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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 

Aos vinte dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte (20/08/2020) 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, 

Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Deixou de 

comparecer a sessão o vereador Adailton Alves de Lima. Dando inicio a 

realização da 2ª 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 do 

Expediente do dia que Constou de leitura Indicação nº 040/2020 de autoria 

do vereador Arildo Batista Ferreira, subscreveu a essa Indicação o vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura Indicação nº 041/2020 de autoria 

do vereador Arildo Batista Ferreira, subscreveu a essa Indicação o vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura Indicação nº 042/2020 de autoria 

da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura Indicação nº 

043/2020 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto 

de Lei nº 010/2020 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, 

leitura do Projeto de Lei nº 011/2020 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, leitura do Projeto de Lei nº 011/2020 de 

autoria do Poder Executivo, 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 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 009/2020 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 

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 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 009/2020 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 008/2020 Dá o nome 

Geralda Maria Ferreira a calçadão que fica na Rua Maria de Fatima 

Almeida de Sousa de da cidade de Cajazeirinhas - PB. Quando este foi 

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

votação o Projeto de Lei Nº 009/2020 Dá o nome Manoel Rodrigues de 

Sousa a uma das ruas projetadas de nossa cidade de Cajazeirinhas - PB. 

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

colocou em 2ª votação o Projeto de Lei Nº 008/2020 Dá o nome Geralda 

Maria Ferreira a calçadão que fica na Rua Maria de Fatima Almeida de 

Sousa de da cidade de Cajazeirinhas - PB. Quando este foi aprovado por 

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

Projeto de Lei Nº 009/2020 Dá o nome Manoel Rodrigues de Sousa a uma 

das ruas projetadas de nossa cidade de Cajazeirinhas - PB. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente convidou o 

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

Edil cumprimentou o senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, 

público que estar pelo fecebook, os funcionários da Casa. O Edil falou 

sobre a Indicação que ele apresentou onde viu a necessidade de fazer a 

coleta do lixo dos Sítios: Madruga, Riacho da Cal, Riacho da Onça debaixo 

e de cima, Riacho Fechado e Pau Ferrado uma vez por semana. Haja vista 

existir lixos que não pode ser queimados. Onde essa indicação foi feita pela 

a vereadora Maria Aparecida solicitou do gestor que fizesse essa coleta de 

lixo no Distrito de São Braz, Como também indicou ao gestor que há uma 

grande necessidade de se construir uma caixa d’água de alvenaria com 

equipamentos para o abastecimento de água na comunidade dos 

Passarinhos próximo ao Sitio Pau Ferrado, porque no orçamento para esse 

ano já foi colocado no orçamento à construção dessa caixa d’água porque 

já foi pedido em outras gestões e ainda não foi construída como também 

tem pessoas naquela comunidade que estar pagando água. E finalizou seu 

pronunciamento desejando um bom dia a todos. 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 os projetos que foram aprovados e que votou favorável e 

parabenizou o vereador Zildo Vicente pela autoria do projeto que Dá o 

nome Geralda Maria Ferreira ao calçadão que fica na Rua Maria de Fatima 

Almeida de Sousa de da cidade de Cajazeirinhas muito merecedora dessa 

homenagem e que seus familiares estão felizes e agradecidos pelo 

reconhecimento que o vereador teve com Geralda um ser humano muito 

bom para com todos. Também parabenizou o vereador Joalex pelo Projeto 



que dá o nome Manoel Rodrigues de Sousa a uma das ruas projetadas de 

nossa cidade de Cajazeirinhas. O edil falou sobre o oficio que ele mandou 

para o prefeito solicitando que fosse concedida uma gratificação aos 

profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate a covid 19 

em nosso município haja vista essas pessoas podem ser contaminadas e 

contaminar sua família porque eles ficam expostos a esse vírus invisíveis. E 

a Câmara vem mostrar para esses profissionais como forma de incentivo e 

reconhecimento dos trabalhos prestados ao município. O edil agradeceu ao 

gestor pelo atendimento ao oficio de sua autoria concedente essa 

gratificação chegando hoje a câmara o projeto de lei 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-PB. E si for necessário fazer alguma emenda os vereadores 

farão. E falou que ouviu a secretária lendo um ofício da secretaria de ação 

Social onde será distribuída mascara para os beneficiários do Bolsa 

Família. Mais tem que obedecer as regras do ministério da saúde o uso de 

mascara e o distanciamento. Onde aqui aconteceu uma contaminação onde 

algumas pessoas foram para um velório em São Bentinho e muitas pessoas 

foram contaminadas. 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, colegas vereadores, 

funcionários da Casa. A Edil agradeceu a Deus em estar com saúde e todos 

os vereadores e seu familiares e pediu a Deus sempre saúde, porque a covid 

é assustadora e lamentou as perdas de pessoas que perderam suas vidas 

para a covid a exemplo de Dr. Geraldinho que prestou serviços aqui e a 

quem Dr. Geraldinho não prestou serviços em nossa região e em nome dele 

que foi vitima da covid teve-se ter todo cuidado possível porque não tem 

remédio o remédio numero um é “DEUS”, porque esse vírus é invisível, é 

assustador. Mais Deus é invisível, mais ainda tem gente que estar 

brincando com coisa seria não usando mascaro sem fazer o distanciamento. 

A Edil parabenizou o presidente da Câmara Joalex pela reforma da Casa 

que ficou muito boa, também falou do Projeto de Lei que ela apresentou 

dando o nome de Antônio Pedro de Almeida à lavanderia do São Braz II 

zona rural de Cajazeirinhas. Parabenizou o vereador Jacson pelo oficio que 

enviou o prefeito solicitando uma gratificação aos profissionais da saúde 

que estão na linha de frente no combate a covid 19 em nosso município. E 

pediu ao presidente da Casa que solicitasse da secretaria de saúde a 

testagem dos vereadores e funcionários da Casa, porque em cidades 

vizinhas alguns vereadores testaram positivos para a covid, e seria muito 

importante para saúde de todos que faz essa Casa Legislativa. 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. O Edil agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estar usando essa Tribuna e iniciando seu 

pronunciamento falou sobre a Indicação que ele apresentou solicitando que 

seja colocado material na estrada carroçal que dá acesso a residências do 

Sr. Assis Passarinho e Jaime Passarinho, na localidade do Sítio Pau 

Ferrado, haja vista que a tubulação de água que atravessa a referida estrada 

está exposta necessitando que seja recoberta por material compactante para 

que não venha danificar os canos de água que ali se encontram.  Porque na 

gestão anterior o gestou mandava colocar esse material e nessa gestão nada 

foi feito, também outro reclame que foi feito foi que fazem mais de sete 

mesas dessa pandemia e lá nunca chegou uma mascara nada o agente de 

saúde nunca trouxe nada pra ser distribuído com as famílias daquele setor e 

ainda os exames que estão na secretaria de saúde não são atendidos só se 

alguma pessoa trouxer são autorizados e tem exames que faz muito tempo 

que estar na secretaria de saúde. O edil solicitou a presença do secretário de 

saúde na sessão para prestar esses esclarecimentos. Porque a maquina 

publica estar sendo usada para questão eleitoreira, por isso pediu ao chefe 

do poder executivo que tomasse as providencias porque podem surgir 

algumas consequências para o gestor e para aqueles que estão fazendo 

dessa forma por isso que ele veio à tribuna fazer esses reclames em nome 

daquela comunidade dos Passarinhos porque o descaso com a zona rural é 

muito grande, o prefeito Zeridan conseguiu tirar quase todas as cancelas da 

zona rural e o prefeito atual se encarrega de voltar com os colchetes por 

que os mata burros estão todos entupidos sem fazer nenhum conserto.  O 

Edil se acostou ao Projeto de Lei de autoria do vereador Zildo Vicente que 

dá o nome de Geralda Maria Ferreira ao calçadão que fica na Rua Maria de 

Fatima Almeida de Sousa na da cidade de Cajazeirinhas. Porque essa 

mulher foi uma guerreira e ele teve o privilegio de morar vizinho e quando 

ela se separou do esposo sofreu muito para criar seus filhos e ele ajudou 

muito àquela família os seus filhos são sabedores da ajuda. Mais Geralda é 

muito merecedora dessa homenagem. O edil parabenizou a vereadora 

Maria Aparecida pela solicitação ao presidente solicitando da secretaria de 

saúde que vereadores e funcionários fosso testados para a covid 19.  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, vereadora, funcionários da Casa. O Edil 

agradeceu ao vereador Otoniel pela explanação da vida de Geralda Maria 

Ferreira porque conviveu com ela e sua família ele não teve esse convívio 

com ela e sua família mais com onze anos que trabalha aqui conheceu 

Geralda e alguns de seus filhos. Parabenizou o vereador Otoniel pela sua 

filha estar recebendo o CRN de fato exercer a profissão de medica, também 



falou que ele tem uma filha cursando medicina em Campina Grande ela 

estar no terceiro período na FACISA em Campina Grande e que também 

sua filha e do vereador Otoniel possam prestar serviços aqui em 

Cajazeirinhas e parabenizou o vereador Otoniel, e desejou sucesso para 

Palloma e toda família. Em seguida agradeceu aos pares e as comissões 

pela aprovação do projeto de Lei Nº 008/2020 Dá o nome Geralda Maria 

Ferreira a calçadão que fica na Rua Maria de Fatima Almeida de Sousa de 

da cidade de Cajazeirinhas de sua autoria. E leu sobre a vida de Geralda e 

seus dados biográficos e no final da biografia sua filha Marcia agradeceu a 

todos os vereadores que votaram a favor desse projeto. Em seguida falou 

sobre o projeto de Lei que chegou do Poder Executivo solicitou que essa 

gratificação seja inclusa para secretaria de Ação Social que eles estão 

sempre na linha de frente como também que seja citado no projeto os 

agentes de saúde, agente do Peva e vigilância sanitária porque são 

merecedores essas categorias que seja todos beneficiados com a 

gratificação. Em seguida parabenizou o presidente da Casa pela reforma 

que deixou o ambiente mais agradável e aconchegante com uma bela 

iluminação ficou muito bom.  E finalizou seu pronunciamento desejando 

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

convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer uso 

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

vereadora, funcionários da Casa. O Edil agradeceu a Deus por estar aqui 

mesmo com essa batalha que é a covid 19 que é assunto internacional, 

nacional, estadual e municipal que requer muito cuidado, debate e decisão 

hoje chega a Casa um Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo 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. Convidou as comissões para de reunirem para 

analisar emedar se necessário esse projeto para que não haja injustiça para 

aquelas pessoas que tem direito que estão na linha de frente nesse combate. 

Por que ocorreu uma injustiça na gratificação do PEMAC, pessoas que 

tinha direito ficaram de fora sem receber por isso que tem que analisar com 

muito cuidado porque não é uma gratificação tão alta é o básico para 

incentivo desses funcionários. Mais registrou sua indignação com uma 

consulta de uma criança de sua comunidade que sofreu uma queda na 

escola há três anos e essa consulta chegou agora bem próxima à eleição 

passou quase quadro anos e a consulta com o neurologista o medico ficou 

pasmo quando a mãe falou do tempo que fazia da queda e da autorização 

da consulta. E quando ele usa a tribuna para fazer algumas indagações não 

é critica estar mostrando as falhas da gestão ate porque é seu papel de 

cobrar, fiscalizar, reivindicar, porque denuncia se faz no ministério publico 

mais graças a Deus que nesse período não falta nada é cirurgia de catarata, 

é consulta com especialista e autorização de remédio mais outro ponto são 



as estradas que estar um caos dez meses com as estradas derives colocando 

avida em risco é triste o descaso com o pessoal da zona rural e se precisar 

de urgência e emergência. E um desmando essa gestão usando a maquina 

da prefeitura e com fins eleitoreiros ainda com cartas marcadas na 

secretaria de saúde, ação social setor de obras e outros ele desafia a 

prefeito, secretários dizer que é mentira dele e o mais revoltante um trator 

com esclepe o reto escavadeira, um trator e um carroção e um tratar de 

corte terra fazendo serviço no município de Pombal. Porque quando se 

solicita uma maquina dessa para melhoria das estradas, e outros serviço e 

negado porque já foi apresentadas inúmeras Indicação por ele e outros 

vereadores para corrigir pequenos trechos de estradas são negados isso é 

um absurdo. E finalizou seu pronunciamento desejando um bom dia a 

todos. O Senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vice-

presidente para assumir os trabalhos que ele iria fazer uso da palavra. 

Assumiu os trabalhos o vice-presidente Otoniel de Sousa Brito e facultou 

a palavra ao vereador Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso da 

palavra. O Edil desejou um bom dia a todos os colegas vereadores, 

vereadora, funcionários da casa. Em primeiro lugar agradeceu a Deus por 

mais uma sessão realizada falou sobre o projeto que ele apresentou Que dá 

o nome de Antônio Rodrigues Leite a sala de informática da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Janduhy Carneiro em Cajazeirinhas foi 

uma pessoa que deu sua contribuição para o nosso município era filho do 

Distrito do Barrento, Antônio trabalhou muito tempo até sua morte na 

educação do nosso município em gestão anterior era responsável pelas 

maquinas levou o bem estar para o povo da zona rural com o carro pipa era 

aquele funcionário que ocupava em números funções no município, foi 

uma pessoa que se dedicou muito as coisas do município e morreu e deixou 

o seu legado mesmo antes de Cajazeirinhas ser cidade se procurava ajudar 

ao menor nas frentes de emergências. O edil falou sobre o Projeto de Lei 

que o vereador Zildo apresentou que dá o nome Geralda Maria Ferreira a 

calçadão que fica na Rua Maria de Fatima Almeida de Sousa de da cidade 

de Cajazeirinhas uma digna homenagem, pós trabalhou com Geralda oito 

anos do Posto dos correios aqui e Cajazeirinhas onde também deixou o seu 

legado nesse município, como também parabenizou o vereador Jacson pelo 

oficio que enviou ao prefeito para que o mesmo concedesse uma 

gratificação para os funcionários da saúde que estão na linha de frente da 

Covid 19 e hoje chega a nessa Casa o projeto do Poder Executivo 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-PB. E parabenizou o gestor pela ideia aonde vêm 

dar incentivo aos funcionários que estão na linha de frente da Covid 19 em 

nosso município. E finalizou seu pronunciamento desejando um bom dia a 

todos.  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 27 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, 20 de Agosto de 2020. 
   

 

         

 

 

 


