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Ata da 3ª Sessão Extra Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (09/07/2020) 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 dos Santos, 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. O senhor presidente autorizou o primeiro secretário a 

fazer a leitura do Expediente do Dia que constou de leitura da Indicação nº 

028/2020 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura 

da Indicação nº 029/2020 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos, leitura da Indicação nº 030/2020 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 031/2020 de autoria 

do vereador Adailton Alves de Lima, leitura do Projeto de Lei nº 007/2020 

de autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura da Emenda 

Modificativa  Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 008/2020, de autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza, leitura de Emenda Aditiva Nº 001/2020 

ao Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria do vereador Waerson Jose de 

Souza, leitura do Parecer Nº 001/2020 da Emenda Modificativa  Nº 

001/2020 ao Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria da comissão de justiça e 

redação, leitura do Parecer Nº 002/2020 da Emenda Modificativa  Nº 

001/2020 ao Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria da comissão de finanças 

e orçamento,  leitura do Parecer Nº 001/2020 da Emenda Aditiva Nº 



001/2020 ao Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria da comissão de justiça e 

redação, leitura do Parecer Nº 002/2020 da Emenda Aditiva001/2020 ao 

Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria da comissão de finanças e orçamento, 

leitura do Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 003/2020 de autoria da 

Mesa Diretora da Casa de autoria da comissão de Justiça e redação, leitura 

do Parecer Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 003/2020 de autoria da Mesa 

Diretora da Casa de autoria da comissão de finanças e orçamento, leitura do 

Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 004/2020 de autoria da Mesa 

Diretora da Casa de autoria da comissão de Justiça e redação, leitura do 

Parecer Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 004/2020 de autoria da Mesa 

Diretora da Casa de autoria da comissão de finanças e orçamento, leitura do 

Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 005/2020 de autoria da Mesa 

Diretora Da Casa de autoria da comissão de Justiça e redação, leitura do 

Parecer Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 005/2020 de autoria da Mesa 

Diretora da Casa de autoria da comissão de finanças e orçamento, leitura do 

Parecer Nº 001/2020  ao Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria da comissão 

de justiça e redação, leitura do Parecer Nº 002/2020  ao Projeto de Lei Nº 

008/2020 de autoria da comissão finanças e orçamento. O senhor presidente 

colocou em votação o Parecer da Emenda Modificativa Nº 001/2020 ao 

Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria de justiça e redação. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 

votação o Parecer da Emenda Modificativa Nº 002/2020 ao Projeto de Lei 

Nº 008/2020 de autoria de Finanças e Orçamento. Quando este foi aprovado 

por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação o 

Parecer da Emenda Aditiva Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 008/2020 de 

autoria de justiça e redação. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer da Emenda 

Aditiva Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria de Finanças 

e Orçamento. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em votação o Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de 

Lei Nº 003/2020 de autoria de justiça e redação. Quando este foi aprovado 

por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação o 

Parecer Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 003/2020 de autoria de Finança e 

Orçamento. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor 

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

004/2020 de autoria de justiça e redação. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer 

Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 004/2020 de autoria de Finança e 

Orçamento. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor 

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

005/2020 de autoria de justiça e redação. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer 

Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 005/2020 de autoria de Finança e 



Orçamento. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

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

008/2020 de autoria de justiça e redação. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos; O senhor presidente colocou em votação o Parecer 

Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria da comissão de 

Finança e Orçamento. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. 

O senhor presidente colocou em 1ª e 2ª a Emenda Modificativa Nº 001/2020 

ao Projeto de Lei Nº 008/2020. Modificam as redações dos art. 3°, art. 7° e 

art. 24 do projeto de lei n°. 008/2020 do poder executivo municipal. 

Quando esta foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente 

colocou em 1ª e 2ª a Emenda Aditiva Nº 001/2020 Art.1º. - Fica acrescido 

ao item “a” agropecuária – do inciso II do art. 3° que passará a ter a 

seguinte redação: “6 – Aquisição de vacinas contra febre aftosas e outras 

doenças para distribuição com agricultores carentes”; Art. 2°. – Fica 

acrescido item “d” ao inciso X do art. 7° que passará a ter a seguinte 

redação: “d – pandemia”. Quando esta foi aprovada por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou em 1ª e 2ª o Projeto de Lei Nº 003/2020 

Fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de 

Cajazeirinhas - PB. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em 1ª e 2ª o Projeto de Lei Nº 004/2020 Fixa os 

subsídios dos vereadores do município de Cajazeirinhas-PB para a 

legislatura 2021 a 2024 e dá outras providências. Quando este foi aprovado 

por unanimidade de votos.  O senhor presidente colocou em 1ª e 2ª o 

Projeto de Lei Nº 005/2020 Fixa os subsídios dos secretários do município 

de Cajazeirinhas - PB. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. 

O senhor presidente colocou em 1ª e 2ª o Projeto de Lei Nº 008/2020 – Que 

estabelecem diretrizes e metas orçamentárias para o exercício financeiro de 

2021 e dá outras providências. Quando este foi aprovado por unanimidade 

de votos. 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, publico presente, funcionários da 

casa, caros rádios ouvintes, internautas. Iniciou seu pronunciamento 

parabenizando a Mesa Diretora e as comissões pelos trabalhos dedicação e 

empenho que vem sendo feito para juntos construir uma Cajazeirinhas 

melhor. O Edil falou que votou favoráveis os projetos em pauta porque 

todos são de grande importância para o município de Cajazeirinhas, como a 

LDO, mesmo recebendo Emendas do vereador Waerson a quem o 

parabenizou pelas emendas que melhorou muito o projeto para o orçamento 

do ano de 2021, como também o projeto do subsidio dos vereadores que 

permaneceu os mesmos valores dessa legislatura, haja vista o País estar 

passando por essa pandemia e entraram em conciso permanecendo os 

mesmos valores de vereadores, prefeito vice-prefeito e secretários. E 

também falou de uma Indicação que apresentou de construir um açude de 



grande porte na comunidade de Boa União e do Jacu e em reunião com o 

prefeito e o secretário de planejamento já tem recursos que estar sendo 

destinada para o município para construção de açudes de grande porte. 

Emenda federal do deputado Wilson Santiago mais conversou com a 

assessoria do deputado para que venha mais recurso para construção de 

outro e indicou a construção na comunidade do Jacu. Também parabenizou 

o vereador Adailton Alves pela indicação do nome de sua tia dona Anatilde 

Alves para o laboratório é mais do que merecido essa indicação o nome 

dessa grande mulher que  teve o prazer de conhecer. E seu voto é favorável 

a esse projeto. E finalizou seu pronunciamento desejando um bom dia a 

todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora 

inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida, para fazer uso da palavra. 

A Edil cumprimentou o senhor presidente demais vereadores, público 

presente, iniciou suas palavras parabenizando joseildo por ter ganhado um 

filho e em seu nome saudou todos os funcionários da Casa. A Edil falou que 

a pauta de hoje foi muito produtiva com projetos excelentes, indicações e 

falou da indicação que ela apresentou solicitando do senhor prefeito a coleta 

de lixo uma vez por semana nas comunidades de Distrito de São Braz, São 

Braz II, São Braz dos Chicos, Cascão, Forquilha e outros e espera ser 

atendida que é de grande utilidade na zona rural e também o projeto da 

LDO, onde houve a emenda do nobre vereador Dr. Waerson onde ficou 

muito bom o projeto e aceito por todos os vereadores, como também o 

projeto do subsídios dos vereadores permanecendo os mesmos valores, 

prefeito permanecendo os mesmos valores, vice-prefeito permanecendo os 

mesmos valores e secretários permanecendo os mesmos valores. Porque 

tudo isso é de acordo a realidade do nosso município. Agradeceu ao 

secretário de saúde pela ação em levar nove pessoas para João Pessoa para 

fazer cirurgias de olhos e também o que lhe deixou muito feliz foi essa 

homenagem que foi prestada a dona Anatilde Alves é mais que merecedora 

essa homenagem, e falou de sua felicidade pela obra que deu inicio no 

Distrito de São Braz que é a reforma da Praça onde foi reverificado por 

outros vereadores em gestões passada e hoje o prefeito Assis realiza o 

sonho grandioso daquela comunidade. 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, senhores vereadores, 

público presente, funcionários da casa. Iniciando seu pronunciamento 

agradeceu a Deus por ter limpado a pauta que se encontrava na Casa. A 

LDO recebeu uma Emenda de autoria do vereador Waerson mais foi 

aprovada e só engrandeceu o projeto, parabenizou o vereador Adailton pela 

indicação do nome de Anatilde Alves para o laboratório uma justa 

homenagem porque essa mulher foi uma medica com suas doses salvou 

muitas vidas inclusive de sua esposa que quando pequena ficou muito 



doente e seu pai foi ate São José dos Alves e lá consultou com Analtide e 

ela passou as doses e logo ficou curada. Também ele falou do projeto que se 

encontra na Casa dando o nome de Jozélia da Silva Lacerda ao centro de 

Educação ou secretaria de Educação de Cajazeirinhas. Foi uma grande 

servidora do nosso município onde desenvolveu seu trabalho na educação 

de nossa cidade. E digno a aquela entidade receber seu nome quando 

começar a ordem de serviço será colocado em votação esse projeto e conto 

com a votação dos colegas vereadores. E pediu desculpas aos internautas 

porque quarta feira estava participando de uma live e houve uma queda na 

internet e não foi possível da continuidade a live, mais quarta feira ele ira 

voltar a participar. O edil falou que um jornalista quis denigrir a imagem da 

nossa Casa “Casa Manoel Pires de Sousa” dizendo que aqui só tinha sessão 

de quinze em quinze dias mais falou para ele que tem sessão todas as 

quintas feiras e nas terças feiras reuniões das comissões e que os vereadores 

de Cajazeirinhas trabalham e que essa legislatura foi marcada que mais 

trabalhou, porque tem sessão toda quinta feira e nas terças feiras reuniões 

das comissões para analisar e debater matérias e elaborar pareceres. Espera 

que aquele jornalista não cometa mais outra gafe. Os vereadores trabalham 

para que o município venha ganhar benefícios a favor da população de 

Cajazeirinhas. E finalizou seu pronunciamento desejando um bom dia a 

todos.  O senhor presidente convidou o vereador inscrito Adailton Alves de 

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

senhores vereadores, público presente, funcionários da casa. Iniciando seu 

pronunciamento falou sobre uma indicação que ele apresentou solicitando 

do gestor construir uma quadra poliesportiva na comunidade da Tapera para 

os jovens praticar esporte em varias modalidade esportivo, como vôlei, 

basquete futebol de salão e outras, também falaram sobre o Projeto que ele 

apresentou que Dá o nome de Anatildes Alves de Lima ao laboratório de 

analises clínicas da cidade de Cajazeirinhas que identifica muito bem quem 

foi Anatilde Alves que prestou seus relevantes serviços na areia da 

homeopatia onde curou muita gente crianças e adulto com suas doses 

quando nos anos de 1940 a 1942 seu pai Francisco Alves de Lima seu 

Chico Alves que era quem trabalhava na areia da homeopatia ficou doente 

tendo de se afastar mais dona Anatilde já ajudava a seu pai já tinha muito 

conhecimento na areia assumiu e deu continuidade atendendo as pessoas de 

toda região era a medica e enfermeira dos pobres e se for procurar tem 

muitos relatos de famílias que ela curou muita criança e adulto de toda 

região. O edil agradeceu os vereadores que disseram que votavam 

favoráveis a esse projeto que hoje será distribuído para as comissões e na 

próxima sessão será votado. Agradeceu a todos os colegas vereadores.   O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e encerrou os trabalhos 

convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima 

sessão ordinária a ser designada para o dia 13 de agosto  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, 09 de Julho de 2020. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


