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Ata da 6ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (04/06/2020) 

às 09h00min horas. Reuniram-se em sessão remota, por meio de grupo de 

watts, os senhores vereadores: Presidente: Joalex Rodrigues da Costa, 

Otoniel de Sousa Brito, Waerson Jose de Souza, Adailton Alves de 

Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, 

Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão o vereador 

Vicente Ismael da Silva Filho e a vereadora Maria Aparecida Dantas 

de Almeida, os quais justificaram suas ausências por problema de 

saúde. Dando inicio a realização da primeira sessão ordinária e remota 

do mês de junho. 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. 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 fez a leitura do Projeto de 

Resolução nº 001/2020 de autoria da Mesa Diretora da Casa o Srº 

Presidente colocou em discursão o Projeto de Resolução em seguida pôs 

em votação nominal em ordem alfabeta iniciado pelo vereador Adailton 

Alves de Lima que votou favorável ao projeto; Arildo Batista Ferreira 

que votou favorável ao projeto, Jacson Felix Almeida dos Santos, que 

votou favorável ao projeto Otoniel de Sousa Brito, que votou favorável 

ao projeto; Waerson Jose de Souza que votou favorável ao projeto; 

Zildo Vicente Leite que votou favorável ao projeto. Sendo aprovada por 

unanimidade de votos conforme manifestação favorável dos senhores 

vereadores. Tendo em vista a necessidade urgente da regulamentação que 

Suspende a eficácia do caput do art. 25, do regimento interno da câmara 

municipal de Cajazeirinhas, estabelecendo dia e horário das sessões 

ordinárias virtuais da câmara municipal de Cajazeirinhas -PB. O senhor 

presidente solicitou da secretária da Casa que apresentasse o expediente 

do dia que constou da leitura de Indicação nº 011/2020 de autoria do 



vereador Zildo Vicente Leite, leitura de Indicação nº 012/2020 de autoria 

da vereadora Maria aparecida Dantas de Almeida, leitura de Indicação nº 

013/2020 de autoria da vereadora Maria aparecida Dantas de Almeida, 

leitura de Indicação nº 014/2020 de autoria da vereadora Maria aparecida 

Dantas de Almeida, leitura de Indicação nº 015/2020 de autoria do 

vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura do Requerimento nº 

004/2020 de autoria do vereado Waerson Jose de Souza, leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº001/2020 de autoria do vereador 

Waerson Jose de Souza, leitura do Oficio nº 011/2020 de autoria do 

vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de Votos de Pesar a 

família do senhor Mauricio Jacome de Oliveira de autoria da vereadora 

Maria aparecida Dantas de Almeida, leitura de Votos de Pesar a família 

do senhor Geraldo Ribeiro de Sousa de autoria da vereadora Maria 

aparecida Dantas de Almeida, leitura de Votos de Pesar a família da 

senhora Severina Almeida de Medeiros de autoria da vereadora Maria 

aparecida Dantas de Almeida, leitura de Votos de Pesar a família do 

senhor Dinaldo Medeiros Wanderley de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura de Votos de Pesar a família da senhora Rozinete 

Firmino da Conceição de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura de Votos de Pesar a família da senhorita Nadyr Naiane Marinho 

Caciano de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos 

de Pesar a família da senhora Sebastiana Calado da Silva de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos de Pesar a família da 

senhora Luzinete Dantas da Costa de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura do Projeto de Lei nº 008/2020 de autoria do Poder 

Executivo. Leitura pelo o Srº. Presidente foi feita a leitura da ordem do 

dia que foi a seguinte: discussão e votação do Requerimento nª 004/2020 

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, senhores vereadores, publico presente, funcionários da 

Casa, e parabenizou a Mesa Diretora pela iniciativa em fazer a sessão 

remota, parabenizou a assessoria jurídica pela elaboração do Projeto de 

Resolução cumprido as normas dos decretos federal, estadual e 

municipal. Iniciou seu pronunciamento falando dos votos de pesar que 

foram apresentados hoje nesta Casa pelos vereadores e solidarizou com 

todas as famílias mais falou sobre o ex-deputado Dinaldo Wanderley que 

teve uma trajetória politica no sertão da Paraíba e aqui em Cajazeirinhas 

na gestão de ex-prefeito Zeridan contribuiu muito para o crescimento e 

desenvolvimento do município de Cajazeirinhas com obras, com um 

conjunto habitacional, passagem molhada, calçamentos outros. E para os 

familiares de Dinaldo Wanderley suas eternas considerações e que Deus 

conforte toda família. Também ouviu na leitura da secretária da Casa a 



leitura do Projeto da LDO, onde os vereadores têm o zelo e o cuidado de 

elaborar e analisar apresentar suas demanda e reivindicação para todo 

município para que sejam eficazes para o município, as comissões se 

reuni para debater, analisar, e dos seus parecesses e ouviu um carro de 

som avisando um site que a prefeitura disponibilizou para as pessoas 

indicar suas reivindicações e também ele enviou um oficio ao prefeito 

para enviar a essa Casa um Projeto de Lei porque é de competência do 

Executivo criando uma gratificação para os servidores e funcionários 

públicos da secretaria da saúde que estão na linha de frente no combate 

ao COVID-19 porque outros municípios já estão concedendo essa 

gratificação que é muito justa para esses profissionais, como também ele 

apresentou um Voto de Aplauso para secretaria de saúde pelos relevantes 

serviços que vem fazendo no combate a Covid-19 como barreira sanitária 

para população de Cajazeirinhas e também quem passa pela nossa cidade 

e informação para população. E finalizou seu pronunciamento desejando 

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

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

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

iniciou sua fala se acostando aos votos de Pesar que foram apresentados 

pelos colegas vereadores falou dos Votos de Pesar de Mauricio Jacome 

que era irmão do ex-vereador Renato Jacome e de ex-vereador Zé 

Vicente e deixou sua solidariedade a toda família enlutada que perderam 

seus entes queridos, também o ex-deputado Dinaldo Wanderley que foi 

da Covid-19 e teve relevantes serviços prestados aqui no município 

porque ele acompanhou o ex-prefeito Zeridan a capital do estado João 

Pessoa onde era recebido no gabinete do ex-deputado Dinaldo Wanderley 

e parabenizou o vereador Jacson Felix pelo oficio que enviou ao 

executivo que envie a essa Casa que é de competência do executivo um 

projeto que de criação de gratificação de combate ao COVID-19 aos 

servidores e funcionários públicos da secretaria de saúde de 

Cajazeirinhas. O edil falou que o prefeito cobrou para o município uma 

ensiladeira, uma maquina de desbulhar feijão e milho, e agradeceu a 

Deus pelo inverno, também o município recebeu uma Emenda 

parlamentar do deputado federal Wilson Filho no valor de R$ 289.000,00 

(duzentos e oitenta e nove mil reais), mais ainda será acrescentado à 

contra partida da prefeitura para calçamento do Conjunto Filipe 

Vituriano, e também outra emenda de R$ 244.000,00 (duzentos e 

quarenta e quatro mil reais), mais ainda será acrescentado à contra partida 

da prefeitura para construção da Sede própria de secretaria da Educação e 

são obras muito importantes para o município onde vai haver a licitação 

para a construção da obra. E pediu a população quem poder fique em 

casa e os que saírem usar mascaras e se prevenir sempre. . E finalizou seu 

pronunciamento desejando um bom dia a todos. O senhor presidente 



reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson José de 

Souza para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor 

presidente, colegas vereadores, saudou o assessor jurídico da Casa Dr. 

Jaques E iniciou seu pronunciamento se acostando e subscrevendo aos 

votos de Pesar que foram apresentados, e parabenizou o senhor 

presidente pelo Projeto de Resolução normatizando a sessão remota 

advindo dessa pandemia mudou todo conceito de reunião presencial e a 

câmara municipal de Cajazeirinhas dá um passo muito importante 

parabéns ao presidente pela sensibilidade ficando assim legalizando 

também parabenizou o vereador Jacson Felix pelo oficio que enviou ao 

executivo que envie a essa Casa um projeto de lei concedendo uma 

gratificação aos servidores e funcionários públicos da secretaria de saúde 

de Cajazeirinhas que estão na linha de frente no combate ao COVID-19. 

Também parabenizou o vereador Jacson Felix pelos Votos de Aplauso 

que ele apresentou e terá seu apoio e voto favorável. E falou sobre o 

Requerimento que ele apresentou requerendo a presença do secretário de 

saúde em sessão remota para ele falar sobre as ações que estarão sendo 

feita no combate a Covid-19 pela secretaria. Porque ele foi pego de 

surpresa haja vista que na barreira não tinha água sanitária, não tinha 

água e a barraca estava quebrada. E ficou surpreso com tanto descaso no 

inicio estava ter bem mais depois era um total descaso com aqueles 

serviços para saúde por isso apresentou esse Requerimento convocando o 

secretário de saúde para prestar esclarecimento, como também cobrou o 

Projeto de Cargo, Carreiro e Remuneração dos Agentes de saúde porque 

ele na gestão anterior cobrava tanto por esse plano e quando se tornou 

secretário não fez nada por esse setor. O edil falou que tem que se 

apresentado a o ex-deputado Dinaldo Wanderley uma honraria pelos 

relevantes obras e serviços a esse município. Como também sua esposa 

quando foi candidata recebeu muitos votos aqui e o vereador Adailton 

Alves apoiou seu filho para deputado estadual Dinaldinho. E finalizou 

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

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Zildo Vicente 

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

presidente, colegas vereadores, saudou o assessor jurídico da Casa Dr. 

Jaques E iniciou sua fala se acostando aos votos de Pesar que foram 

apresentados a essas famílias que perderam seus entes queridos, e 

também pediu para subscrever aos Votos de Aplauso que foi apresentado 

pelo vereador Jacson Felix porque a saúde não tem medido esforço para 

manter o munícipio de Cajazeirinhas livre da Covid-19 e agradeceu a 

Deus pelo o inverno, onde ele tem os dados dos anos de 2000 a 2020 e 

esse ano já choveu mais de 70%e espera que esse ano 100% dos açudes 

do município sangre mais por causa dessa pandemia os trabalhos da 

EMPAER estar suspenso seguindo as determinações do Decreto do 



Governo Estadual, agradeceu a gestão juntamente com o secretário de 

agricultura Zé de Raminha pela organização e compra de um Kit de 

convivência com o semiárido, onde foi adquirida uma ensiladeira, uma 

desbulhadeira de milho, feijão e arroz e essa foi uma indicação sua 

Indicação Nº 017/2019 onde ele solicitou do prefeito a compra 

desse Kit de implementos agrícolas e ele foi atendido que já 

estar beneficiado os agricultores do município, agradeceu os 

operadores de maquina que estar prestando serviços ao 

município. E esse recurso para compras desses implementos 

agrícolas foi concessão onerosa de R$ 52.410,44 esses Kit foi R$ 

20.000,00 e o restante foi na aquisição da grade aradura, e também veio 

do governo federal um trator o homem do campo estar bem assistido ele 

merece e requereu verbalmente que ira apresentar uma indicação para 

compra de uma plantadeira e uma colhedora de forragem. E agradeceu as 

emendas do deputado para pavimentação das ruas e do Conjunto Felipe 

Vituriano, porque aquela rua que vai para Coremas já estar sendo 

pavimentada e também vai chegar mais dois ônibus e ficou sabendo pelo 

vereador Adailton da construção da sede da secretaria de Educação. E 

parabenizou os funcionários da secretaria de educação e professores pela 

inovação das aulas onli para os alunos e também mais uma aquisição de 

um transporte para secretaria de educação onde já foi comprado um para 

entrega de merenda que foi de indicação sua que o prefeito atendeu. E 

parabenizou o senhor presidente da Casa pela apresentação do projeto de 

Resolução para realização das sessões remota em nossa Casa. E finalizou 

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

reassumiu os trabalhos e o vereador Otoniel informou que a internt estar 

caindo mais votou favorável ao Requerimento do vereador Waerson e 

não irá fazer uso da palavra deixando para próxima sessão e o senhor 

presidente não quis também fazer uso da palavra. Portanto por esse 

motivo encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadora a comparecerem a próxima sessão que será designada para 

outra data quando serão convidados para uma sessão extraordinária onde 

hoje se encerra o primeiro período legislativo. 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, 04 de junho de 2020.                   


