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Ata da 4ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal 

de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (03/09/2020), às 

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

os senhores vereadores: 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. Deixou de comparecer a sessão o vereador Joalex Rodrigues da 

Costa por motivo superior de falecimento na família. Dando inicio a realização 

da 4ª sessão remota do mês de setembro. Por motivo superior o senhor 

presidente não pode estar presente à sessão sendo presidida pelo vice-

presidente. O Srº Vice-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 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 da 

lista de presença dos senhores vereadores. Em seguida autorizou a secretária da 

Casa a fazer a leitura do Expediente do dia que Constou da leitura de Projeto 

de Decreto legislativo n°.004/2020 de autoria do vereador Waerson Jose de 

Souza, leitura do Projeto de Decreto legislativo n°.005/2020 de autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza, leitura do Projeto de Decreto legislativo 

n°.006/2020 de autoria do vereador Waerson Jose de Souza, leitura do Projeto 

de Decreto legislativo n°.007/2020 de autoria do vereador Waerson Jose de 

Souza, leitura do Projeto de Lei nº 013/2020 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, leitura do Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de 

Lei Nº 011/2020 de autoria da comissão de Justiça e redação, leitura do Parecer 

Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 011/2020 de autoria da comissão finança e 

orçamento, leitura do Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 012/2020 de 

autoria da comissão de Justiça e redação. O senhor presidente reassumiu os 

trabalho e colocou em discursão os pareceres e projetos que irão para votação 

usou a palavra o vereador Jacson Felix Almeida dos Santos que parabenizou as 



comissões que se reunirão para apreciar e analisar os projetos e deram os 

Pareceres favoráveis aos projetos em pauta e logo requereu verbalmente que 

fossem colocados em primeira e segunda votação os projetos em pauta. Usou a 

palavra o vereador Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou que é um projeto 

muito justo para aqueles profissionais que estão na linha de frente da Covid 19 

e essa gratificação é como forma de incentivo para aqueles que estão no 

combate dessa pandemia pondo suas vidas em risco é uma forma de 

reconhecimento a estes profissionais que estão combatendo um inimigo 

invisível que é muito perigoso. O senhor presidente reassumiu os trabalho e 

colocou em votação o Parecer Nº 001/2020 ao Projeto de Lei Nº 011/2020 de 

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

unanimidade de votos. O senhor presidente reassumiu os trabalho colocou em 

votação o Parecer Nº 002/2020 ao Projeto de Lei Nº 011/2020 de autoria da 

comissão 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 012/2020 de autoria da comissão de Justiça e Redação. 

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

colocou em 1ª votação o Projeto de Lei Nº 011/2020 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. 

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

colocou em 1ª votação o Projeto de Lei Nº 011/2020 Dá o nome Manoel Alex 

de França 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 011/2020 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. 

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

colocou em 2ª votação o Projeto de Lei Nº 011/2020 Dá o nome Manoel Alex 

de França 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 Adailton Alves de Lima. Para fazer uso da 

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

vereadora, funcionários da Casa, assessor jurídico Dr. Jaques e iniciou se 

pronunciamento falando que votou favorável aos projetos que tramitou na Casa 

e hoje foi pra votação um projeto muito importante e o Projeto de Lei Nº 

011/2020 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. Esse projeto é um incentivo para esses profissionais 

que estão nessa grande missão de combate onde desafia ate a sua própria vida. 

Então essa gratificação é mais do que justa para essa categoria que faz parte da 

saúde do nosso município e também levando o risco a sua família em 

contaminar os mesmos com esse vírus invisível porque os relatos que se tem 



em outros municípios e a perda que se teve de profissionais medico, 

enfermeiros não podendo esquecer o nosso amigo Geraldinho que tanto prestou 

serviço aqui em nosso município e esse vírus já ceifou muitas vidas não 

podendo ter seu velório feito pela família. Então essa gratificação é muito justa 

para esses profissionais pela coragem nesse momento tão difícil mais hoje essa 

Casa Legislativa aprovou esse projeto por unanimidade, como também o 

projeto que Dá o nome Manoel Alex de França Sousa a uma das ruas 

projetadas de nossa cidade de Cajazeirinhas pessoa de grande influencia de 

muita amizade e colaborou muito pelo desenvolvimento e crescimento do 

nosso município é uma homenagem muito justa que lhe foi prestada. 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  

que ira se acostar aos votos de Pesar que foi apresentado nessa casa a uma 

pessoa ilustre tio do presidente da Casa Joalex Rodrigues da Costa seu tio 

faleceu na cidade de Sousa nessa manhã que Deus conforte toda família, 

também os Votos de Pesar de doma Moça como era conhecida que teve o 

privilégio de viver mais de cem anos que deixou uma grande família que toda  

sua família receba ode Deus  conforte. O Edil agradeceu aos colegas 

vereadores pela aprovação do 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, e 

ouvindo as palavras do vereador Vicente Ismael falando que é uma guerra com 

um inimigo invisível porque quando um saldado vai pra guerra ele conhece seu 

inimigo que vai enfrentar mais os profissionais da saúde que estão lutando com 

inimigo invisível. Mais com a força do secretário de saúde, e todos que estão 

na linha de frente nesse combate estão nessa guerra e graças a Deus os casos no 

município estão controlados tinha trinta e sete casos mais todos curados sem 

nenhum óbito e falou de sua tia que mora em Pombal que é deficiente visual 

que testou positivo tece internada na UTI, mais se recuperou. E parabenizou 

todos os vereadores pela dedicação e zelo com os serviços da Câmara e 

reconhecimento aos funcionários da saúde que estão na linha de frente no 

combate a Covid 19e forma de incentivo e encorajamento a esses profissionais 

nessa luta contra esse vírus mortal. E também falou do Projeto que foi dado o 

nome de Rua mais ele quer um órgão que tenha mais destaque que receba seu 

nome mais é uma homenagem muito justa a Manoel Alex de França Sousa, que 

é filho de uma grande família sobrinho do colega vereador Otoniel.  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 falou que ira se acostar aos 

votos de que foi apresentado a essas famílias enlutadas que perderam seus 



entes queridos também ao nome de Alex veículos e de Naldinho que são 

bastante conhecidos em nosso município e deixaram seu legado. E parabenizou 

pela aprovação dos projetos de lei onde votou favorável a esses projetos que da 

a gratificação como bem explicou os colegas que lhe antecederam a 

gratificação para a equipe da secretaria da saúde que estar à frente da Covid 

19e ele gostaria que fosse estendida para outras secretarias como de ação 

Social que também que estão atuando no combate da Covid aquelas pessoas 

com vulnerabilidade o pessoal da secretaria de Ação Social esta atendendo 

mais possa que venha outro que eles sejam inseridos. Ele acha que a 

gratificação é pouca como falou o vereador Otoniel mais é de acordo o 

município. Também parabenizou o vereador Otoniel pelo projeto que dá o 

nome de Jozélia da Silva Lacerda ao centro de Educação ou secretaria de 

Educação de Cajazeirinhas. Jozélia foi uma servidora exemplar, uma mãe e 

uma amiga maravilhosa. E deixou seu legado por isso recebe essa justa 

homenagem mesmo Deus chamando muito cedo mais pode contar com seu 

voto para aprovação do projeto e também por todos acha que vai ser aprovado 

por unanimidade de votos. O Edil falou que essa semana aconteceu uma grande 

vitória para educação foi aprovado o FUNDEB. Ficando assim para sempre, 

porque o que estava tinha seu prazo de validade ate 31 de dezembro de 2020, 

mas com aprovação e sanção do presidente Jair Bolsonaro não terá mais prazo 

de validade é para sempre vai ser muito bom para educação porque terá mais 

recursos garantidos para estrutura e também para o pagamento dos servidores 

com a escala de 2021 a 2026 chegado ate 23% porque ele sempre fala que na 

educação não são despesas e sim investimento. Porque o professor é uma 

classe para receber o melhor salario todo Professional passa pela mão do 

professor. E com relação à Covid 19 no Brasil já foram atingidos mais de 

quatro milhões de pessoas que foram vitimas e já muitas pessoas perderam suas 

vidas mais se Deus quiser iremos vencer essa pandemia. O edil parabenizou o 

vereador Otoniel pela formatura de sua filha em medicina e o município ganha 

mais uma filha medica. E finalizou seu pronunciamento desejando um bom dia 

a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e não tendo nenhum 

vereador inscrito. O senhor presidente não usou a tribuna falou sobre os Votos 

de Pesar as famílias enlutadas dona Moça que viveu mais de cem anos e a 

mesma era prima de seu pai e solidarizou com a família do presidente da casa 

pela perda de seu tio que faleceu nessa manhã na cidade de Sousa. E ainda 

falou de sua felicidade pela formatura de sua filha em medicina mais foi 

dedicação, esforço e estresse quando inúmeras vezes ele chegou aqui muito 

estressado era o dia-a-dia de preocupação despesas mais hoje seu coração 

explode de felicidades. 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, 03 de setembro de 2020. 
   

 

         

 

 

 

 

 


