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Ata da 7ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo e 2ª Remota da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (18/06/2020) 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, Vicente Ismael da Silva Filho Waerson Jose de Souza, Adailton Alves 

de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria 
Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Dando inicio a realização 

da segunda sessão ordinária e remota do mês de junho. O Srº Presidente abriu a 

sessão e fez a chamada dos senhores vereadores. E solicitou aos vereadores que se 

manifestassem que estava "presente", na sessão remota, onde todos os vereadores 

participaram 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 senhor presidente colocou a ata em votação 

que esta foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente autorizou a 

secretária da Casa a fazer a leitura do Expediente do Dia que constou da leitura de 

Votos de Pesar a família da senhora Lucemir Santana Cardoso de autoria do 

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

Geralda Maria Ferreira de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, e 

sobrescreveram a esses votos de pesar os vereadores Waerson Jose de Souza e 

Joalex Rodrigues da Costa, leitura de Votos de Pesar a família do senhor 

Francinaldo Pessoa de Mariz de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, e 

sobrescreveram a esses votos de pesar os vereadores Waerson Jose de Souza e 

Joalex Rodrigues da Costa, leitura da Indicação nº 016/2020 de autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza, leitura de Indicação nº 017/2020 de autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza, leitura de Indicação nº 018/2020 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 019/2020 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 020/2020 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 021/2020 de autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza, leitura de Indicação nº 022/2020 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 023/2020 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto de Lei nº 010/2020 de autoria 

do Poder Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e por queda da 

internet ficou impossível o uso da palavra dos vereadores inscritos. Portanto per 



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, 18 de junho de 2020. 

             

 

   

       

                       

 

 

 

 

 

 


