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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito 

(01/02/2018) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Joalex 

Rodrigues da Costa, Arildo Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, Otoniel de Sousa Brito. Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson 

Jose de Souza, Zildo Vicente Leite. Constatado o numero legal de 

vereadores presente o senhor presidente declarou aberto à 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 da mesa diretora a fazer a leitura da lista de 

presença dos senhores vereadores. E em seguida autorizou a secretária da 

Casa a proferir a leitura da ata da sessão anterior em e logo após a leitura 

pôs ata em votação que foi aprovada por unanimidade de votos. E autorizou 

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

leitura da Indicação nº 004/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 005/2018 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura da Indicação nº 006/2018 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa, leitura da Indicação nº 007/2018 de autoria do vereador 

Arildo Batista Ferreira, leitura da Indicação nº 008/2018 de autoria do 

vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação nº 009/2018 de 

autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação nº 

010/2018 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da 

Indicação nº 011/2018 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura da Indicação nº 012/2018 de autoria da vereadora Maria 

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

senhora Maria Mayara dos Santos Nascimento de autoria do vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos, e sobrescreveram os Votos de Pesar os 

vereadores: Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, Arildo 

Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa 

Brito. Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 

Vicente Leite, leitura de Requerimento nº 003/2018 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura de Requerimento nº 004/2018 de autoria do 

vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de Lei complementar nº 



001/2018 de autoria do Poder Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 

002/2018 de autoria do Poder Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 

003/2018 de autoria do Poder Executivo, leitura do Parecer nº 001/2018 de 

Autoria da Comissão Mista Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Ao 

Projeto de Lei nº 001/2018 Dispõe sobre o reajuste salarial aos servidores 

municipais para adequação ao piso mínimo e dá outras providências. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e Pôs em votação o Parecer nº 

001/2018. De Autoria da Comissão Mista Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento. O Parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

facultou a palavra ao vereador Adailton Alves de Lima que Requereu 

verbalmente que o Projeto de Lei nº 001/2018 Dispõe sobre o reajuste 

salarial aos servidores municipais para adequação ao piso mínimo e dá 

outras providências. Fosse votado em primeira e segunda votação. O 

senhor presidente pôs o Requerimento em votação que foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente pôs em 1ª votação o Projeto de 

Lei nº 001/2018 Dispõe sobre o reajuste salarial aos servidores municipais 

para adequação ao piso mínimo e dá outras providências. Que foi aprovado 

por unanimidade de votos. O senhor presidente pôs em 2ª votação o Projeto 

de Lei nº 001/2018 Dispõe sobre o reajuste salarial aos servidores 

municipais para adequação ao piso mínimo e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente convidou o 

vereador inscrito Adailton Alves de Lima que falou! Em nome de minha 

família e da comunidade de São José dos Alves, deixo os votos de pesar a 

toda família da jovem Maiara, filha de meu amigo Zé de Pedro. Como faço 

parte das comissões, aos projetos e minutos 003/2018 e 004/2018 que já 

foram lidos aqui hoje e o projeto 005/2018 que se encontra nessa casa em 

discursão. Parabenizar e agradecer ao DR (Departamento de Estradas e 

Rodagens), pelo roço feito na PB-366 que liga Cajazeirinhas a Coremas. 

Quero agradecer a vinda do nobre Ex-Vereador Evandi Vieira, que nos 

trouxe hoje nessa tribuna, muitas informações e tirou muitas duvidas. E 

parabeniza-lo pelo trabalho muito bem feito. Muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex 

Rodrigues da Costa que falou! Inicio minhas colocações me solidarizando 

aos familiares da senhora Maiara que faleceu muito nova. Ouvindo 

atentamente os esclarecimentos do nosso Secretário de Obras, Evandi 

Vieira a respeito do abastecimento de água na comunidade do Cascão a 

gente ver que é também um problema da comunidade, que tem que se 

haver um consenso entre os moradores daquela comunidade. Quanto à 

reposição de lâmpadas, não deu pra atender a todos porque teve esses 

problemas dos reatores. Mas tenho certeza que logo mais, esse problema 

será resolvido. Essas são as minhas colocações, boa noite a todos e até a 

próxima sessão. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou a 

vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida que falou! 



Começo meu discurso agradecendo ao Secretário Evandi Vieira, pela 

presença aonde veio nos trazer muitos esclarecimentos no qual a gente 

almejava por ser uma comunidade que ainda está passando por algumas 

necessidades com relação à água. Mas acho que se houvesse uma 

conscientização dos moradores esse problema seria resolvido. Deixo aqui 

meus votos de pesar a família de Zé de Pedro, pela perca lamentável de sua 

filha, uma jovem. Deixar um alerta aos nossos agricultores. O corte de 

terras já está a caminho, basta que se dirijam a Prefeitura para serem 

atendidos. Soube do incidente no cemitério do São Braz, que caiu uma 

parede. Mas, já convoquei o Prefeito que tomará as devidas providencias 

inclusive também da ladeira que se encontra impossível de trafegar. Fiz 

uma indicação pedindo um quebra mola para a Rua Manoel Batista dos 

Santos, a pedido de minha amiga Lurdes de Valdenor. E finalizando, eu 

convido a todos para participarem das festas da capela do São Braz pelo dia 

do Senhor São Braz. A todos uma boa noite e muito obrigada. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente 

Ismael da Silva Filho que falou! Agradecer ao Secretário Evandi, por ter 

atendido ao convite e vindo aqui esta noite nos trazer os esclarecimentos 

sobre dois itens que tem nos preocupado. A água e a iluminação pública. 

Quando nos falam que o município de Cajazeirinhas recebe um carro pipa, 

já ameniza um pouco essa situação. O Governador Ricardo Coutinho tem 

feito muito pela Paraíba, mas Cajazeirinhas é a Cidade que tem recebido 

menos recursos. A questão do abastecimento da comunidade de Cascão. 

Quero aqui me solidarizar porque nunca na história daquele abastecimento 

de água se pagou um carro pipa para um abastecimento em uma 

comunidade que já tem um sistema todo pronto. Outro ponto precisa-se de 

uma colaboração as pessoas daquela comunidade. Mas em hipótese alguma 

eu a considero culpada pelo problema. Existem muitas maneiras da gestão 

fazer a sua parte. Volto a dizer. Já fiz indicações sobre esses problemas, 

mas nunca fui atendido. A passagem molhada do Barrento e da Forquilha 

irá desabar se não for recuperada. Na questão do corte de terras, eu entendo 

o lado de só ter poucos tratoristas. Mas deixo uma dica pro Senhor Prefeito. 

Como as chuvas são poucas, faça um contrato emergencial de um, dois ou 

três tratoristas e eu tenho certeza que se precisar do aval dessa casa para 

esse sentido os nove vereadores assinarão. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza que 

falou! Realmente fica bem complicado vendo a situação real de uma 

secretaria. Quero aqui diante mão parabenizar o Secretário Evandi, pelo 

esforço heroico em cima de uma secretaria que basicamente funciona tão 

vital. Mas eu acho que o responsável por tudo é o gestor que ai está, mas 

talvez a gente tenha interpretado mal essa colocação de terem colocado a 

culpa ou a derivação em cima da comunidade. Tenho uma admiração pelo 

Secretário de Obras desse município, independente de política. Porque 



sempre foi pontual em suas colocações. E enquanto o secretário percorre os 

municípios em sua própria moto. A moto da secretaria de Ação Social está 

fazendo bandeira pra trator que estar fazendo roço do DR. Quero solicitar 

mais uma vez do Secretário de Saúde e também Agente Comunitário desse 

município, pessoa essa que cobrava 24hs por dia o Plano de Cargo e 

Remuneração do Município. Peço que ele possa mandar para essa casa para 

que possamos debruçar em cima desse plano que é uma coisa que vai ficar 

eternamente para o pessoal da saúde. Finalizo dando os parabéns ao setor 

de administração em relação aos pagamentos dos funcionários, mas o 

décimo da educação só foi pago para os professores. Então a gente 

conclama que o Prefeito possa agilizar o pagamento do restante e não só, 

como também o mês de janeiro de alguns setores da classe de Obras que 

ainda não receberam completamente esse pagamento. Muito obrigado e boa 

noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Zildo Vicente Leite que falou! Primeiramente agradecer 

a Deus pelas chuvas que estão se iniciando. Quero comunicar que as 

sementes já estão em São Mamede, e o Prefeito irá disponibilizar o veículo 

para amanhã estarmos buscando essas sementes de milho, feijão, arroz 

vermelho e sodo. Para então na próxima semana distribui-las para os 

nossos agricultores familiares plantarem. O Governador Ricardo Coutinho 

fez sim muitas ações para Cajazeirinhas, apesar dele não ser apoiado pelos 

Ex-Prefeitos Zeridan e Cristovinho. Estamos nos programando para fazer a 

segunda amostra da agricultura familiar em junho depois da colheita. Estive 

juntamente com o Senhor Prefeito no DER e solicitamos ao Senhor Maciel 

o roço e o tapa buraco e ele prontamente nos atendeu essa semana já nos 

mandou a roçadeira e quero aqui agradecê-lo. Também nos garantiu que na 

próxima semana vai estar aqui, três caçambas e treze pessoas trabalhando 

no tapa buracos. Hoje estou completando dez anos na Emater Paraíba, sou 

funcionário concursado e estou muito feliz. Eram essas as minhas palavras 

e uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Arildo Batista Ferreira que falou! O debate 

com o Secretário Evandi veio a mostrar o quanto se necessita de 

organização nessa secretaria. Indiquei antecipadamente a recuperação das 

estradas e depois dessas chuvas pioram a situação delas. E como logo após 

o carnaval virá o inicio das aulas, e os veículos irão trafegar nelas 

novamente, isso me preocupa. Até pensei em convidar a Secretária de 

Educação Luana para que a comunidade tome conhecimento de como vai 

ser esse processo de inicio e fim das aulas, se os ónibus já passaram por 

algumas revisões, troca de pneus. Se ela tiver disponibilidade para nos 

esclarecer e também a população. Preocupado com a reposição de 

lâmpadas na zona rural, fiz uma indicação ano passado e passando nessa 

zona rural vi que não foi resolvido o problema. Na questão do 

abastecimento de água eu espero que tenha um controle depois da chegada 



desse carro pipa, porque o outro está bem desgastado. Tem a questão 

daquela escavação e taparam na estrada, mas que ficou um pouco elevado. 

Eu espero que quando vierem que seja amenizado e que os próximos a 

serem feitos que não tenham esse problema. Só era isso que eu tinha pra 

falar e uma boa noite. 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 e facultou a palavra ao 

vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou! Aos votos de pesar 

que apresentasse nessa casa, há família do Senhor Zé de Pedro e da 

Senhora Vilanir. Pela morte de sua filha de 23 anos, nossa solidariedade. 

Ao Projeto de Lei que votamos aqui nessa noite, ao reajuste do salario 

mínimo adequando a Lei Federal. Um ajuste de dezessete reais que é quase 

inviável e insignificante para pessoas que trabalham o ano inteiro e que 

vive apenas de um salario mínimo. É lamentável. Mas, cumprimos com o 

nosso papel e adequamos a Lei no nosso município para que o Prefeito 

fique acobertado a ajustar o salario mínimo no nosso município. O roço na 

PB-366 que liga São Bentinho a Coremas foi um dos melhores. Então 

parabenizo o operador. E quanto a questão do tapa buracos quem tem que 

tomar as devidas previdências era o DER e eles fizeram o tapa buracos da 

estrada onde foi feita aquela escavação para colocar o tubo. O corte de 

terras é uma questão difícil de ser coordenada, é um trabalho cansativo para 

os operadores. Eu não sei as condições do Prefeito, mas, seria mais fácil se 

fossem dois operadores. O abastecimento de água deu uma melhorada 

graças a essas chuvas e a chegada de mais um carro pipa. O Prefeito pega-

se problemas acarretados de gestões anteriores, vem pagando uma dívida, 

porque hoje o INSS é debitado diretamente na folha e se fosse assim às 

gestões passadas não estaríamos com esses problemas no nosso município. 

E o Secretário Evandi pega uma situação muito difícil. Ele é muito justo 

quando citra as formas de trabalho e as dificuldades que se tem, mas 

também não é culpa do gestor de não ter tantas assistências para você 

secretário. Às vezes as pessoas não interpretam direito, está faltando essas 

condições de Evandi juntamente com o Prefeito organizar essa questão do 

bombeamento, mas também falta um pouco da compreensão daquela 

população. Vou encerrar minhas palavras. Uma boa noite a todos e muito 

obrigada. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e encerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem 

a próxima sessão ordinária a designada para o dia 08 de fevereiro 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. 
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