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Ata 4ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos désseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete 

(16/02/2017) 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, Arildo Batista 

Ferreira, Joalex Rodrigues da Costa, 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 a 

secretaria da casa a fazer a leitura da lista de presença dos senhores 

vereadores e a proferir a leitura da ata da sessão anterior em seguida a 

leitura do expediente do dia que constou de leitura de moção de aplauso a 

estudante Maria Rita Pereira de Almeida por ter sido aprovada no vestibular 

de Direito da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) Campus de 

Sousa-PB. De autoria do vereador Adailton Alves de Lima, e 

sobrescreveram os vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, Arildo 

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

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

Jose de Souza, Zildo Vicente Leiteleitura da Indicação nº 076/2017 de 

autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura da Indicação nº 

077/2017 de autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura da 

Indicação nº 078/2017 de autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, 

leitura da Indicação nº 085/2017 de autoria do vereador. Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 086/2017 de autoria do vereador. Otoniel de 

Sousa Brito, leitura da Indicação nº 087/2017 de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 088/2017 de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da 

Indicação nº 089/2017 de autoria do vereador. Zildo Vicente Leite, leitura 

da Indicação nº 095/2017 de autoria do vereador. Joalex Rodrigues da 

Costa, leitura da Indicação nº 096/2017 de autoria do vereador. Joalex 

Rodrigues da Costa. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou 

o sargento Edvan que veio substituir o Comandante da 3ª CIA do 14º 
Batalhão de Policia Militar da cidade de Pombal em atendimento o oficio 



nº 012/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito. Usou a 

palavra o sargento Edvan e prestou esclarecimento sobre o que lhe 

competia e sobre a segurança do nosso município. E respondeu as 

perguntas feitas pelos senhores vereadores. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e por motivo superior o senhor presidente teve que se ausentar 

da sessão e passou os trabalhos ao vice-presidente Adailton Alves de Lima 

que assumiu os trabalhos e facultou a palavra ao vereador Jacson Felix 

Almeida dos Santos. Que saudou o presidente colegas vereadores publico 

presente, funcionários da Casa, o sargento Edvan e policia que o 

acompanhou. O Edil parabenizou a todos os vereadores pelo desempenho 

que tiveram no andamento do reajuste salarial dos professores, falou sobre 

a participação dos vereadores Otoniel, Zildo, Adailton e a vereadora Maria 

Aparecida em uma audiência pública na Câmara Municipal de Pombal, 

onde foi debatido sobre a PEC que vem prejudicar a aposentadoria dos 

agricultores familiar e outras aposentadorias. O Edil agradeceu a policia 

Militar pelo comparecimento onde prestou alguns esclarecimentos para 

população e parabenizou o vereador Otoniel pela iniciativa de convidar a 

policia. E desejou uma boa noite a todos. E muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente 

Ismael da Silva Filho. Que saudou o senhor presidente, colegas vereadores, 

funcionários da Casa, saudou a Policia Militar, em nome de Chico Ismael 

saudou o publico presente. O Edil Iniciou seu discurso parabenizando a 

categoria do magistério por ter entrado em entendimento chegando um 

consenso, evitar um constrangimento maior quando não chega a um 

consenso outro avanço foi com a regulamentação da carga horaria dos 

professores.  O Edil agradeceu a presença do sargento Edvan e sua equipe 

parabenizou o vereador Otoniel pela iniciativa de convida-lo. O edil falou a 

respeito da PEC da reforma da previdência que depois de muito tempo de 

luta contra o governo dos militares de sangue derramado o povo lutando 

foram pra ruas pela mudança, pelos seus direitos, pra ter direito a uma 

aposentadoria hoje chega um presidente e a maioria de deputados federal 

querendo tirar esse direito dos trabalhadores, dos agricultores e toda 

categoria. O Edil desejou uma boa noite a todos e muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson 

José de Souza. Que saudou o senhor presidente, colegas vereadores, 

público presente, funcionários da Casa. O Edil Iniciou seu pronunciamento 

falando sobre um ofício que tinha enviado a prefeitura solicitando cópias 

do parcelamento das contas de água, energia elétrica e INSS. Onde o 

secretario veio aqui e fez uma exposição onde deu pra endente que essa 

divida seria só da administração passada e é preciso passar as limpas. Onde 

se sabe que a CAGEPA não estar cumprido com seus serviços não tem feito 

extensão de rede no conjunto Filipe Vituriano e os moradores do mesmo só 

tiveram acesso à água porque na época era Zeridan o prefeito e ele foi na 



residência de um morador e pediu para ceder a agua para aqueles 

moradores e o que parece quando Zeridan saiu ficou algum debito. O Edil 

falou que ficou supresso quando o sargento Edvan falou que a viatura daqui 

teria indo para João Pessoa porque o que falavam que a parti de primeiro de 

janeiro teria viatura e policial na cidade e hoje ficamos sabendo que essa 

viatura foi para João Pessoa quando na gestão anterior era um desastre a 

falta de policiamento na cidade e eu mesmo sendo da situação cobrava 

diuturnamente nessa Casa. O Edil parabenizou a gestão pelo Projeto de Lei 

que dá o reajuste salarial aos professores do nosso município de 

Cajazeirinhas, porque é a única cidade que paga triênio é um direito mais é 

inviável. Finalizou suas palavras desejando uma boa noite a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Zildo Vicente Leite. Que saudou o senhor presidente, colegas vereadores, 

público presente, funcionários da Casa. O Edil Iniciou seu discurso 

gradecendo  a Deus por mais uma oportunidade em estar aqui nessa noite e 

solicitou o presidente da Casa pela transmissão das sessões que foi cobrado 

pela população, parabenizou a gestão que já passou quarenta dias e o 

prefeito disse pra que veio. Parabenizou o pessoal do Sindicato de 

Aparecida em parceria com o daqui pelas construções de cinco cisternões 

na zona rural para as escolas do campo com água para o consumo humano 

e fazer a merenda dos alunos, parabenizou o pessoal da secretaria de 

agricultura pelas visitas na zona rural e pelos cortes de terras que já estar 

bem acelerado. O Edil falou sobre as Indicações que ele apresentou  

solicitando a recuperação do mata-burro que dá acesso ao Sítio Tabuleiro 

/Vinha  e também construção de outro na entrada  para o Sítio Vinha, 

parabenizou a secretaria de saúde por contratar mais dois médicos  uma 

pediatra e um clinico geral onde vem fazer visitas aquelas pessoas que não 

pode vim ater  o posto medico  em cada quinze dias. O edil falou sobre a 

PEC 287 que é a PEC do mal, ela veio para  destruir o trabalhador e 

trabalhadora rural e o governo quer que os trabalhadores pague uma conta 

que não é fez isso é penalizar o trabalhador finalizou eram essas as suas 

palavras e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e  

convidou o vereador inscrito Arildo Batista Ferreira. Que saudou o senhor 

presidente colegas vereadores publico presente, secretários presentes. O 

Edil falou que ouvi os vereadores que lhe antecedeu e foi louvável os seus 

pronunciamentos, falou sobre a PEC 287 que vai ficar difícil para os 

deputados que votarem a favor a essa PEC subir no palanque para pedir 

votos porque o povo não é mais besta e nada vai justificar o seu voto. O 

Edil falou que vai cobrar e que já estar participando de alguns grupos de 

Whatzap do meio politico e estar expondo suas ideias o que realmente seria 

pra ser feito em Brasília, mais realmente só depende deles. O edil falou que 

não foi comunicado da audiência em  Pombal e falou sobre uma Indicação 

que ele apresentou solicitando uma passagem molhada lá nos passarinho  



no Sítio Pau Ferrado com o inicio das aulas o trecho e muito ruim para 

passagem do ônibus escolar e outros transportes, também solicitou a 

reposição de lâmpadas e que o senhor prefeito veja já foram feitas muitas 

Indicações mais veja as mais necessárias e que tem  prioridade que possa 

atender. O Edil falou sobre a retirada da viatura do município houve uma 

falha não sei de quem porque o certo seria que o município tivesse sido 

avisado por que o prefeito faz parte da base do governo, porque pra voltar 

essa viatura é mais complicado o edil falou que tem um tio que tem um 

cunhado que faz parte da policia militar da Paraíba e se é necessário se 

fazer alguma coisa pela câmara um oficio assinado pelos vereadores e outro 

oficio do prefeito porque os vereadores ficam preocupados com esses fatos 

locais que acontece. Finalizou desejando uma boa noite a todos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Joalex 

Rodrigues da Costa. Que saudou o senhor presidente colegas vereadores 

público presente, secretários presentes. O Edil falou que sua primeira fala 

era sobre a audiência pública que aconteceu na câmara municipal de 

Pombal que participou com os vereadores e o presidente do Sindicato 

participaram e viram o problema para o agricultou e toda classe trabalhista 

e disse que abraçou a causa e estar juntos com os colegas vereadores e é 

contra a essa PEC e a favor do trabalhador rural e é a favor a não reforma 

da previdência. O Edil falou sobre o Projeto de Lei do aumento de salario 

aos professores que é de grande importância, com também a Emenda ao 

Projeto de autoria do vereador Otoniel que estar correta em citar os valores 

para que depois não venha trazer problemas. O Edil falou sobre as 

Indicações que ele apresentou onde solicita do senhor prefeito o 

abastecimento d’água em todas as residências do sitio Madruga na zona 

rural e também o abastecimento d’água em todas as residências do sitio 

Vinha na zona rural do município, e ouviu  o discurso do vereador Arildo 

solicitando as reposições de lâmpadas que ira ser feita só estar sendo 

aguardado a licitação como também as reformas dos mata burros em 

algumas localidades é necessário e com relação aos policiais o ano passado 

era os comerciantes que que davam a alimentação dos policiais para que ele 

viesse fazer a ronda na cidade mais é certo que eles tenha um lugar para 

tomar um banho, dormir fazer a alimentação e também a falta de óleo no 

trator do lixo não é certo mais na gestão anterior houve coisa pior. 

Finalizou o vereador. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que 

saudou o senhor presidente colegas vereadores público presente, secretários 

presentes. A Edil agradeceu a visita do sargento Edevan, Cabo Lima, 

policial Brasil é um prazer  em recebe-los  muito bem esclarecido sobre os 

problemas de insegurança que passa o município e ficou muito satisfeito  e 

que eles venham mais vezes mais que ficou surpresa com a retirada da 

viatura daqui mais juntos com os colegas vereadores para consegui a 



recuperação da viatura porque Cajazeirinhas precisa muito dos policias 

aqui e também na zona rural. A edil falou sobre a Indicação que ela 

apresentou de uma passagem molhada na Boa União lá tem um barro que 

quando chove fica difícil das pessoas e até carro passar, também uma 

indicação solicitando a instalação de uma casa de apoio em João Pessoa 

para as pessoas que vão fazer exames mais complexos como quimioterapia, 

radioterapia e outros e que eles faça esses exames e tenha que voltar no  

mesmo dia e para acolha o nosso povo na capital com relação aos ônibus e 

ela pede paciência ao povo porque os ônibus sendo concertados. A Edil 

falou sobre a PEC que é lamentável o que o governo quer fazer com os 

trabalhadores porque o mesmo não sabe o que é ser um agricultou mais 

alerta a população para ficarem de olhos abertos para os deputados e 

senadores que votarem a favor dessa PEC. A edil parabenizou a secretária 

de Ação Social pelo seu trabalho e empenho junto a sua secretaria e com 

relação o aumento de salario dos professores é louvável e mais do que 

merecido. Finalizou seu pronunciamento deixando uma mensagem para 

aqueles que vão brincar o carnaval que brinque com responsabilidade e que 

existe varias atrações como no município e também que louvar a Deus um 

retiro religioso na cidade de Pombal, falou que estar muito satisfeita com a 

mudança que fez de partido e que isso não era uma crítica colegas. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito. Que saudou o presidente colegas vereadores e 

vereadora público presente O edil iniciou seu pronunciamento que queria 

falar para aqueles menos esclarecidos que a palavra do vereador na tribuna 

ela é inviolável e já solicitou cópia da Ata da sessão anterior e o áudio por 

criticas recebidas a sua pessoa e dizer que nunca ele se omitiu de vem a 

tribuna dessa Casa e em se tratado por lagartixas e hoje ser papagaios e 

dizer que aqueles que foram papagaios caíram a pena e hoje são lagartixa 

por isso ele que dizer que é filho de Cajazeirinhas e sabe os problemas de 

Cajazeirinhas e fez indicações ao prefeito e ele tem quatro anos para fazer 

se ele achar necessário e que estar apenas indicando e quando ver que é 

mais urgente faz Requerimento que é aprovado pelo Plenário dessa Casa 

como é o caso de um Requerimento que fez que o município pague 

mensalmente as contas de energia elétrica das comunidades dos Sitios 

Umburaniha, Pau Ferrado, referente ao consumo de água captada por 

bombas elétricas que abastecem essas localidades e outro Requerimento 

que se retire um mata burro nas proximidades do campo de futebol que se 

encontra sem uma utilidade e que seja instalada na propriedade do senhor 

Sabiniano Medeiros e outo que seja instalada a comissão de ética e decoro 

parlamentar para que haja respeito com os vereadores. O edil falou que fez 

alterações no Projeto de Lei havia necessidade porque no paragrafo 3º do 

projeto para deixar com clareza e discriminação sobre os valores a ser pago 

que não tenha problemas futuros e falou sobre a audiência pública que 



houve na Câmara Municipal de Pombal onde estiveram presentes vários 

segmentos como representante da Câmara de São Bentinho, são Domingos, 

Mato grosso e Pombal prefeitura de Cajazeirinhas são Bentinho, São 

Domingos, Mato grosso e Pombal representante do Banco do Brasil, onde 

ele fez uso da palavra convido as Entidades ir a luta e apresentar 

alternativas e falou que era contra a PEC, mais tem que apresentar uma 

contra proposta para esse projeto da PEC 287 porque se não vai ser votado 

do jeito que estar. O Edil agradeceu o prefeito por ter cedido o carro para 

ele e alguns agricultores ir para João Pessoa para esse manifesto que vai 

acontecer na Câmara dos Deputados contra a essa PEC eram essas as sua 

palavras e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o primeiro secretario para assumir os trabalhos que ele iria fazer 

uso da palavra assumiu os trabalhos o secretario e facultou a palavra ao 

vereador  Adailton Alves de Lima. Que saudou o presidente colegas 

vereadores e vereadora público presente O edil falou que depois de uma 

noite muito proveitosa recebendo autoridades em nossa Casa em 

atendimento do vereador Otoniel onde veio tirar as duvidas da população e 

dos vereadores também trouxe uma surpresa da viatura em ter sido retirada 

do município caladamente sem o conhecimento de ninguém mais com 

certeza o prefeito por ser da base e aliado do governador e representante 

legal fazer os transmite e trazer de volta essa viatura para o município e que 

na próxima sessão já tem uma solução tomada porque se discuti e 

transpasse que é o papel do vereador trazer a população bem informada. O 

Edil falou sobre os Votos de Aplauso a estudante Maria Rita Pereira de 

Almeida que vai ocupar uma vaga no curso de Direito no campus de Sousa 

pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) a mesma só 

estudou em escola pública mais teve um bom êxito nas provas do ENEM, e 

agradeceu os vereadores que sobre escreveram os votos de aplauso. O edil 

falou sobre a PEC 287 onde esteve na Câmara Municipal de Pombal onde 

foi o primeiro grito de chamado para população onde esteve presente o 

presidente da FEDAG, e muitas representante de entidade e amanhã será 

realizada uma audiência na assembleia Legislativa na capital os  deputados 

estadual e vários segmento da sociedade vão estar presente para que haja 

uma mudança nesse Projeto da PEC 287 e que o nosso trabalhadores não 

seja penalizado querem enxugar a folha mais não tirando o direito dos 

agricultores quem trabalha para colocar alimentos na mesa do povo. Com 

relação o Projeto de Lei que da o aumento de salario dos professores onde 

hoje houve harmonia que antes era uma polemica mais houve o 

entendimento do prefeito com a categoria e tudo em comum acordo deu 

certo e também será pago o retroativo a janeiro. E despediu-se até a 

próxima sessão se Deus permitir. Em seguida o senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e não havendo mais matéria a ser deliberada por 

essa casa de leis, o senhor presidente encerrou os trabalhos convidado os 



senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima sessão 

designada para o dia 02 de março 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. 

 

 

 

 

 

 

 


