do Poder Legislativo, leitura do Projeto de Lei nº 005/2020de 

autoria do Poder Legislativo, leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 

002/2020 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura do 

Parecer o nº 001/2020 ao Projeto de Lei nº 010/2020 de autoria da Comissão de 

Redação e Justiça, leitura do Parecer o nº 002/2020 ao Projeto de Lei nº 010/2020 

de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e colocou os Pareceres em Apreciação discursão e Ninguém querendo 

discutir o senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 001/2020 de Autoria 

da comissão Redação e Justiça. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 002/2020 de Autoria 

da comissão Finança e Orçamento. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou o Projeto Lei nº 010/2020 Dispõe sobre a 

suspensão dos descontos de empréstimos consignados em folhas dos servidores 

ativos e inativos, aposentado e pensionista no município de Cajazeirinhas-PB, em 



decorrência do surto de Coronavirus-COVID-19. Quando todos os vereadores 

foram unanimes em afirma que esse projeto é muito importante para as pessoas 

que tem empréstimos e estão com dificuldade financeira nesse momento de 

pandemia. Em seguida o senhor presidente colocou em1ª votação o Projeto de Lei 

nº 010/2020 Dispõe sobre a suspensão dos descontos de empréstimos consignados 

em folhas dos servidores ativos e inativos, aposentado e pensionista no município 

de Cajazeirinhas-PB, em decorrência do surto de Coronavirus-COVID-19. 

Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou 

em 2ª votação o Projeto de Lei nº 010/2020 Dispõe sobre a suspensão dos 

descontos de empréstimos consignados em folhas dos servidores ativos e inativos, 

aposentado e pensionista no município de Cajazeirinhas-PB, em decorrência do 

surto de Coronavirus-COVID-19. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Otoniel de Sousa Brito 

e Requereu verbalmente que as sessões sejam presencial ou semipresencial. O 

senhor presidente colocou em votação o Requerimento verbal do vereador Otoniel 

de Sousa Brito. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor 

presidente convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima, para fazer uso 

da palavra. O Edil cumprimentou o Senhor presidente, senhores vereadores, 

vereadora, funcionários da casa, caros rádios ouvintes. O vereador iniciou seu 

pronunciamento parabenizando a Mesa diretora da casa pela volta dos trabalhos 

aprendendo a conviver com essa pandemia, com essas dificuldades.  E que votou 

favorável aos pareceres e Projeto de se trata a matéria sobre a suspensão dos 

descontos de empréstimos consignados em folhas dos servidores ativos e inativos, 

aposentado e pensionista no município de Cajazeirinhas, em decorrência do surto 

de Coronavirus-COVID-19. Porque esse projeto já foi apresentado pela três 

esferas a federal, estadual e municipal mais no aguardo de ser sancionado pelo 

governo federal para a decisão dos bancos. E parabenizou a gestão pelo o inicio 

fazer o roço nas estradas vicinais que percorre os recantos do município que é d 

grande importância para as pessoas que reside na zona rural para o acesso para a 

zona urbana para o SAMU, ambulância e outros nas comunidades de São Braz, 

São José dos Alves e Pau Ferrado, e que a gestão acompanhe os serviços e os 

operários das maquinas para terminar em um tempo ágil. E finalizou seu 

pronunciamento desejando um bom dia a todos.  O senhor presidente convidou o 

vereador inscrito Jacson Felix Almeida dos Santos, para fazer uso da palavra. O 

Edil cumprimentou o Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, 

funcionários da casa, caros rádios ouvintes, da Cajazeirinhas FM. Dando 

sequência a sua fala ele expressou a alegria dos recursos que chegou ao município 

uma Emenda Parlamenta do Deputado Wilson Santiago no valor de 300.000.00 

(trezentos mil reais), para pavimentação de ruas de nossa cidade onde o vereador 

já havia apresentado uma Indicação solicitando do prefeito pavimentação para 

varias ruas da cidade mais esse recurso veio destinado para pavimentação do 

Conjunto Filipe Vituriano que é um sonho dos moradores que reside naquele 

Conjunto e também é desejo de todos e já foi licitado aguardando a publicação da 



empresa vencedora para iniciar os serviços antes do período eleitoral. Também o 

Deputado Wilson Santiago enviou uma emenda de 300.000.00 (trezentos mil 

reais), para saúde para compra de automóvel. E agradeceu ao deputado pelas 

emendas vindas para o município e pediu a Deus pelo fim da pandemia. Falou 

também sobre o adiamento da eleição para o primeiro turno que será realizada em 

15 de novembro e que pra ele não muda nada porque essa pandemia só cessa com 

a vacina porque não existe remédio para cura da doença finalizou seu 

pronunciamento desejando um bom dia a todos. O senhor presidente convidou o 

vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito, para fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou o Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários 

da casa, e rádios ouvintes, da Cajazeirinhas FM. O Edil falou das indicações que 

apresentou aonde vem solicitar do senhor prefeito a limpeza das ruas com serviço 

de tapa buraco e terra planagem nas ruas porque não são buracos são crateras com 

muita dificuldade de acesso, também solicitou do gestor o calçamento das Ruas 

Domingos Almeida de Araújo; Rua Margarida Cavalcante Felipe; Rua José 

Abrantes de Sales, Rua João Elizeu de Almeida; Rua Janes Leite da Silva, Todas 

localizadas no Conjunto Felipe Vituriano. Também ouviu do vereador que lhe 

antecedeu que o município tinha ganhado emenda para compras de carros, ônibus, 

não é ganhar é cuidar da frota que tem porque tem um ônibus abandonado no 

meio do sol se acabando e o mato tomando de conta desde fim das aulas lá em São 

Braz, tem outro desse mesmo jeito lá em no Sitio São José dos Alves dentro de 

um curral, um carro Sprite nova já estar uma lata velha porque a prefeitura de 

Cajazeirinhas estar sendo uma autoescola para ensinar o povo dirigir e sem saber 

dirigir acabar com os carros isso é lamentável. É preciso que tenha zelo com a 

coisa publica. E na secretaria da agricultura quantos açudes fizeram nenhum, 

quantos garantia safra pagaram, nem um ano, na saúde é um descaso total falta de 

remédio na farmácia básica, desde de março que se cobra e ate agora nada as 

prateleiras tudo seca o que os vereadores querem que os recursos que vem seja 

investido no município, os transportes é outro descaso e abandono aquela Sprint 

que foi comprada o ano passado estar uma lada velha o ar condicionada não 

funciona mais ele volta afirma os carros da prefeitura são de autoescola o povo 

vem aprender tudo sem carteira de habilitação gente esses bens não são do 

prefeito e bens particular não tem que ter responsabilidade com a coisa publica. E 

finalizou seu pronunciamento desejando um bom dia a todos. O senhor presidente 

convidou o vereador inscrito, Arildo Batista Ferreira, para fazer uso da palavra. 

O Edil cumprimentou o Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, 

funcionários da casa, e o assessor jurídico da Casa. O Edil falou que ouviu a 

leitura de alguns projetos inclusive do subsidio do prefeito vice-prefeito, 

secretario e vereador gostou onde foi falado que os subsídios pagos aos vereadores 

não poderão ultrapassar: I – Individualmente, para cada vereador e para o 

vereador presidente, a 20% (vinte por cento) dos subsídios do Deputado Estadual. 

II – Anualmente, no seu somatório, 25% (vinte e cinco por cento) da receita do 

município. E solicitou do senhor presidente que a próxima sessão seja presencial 



ou semipresencial e falou que ouviu do vereador Otoniel sobre a falta de remédios 

na farmácia Básica. O senhor presidente convidou a vereadora inscrita, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, para fazer uso da palavra. A Edil cumprimentou 

o Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, e o assessor 

jurídico da Casa. A Edil falou da dificuldade com a queda da internet não escuta a 

fala dos vereadores. E solicitou do senhor presidente que a próxima sessão seja 

presencial ou semipresencial porque dessa forma onli estar muito difícil e 

agradeceu pela continuidade dos trabalhos e agradeceu a gestão pelo inicio do 

roço das estradas e ela aprova o trabalho do prefeito que chegou mais dois ônibus 

novos. E os que estão estragados são porque eles trafegam em estradas de b rurais 

com numero elevados de alunos e não suporta. Mais o prefeito é muito cuidadoso 

estar sempre solicitando ônibus novos.  E vota a favor do Requerimento do 

vereador Otoniel que a sessão seja presencial. E finalizou seu pronunciamento 

desejando um bom dia a todos. O senhor presidente convidou o vereador inscrito, 

Zido Vicente Leite, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o Senhor 

presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessor jurídico 

Dr. Jaques. O Edil parabenizou a gestão pela chegada desses dois ônibus para 

transportar os alunos da zona rural para a Escola Janduhy Carneiro, um veio do 

governo do estado uma Emenda da deputada Polliana Dutra e o outro veio do 

governo federal emenda do deputado Wilson Santiago do projeto caminho da 

escola do FNDE, O Edil requereu verbalmente ao prefeito que solicitasse emendas 

juntamente aos senadores para construção de uma garagem para guardar a frota do 

município que hoje tem mais de vinte veículos e maquinas, e parabenizou o 

secretário de planejamento Geraldo Cesário pela licitação realizada para 

construção da sede da secretaria de educação no local da antiga lavanderia, e 

também a pavimentação de três ruas onde também há muitas ruas que precisa ser 

pavimentadas. Também falou que começou a recuperação da PB366, com tapa 

buraco é paliativo por que seria necessário roço a sinalização vertical e horizontal. 

O edil falou que foi uma cobrança dessa Casa essa recuperação da PB 366, onde 

foi apresentado Requerimento e oficio solicitando essa interferência, também 

parabenizou o secretário de obras e de educação pala reforma das escolas e 

climatização de algumas escolas mais também lhe entristece é porque faz nove 

anos que reivindica a reforma da escola do estado, já foi pedido nos orçamentos 

democrático e não foi atendido e vê em outras cidades escolas sendo reformada 

ampliada isso lhe deixa muito triste a falta de interesse dos políticos que foram 

votados aqui em Cajazeirinhas e nada faz pela aquela escola. Também aqui na 

sede do município estar sendo construída uma escola padrão do FNDE com seis 

salas de aulas. Finalizou parabenizando o Presidente da Casa pelo empenho para 

realizar as sessões remotas e semipresenciais mesmo com dificuldade com a 

queda da internet mais estar realizando os trabalhos do legislativo. E finalizou seu 

pronunciamento desejando um bom dia a todos. O senhor presidente convidou o 

vereador inscrito, Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer uso da palavra. O 

Edil cumprimentou o Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, 



funcionários da casa, assessor jurídico Dr. Jaques. O Edil iniciou seu 

pronunciamento falando de uma indicação que apresentou no inicio do ano e estar 

em julho e ainda ele não mandou fazer o roço porque ele acha que deveria ser uma 

das prioridades, infelizmente ainda não foi feito em sua região a maquina passou 

para fazer lá no São Braz mais também não fizeram um serviço de qualidade e as 

demais regiões não foram feitas a gestão ignoram deixando de prestar o serviço de 

roço das estradas do município e deixando as estradas impossível de se trafegar e 

o gestor não fez nesses três anos antes e nesse ano já é julho e também ainda não 

foi feita, e se foi feito foi muito pouca, mais como esse ano é um ano de eleitoral 

possa ser que seja feita o revoltante é porque se vê essas maquinas do município 

fazendo serviços para particular quando deveria fazer os serviços do município 

isto é, as estradas o tapam buraco que tem trecho com difícil acesso ate para 

pedestre, mais é por isso que os vereadores da oposição é mal interpretado, é 

criticado pela gestão porque mostra o erro mais ainda há tempo para roçar as 

estradas, tapar os buracos, porque do Sitio Canoas ate Zuca Leite os moradores foi 

quem fizeram as estradas porque eles não tinham mais acesso com muito buraco, 

juremas isso e uma vergonha um responsabilidade que é da gestão são os 

moradores quem prestou esses serviços. E com relação os ônibus ele ficou muito 

feliz com a chegada desses ônibus a serviço dos alunos do município porque o ano 

passado os alunos do São Braz perderam vinte dias de aula de uma vez de outra 

mais dez dias os ônibus quebrados, mais os ônibus quebram com as estradas 

embruacadas, os ônibus do São Braz é um lixão não varem não faz nenhuma tipo 

de limpeza mais também o ônibus do São Braz servi para carregar bananas o piso 

é preto com a nodoa da banana e desafiou a qualquer um para dizer que era sua 

mentira, desafia do gestor, secretário e motorista para dizer que é mentira, o 

ônibus faz três meses que estar no meio do sol o mato já tomou de conta, não tem 

coragem mais coloque debaixo de um arvore que ale tem muitas. Vai fazer quatro 

anos de gestão nunca foi feito um conserto nos ônibus escolar. A gestão tem 

muitos carros para cada secretário tem um carro mais falta carro para atender a 

população já aconteceram inúmeras vezes alguém veio pedir um carro e eles 

dizem que não tem. E finalizou seu pronunciamento desejando um bom dia a 

todos. O senhor presidente encerrou os trabalhos convidando os senhores 

vereadores e vereadora a comparecerem a próxima sessão ordinária que será 

designada para o dia 09 de julho do ano de dois mil e vinte 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, 02 de julho de 2020.           


