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Ata da 6ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove 

(14/02/2019) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 
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. 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 o senhor presidente reassumiu os trabalhos e autorizou a secretária 

da Casa a proferir a leitura da ata da sessão anterior em seguida o senhor 
presidente pôs a Ata em e discursão votação quando esta foi aprovada por 

unanimidade de votos. Em seguida o senhor presidente autorizou a secretária 

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

Indicação nº 024/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura 
de Indicação nº 025/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura do Projeto de Lei nº 006/2019 de autoria do Poder Executivo, leitura 

do Projeto de Lei nº 007/2019 de autoria do Poder Executivo, leitura de Votos 
de Pesar a família do senhor Etivaldo Alves de Assis de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida e sobescritos pelos vereadores Joalex 

Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Otoniel de Sousa Brito, 

Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos 
Santos, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite, leitura de Votos de 

Pesar a família do senhor José Ângelo dos Santos de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida e sobescritos pelos vereadores Joalex 

Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Otoniel de Sousa Brito, 
Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite, O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da 

Silva Filho para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou Excelentíssimo 

senhor presidente funcionários da casa publico aqui presente em nome da 

secretaria Luana saúdo todos que estão no plenário pra o Edil é uma honra, e 



desde já pediu desculpa em nome da categoria pelo impasse, e justificando 

que com certeza quinta feira será aprovado por unanimidade esse projeto de 
uma forma bem mais madura mais discutida e segurou não tenha duvida, pra 

que não tenha nenhum prejuízo. E iniciou sua fala agradecendo a Deus por 

estar mais uma vez discutindo e empenhando com os interesses do município, 
na ultima sessão foi discutido assuntos bem ligados aos setores que estavam 

pendentes, já foi feita algumas ações, tentando solucionar alguns problemas 

que seriam a questão das escolas da zona rural e pelo menos a escola do seu 

setor a escola de São Braz esta sendo feita uma restauração, pois o ano letivo 
ira iniciar e essa e a primeira vez que esta sendo feita, mas é interessante que 

essa restauração identifica os problemas, de telhas quebradas cupins que pode 

danificar todo o teto e outros, com isso as reformas é para garantir a 
segurança, apresentou seu agradecimento à gestão e espera que sejam feitas 

nas outras escolas. Com relação a outro assunto dos tratores voltou a repetir 

que as chuvas estão irregulares e impossíveis uma gestão, por exemplo, 

concluir os cortes de terra com as chuvas da maneira que se encontra ate 10 
dias sem chover, mas é importante dizer que até aqui o município teve um 

prejuízo na agricultura, pois as poucas chuvas que caiu não deram pra 

terminar os cortes e que 80 % faltam cortar e torce pelas chuvas que vem em 
março, então isso pode dificultar e ocasionar um prejuízo imenso para os 

agricultores e também para o município.  A questão do cuidado com os 

transportes escolares públicos que a gestão tome providencias cabíveis com o 

uso da forma correta se sabe que o conserto de um transporte desse é caro e se 
ver pessoas conduzindo de uma forma terrível enquanto outros que o edil 

parabenizou porque zelam os carros. Então desde já agradeceu o espaço que 

outros vão usar dessa tribuna e ate à próxima e seu muito obrigado. O senhor 
presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson 

José de Souza para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou o Senhor 

presidente, colegas vereadores, publica presente, funcionário da casa em 

nome da secretaria Luana cumprimentou a todos presente no plenário, e 
agradeceu as manifestações que recebeu durante sua ausência que passou por 

um processo de convalescência e agradeceu a cada um que esteve junto, não 

só a família como todos que desejaram boa sorte. Discutindo os projetos e 

fazendo leis que sejam importantes para o município de Cajazeirinhas e falou 
que gostaria de tocar no assunto do projeto dos professores como houve uma 

discussão bastante intensa e que foi bem claro com relação a isso e com 

certeza as comissões de redação e justiça faz e com certeza que fará o melhor 
em cima desse projeto discutindo suas nuanças, e o que lhe chama atenção e 

esse projeto que foi lido hoje na sua concepção e por ser na sua área que pode 

ser bem discutido projeto esse que estar alterando, outro e que em 2005 foi 

muito discutido nessa Casa na composição do conselho municipal de saúde 
que tinha um representante da câmara municipal e naquela oportunidade foi 

retirado essa vaga, e também já discutindo que se coloque a presença de um 



membro do Hospital Regional de Pombal, e questiona como o conselho do 

município, as politicas publicas são viradas para baixas ou a básica 
complexidade, qual seria esse interesse de outra cidade participar de um 

Conselho municipal aqui na cidade então fica aqui sua duvida, que o 

secretário de saúde deve estar escutando em relação a isso como também tem 
um ponto positivo que em sua opinião ele acha que já funcionava que o 

presidente do conselho municipal seja o secretario do município isso já se 

torna uma proposta de debater ações que serão feita ou agida aqui. Inclusive 

já ouve uma aquisição de um automóvel para a secretaria de saúde aonde o 
conselho municipal de saúde mudou a verba que era pra ser destinada pra 

alguma situação que ele não lembra agora essa verba devida a necessidade 

que o secretario colocou lá e o conselho intendeu que era mais importante à 
aquisição desse automóvel que esta sendo utilizado pelo município então fica 

aqui senhor presidente ate mesmo porque ele não escutou se esse projeto 

entrou com urgência urgentíssima, ate mesmo porque é um projeto importante 

e que estar nessa magnitude que o prefeito mandou pra essa casa, o Edil falou 
que vai fazer algumas emendas para colocar pra depois não ter polêmica ou 

dizer que não pode emendar um projeto de suma importância, não poderia 

deixar falar um pouco sobre esse projeto principalmente do ano que se 
avizinha que e 2020, e o Edil falou que ficou sabendo de rumores fuxicos de 

como estão sendo feitas as coisas no nosso município que o preocupa e as 

formas que é feita são tudo baseado no mesmo modo operantes, que sabes das 

dificuldades que o prefeito estar tendo de governar com promessas não 
cumpridas que esse modo de politica tem que ser repensado esta aqui uma 

gestora na plenária e deve passar com dificuldades enormes com 

compromissos que foram assumidos e com certeza por ela servi a uma 
hierarquia deve está caindo os cabelos é jovem ainda, mas com certeza se 

preocupa com uma folha de pagamento que é a maior estar na mão dela hoje 

no município com certeza e com todo respeito que lhe permite falar que foi 

prorrogado pro dia 25 de fevereiro véspera do carnaval estar falando isso pra 
mostrar como era difícil na gestão desastrosa que todo mundo falava. Teve 

um ano eletivo aqui que foi um absurdo começar como estar começando hoje 

e a mesma coisa ele fala muito dos uniformes seria ideal a entrega no começo 

do ano e com certeza que ela era a primeira de ser entregue com certeza que é 
um sonho dela a gestão sabe da dificuldade que é de se cumpri uma promessa 

dessas, talvez isso acontece por falta de uma licitação e de outros problemas 

isso sim é fazer gestão o assessor de comunicação pode responder que ele 
cobrava, durante 15 dias que fosse feita a distribuição dos livros e no dia 10 

ou dia 11 foi feita a entrega, mas estar faltando o cumprimento da promessa 

de campanha de entrega dos uniformes, existe um protocolo ou fatores que ele 

tem a justificativa em relação a isso então resposta tem muitos senhores e 
exatamente essa coerência foram dois anos escutando isso eles pode falar as 

sessões da atual gestão da ultima sessão que foram numerados vários como 



também na gestão passada não se ouvia falar em salários atrasados estava 

todo mundo feliz e aqui se passarão projetos como esse que está ai nessa 
confusão do aumento, esse plenário estava cheio, a gestão passada foi quem, 

mas abriu barreiro reformou açudes foi à gestão anterior e se pegou as 

maquinas destruída foi devido a isso então se a politica se manter desse jeito 
pelo menos se mantenham a coerência de realmente saber como é as coisas e 

deixar 2020 pra 2020 que o mesmo estar cansado de fazer esse tipo de politica 

então era só isso e seu muito obrigado 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 publico 

aqui presente na pessoa da secretária Luana saúdo os demais ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e também as pessoas que estão na escuta através do face 
book senhor presidente primeiramente e agradeceu a Deus por mais uma vez 

está aqui nessa tribuna sempre defendendo os interesses da população e 

iniciou seu pronunciamento sobre a questão da frota como se encontra, mas 

quem não se lembra de como foi entregue como o prefeito recebeu e estava ali 
e viu, mas também tem que ver como foi entregue, frota essa que consultei o 

sagres em dezembro de 2016 um gasto excessivo com combustíveis e quando 

você pega a maquina em primeiro de janeiro a maquina no sebo então como 
estava trabalhando? Se foi entregue daquela forma nem as rodas existia é 

muito complicado, mas deixa pra lá olhar pra frente tomara que esse assunto 

nunca, mas venha a essa tribuna, e a visão de chuvas para os quadrimestres 

para fevereiro março e abril e maio o inverno dentro da normalidade 
consultando os dados da ESA em Coremas começou tomar carga hídrica a 

partir do dia 20 de fevereiro até o dia 28 Coremas dobrou a capacidade de que 

tinha no dia 20 então estar nessa pegada de água hoje é dia 14 segundo 
limeira começa domingo o inverno que ele acerte e que venha um inverno 

normal sem ventanias sem trovoadas só chuvas para o pessoal plantar e colher 

e aqui e agradeceu o gestor porque na ultima seção o edil protocolou uma 

indicação solicitando a EMPASA a distribuição de alevinos e o prefeito 
viajou ontem e já levou esse oficio e já protocolou em mãos como se sabe 

aquele primeiro que pede consequentemente e o primeiro a ser atendido e 

quando começar a chover como foi feito ano passado pra não deixar pra pedir 

quando as 100 cidades tiver solicitando fica difícil atender todo mundo de um 
vez hoje não tem água suficiente para esse peixamento se houver uma semana 

boa de chuvas com dois noites enche açudes então agradeceu o empenho do 

prefeito de ter ido a capital e ter protocolado esse Requerimento lá na 
EMPASA junto ao secretario Efraim Morais. O Edil falou que fez uma visita 

a cagepa e agradeceu e parabenizou Marcos pelo trabalho que ele vem 

desenvolvendo no município porque ele comunicou a falta d’água por causa 

de um problema que teve na bomba de sucção do rio, comunicou em patos já 
veio e parece que estar tudo resolvido então era isso que faltava em 

Cajazeirinhas avisar a população pra mesma se prevenir, estava faltando 



coordenação, mas estar sendo resolvidos os problemas tem que lutar pra 

melhorias na estrutura da CAGEPA local. Também essa semana o mesmo 
estava em Brasília e viu o deputado Wilson Santiago estava em Brasília 

visitando a FUNASA e automaticamente ligou o twiter e já fiz o pedido a ele 

solicitando, mas módulos sanitários pra zona rural como hoje fez uma visita 
ao Sitio Madruga e viu lá varias residências que foram atendidas. Também 

solicitou com urgências de casas na zona rural porque está sendo construídas 

11, mas o deftit é grande, também sistemas de abastecimentos para as 

comunidades e poços artesianos nas comunidades, ele visualizou e espero que 
ele não esqueça. Hoje o edil recebeu um convite pra participar de um culto na 

assembleia de Deus já que o pastor Francisco júnior estar se despedindo da 

nossa cidade e desde já agradeceu e parabenizou pelo excelente trabalho de 
evangelização que ele fez em nosso município em nome de toda comunidade 

evangélica se der tempo vai passar lá, também e falou que foi anunciado o 

centro de dessalinizadores em Campina Grande e futuramente quem sabe 

esses dessalinizadores estarão vindos pra nossa cidade porque aqui tem duas 
comunidades quilombolas de Uburaninha e Vinha tem Poços com boas 

vazões mais a água e salobra então dar-se a necessidade de ter um em cada 

comunidade pra evitar esse negocio de carro pipa por que e um serviço 
paliativo e que seja feitas ações estruturantes no município pra sanar os 

problemas de uma vez.  E falou que nesses 45 dias hoje e dia 14 de fevereiro, 

mas já houve uma tragédia em Brumadinho e com os garotos do flamengo 

que seus sonhos viraram cinzas, mas o futuro a Deus pertence, mas uma vez 
parabenizou a secretária Luana pelo brilhante trabalho como todos os outros 

estão de parabéns então essas foram suas palavras e boa noite a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 
Adailton Alves de Lima para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou o 

Senhor presidente, colegas vereadores, publica presente, funcionário da Casa 

publica aqui presente ouvintes da Cajazeirinhas FM internautas Seu boa noite 

a todos em nome da secretaria Luana a qual saúdo a todos os presentes 
iniciando sua fala agradeceu primeiro a Deus por estar usando a tribuna dessa 

casa para fazer seu pronunciamento em defesa do município e deixou seus 

votos de pesar em nome da sua família a família do senhor Etvaldo a o qual 

ele subscreveu os Votos de Pesar a toda família ilutada que nesse momento de 
passa por uma perda irreparável. Iniciando seu pronunciamento falou que já 

ouviu dos colegas que lhe antecederam que falaram sobre o projeto do 

magistério da lei federal ao piso nacional dos 4.17% a esse Projeto de Lei 
vem para se adequar ao piso do nosso município e a esses servidores que esse 

projeto é de grande importância para educação sem ela não tem nem um 

profissional que não tenha passado pelo um mestre e as comissões que ficou 

com os pareceres aprovados, ao projeto que veio do poder executivo após as 
comissões ter aprovado houve por parte dos vereadores que faz parte aonde 

colocou depois de suprimido alguns artigos, mas estive reunido com os 



demais ficaram dados os pareceres favoráveis e com relação à planilha era pra 

votação hoje então ele falou que seu voto é favorável, mas com certeza que na 
próxima quinta será votado sem nenhum prejuízo a essa categoria. O Edil 

falou que aproveitando que a senhora secretária de educação encontra se aqui, 

falou de um assunto que é sempre discutido sobre a frota do município que e 
uma preocupação. Mas hoje que as aulas estão dando inicio e que os ônibus já 

encontram em manutenção através de um mecânico que tem hoje pra dar 

assistência, e Edil falou que conversou com ele perguntou como estava o 

andamento de manutenção desses carros que estão com grande prioridade e 
ele afirmava que tinha sido feito o levantamento e que estava sendo resolvido. 

E parabenizou Marcelo o filho da vereadora Maria aparecida por ele ter 

passado no Enem e que esta alcançando uma vaga ao curso de veterinária uma 
profissão importante que abrange a agricultura e os agropecuaristas, então são 

essas suas palavras e finalizou com uma boa noite a todos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo 

Batista Ferreira para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor 
presidente público presente na pessoa da secretária de educação saúdo os 

demais ouvintes. O Edil iniciou falando sobre o Projeto do Piso do Magistério 

e falou que tem o dever porque sua esposa e uma supervisora que faz parte da 
educação de Cajazeirinhas no momento ela esta sobre licença fazendo 

mestrado, e falou que o projeto não foi para votação por falta de assinatura 

das comissões. Mas intendi que foi feito um acordo que o projeto ia ser 

colocado em pauta e que ia ser resolvido hoje e falou para os professores que 
não se preocupe que vai ser revisto e colocado em votação na próxima 

semana e não vão ficar prejudicados fica apreensivo porque vê certa 

dificuldade de pagar os professores com  certeza que e os recursos que são 
baixo do FUNDEB, e lembra que na gestão passada o amigo Rodolfo 

completava pelo fato de existir muitos contratos na área de educação e 

demeais problemas, mas com certeza que a casa vai aprovar, se dependesse do 

seu voto já estava aprovado, hoje de manhã ele tive conversando com a 
secretaria Luana e perguntou sobre o inicio das aulas e aqui preocupado com 

os transportes que vai carregar os estudantes. O município tem que ter certa 

responsabilidade e não colocar carros que realmente não tem condições de 

uso, pra que não venha acontecer tragédias como a que houve em Pombal. 
Como bem falou o nobre vereador waerson falou sobre o fardamento que 

pode vim com vários problemas que empresas de João Pessoa sempre ganha e 

não faz como tem que ser feito. Só que tem gente que poderia participar dessa 
licitação por que tem aqui Eraldo em Coremas ele falou que não sebe se ele 

tem a documentação necessária pra concorrer, mas espera que dê tudo certo. 

O Edil falou que os vereadores comentaram com ele a um tempo que ia voltar 

às sessões itinerantes na zona rural e será muito bom que seja realizada essas 
sessões nas comunidades rurais para ouvi o povo. E ele teve na Rua de Maria 

José e no momento que lá chegou três moradores que lhe prestarão queixas de 



uma fossa que está aberta causando mau cheiro e logo chegou uma noticia de 

que o prefeito iam trazer soluções e ainda não foi resolvido, mas ele irá pedi 
pra o setor responsável pra que se resolva logo que o esgoto estar escorrendo 

pra terrenos particulares e dizer à população que ele vai continuar 

reivindicando ao prefeito mais sabe que vai haver impasses, mas vai tentar 
trabalhar em harmonia pra que possa resolver esses problemas e o município 

vem crescer, sobre o projeto da secretaria de saúde ele ira fazer uma emenda 

acrescentando à entidade de classe a colônia de pescadores pra participar 

também desse conselho, era só isso e desejou uma boa noite a todos. O senhor 
presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Jacson Felix 

Almeida dosa Santos para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o 

senhor presidente, os colegas vereadores em nome da senhora Mocinha 
saudou todos do plenário e a todos rádio ouvintes e internautas conectados, o 

vereador falou que tem certeza que tem muitas pessoas ouvindo os trabalhos 

do Poder Legislativo e aqui cada um faz o seu papel, iniciando seu 

pronunciamento fala sobre o reajuste do piso dos professores do município 
relatando um pouco da dedicação que tiveram pra que tudo tenham os 

melhores resultados, e assim dando continuidade aonde se reunirão as 

comissões de redação e justiça, finanças e orçamento como sempre tem dado 
certo deixando os pareceres favoráveis e assinados pelas comissões que ali se 

encontravam, e avisou a secretária pra falar com o presidente, em seguida 

com poucas horas o vereador ficou sabendo que o vereador Otoniel teria 

proposto algumas emendas que do seu entendimento do mérito ao vereador 
que tinha, mas algumas coisas pra ser melhoradas em partes que estaria 

suprindo todos os artigos do executivo, e na data de hoje se reunirão 

novamente e dessa tal forma foi proposto em harmonia um acordo com todos 
e assim o, mas breve possível vai ser aprovado nessa casa, o presidente acatou 

o projeto foi redigido voltado a essa casa. Então parabenizou a secretária 

Luana que se encontra no plenário pelo empenho e a luta que tem e vem 

desenvolvido na secretaria de educação, também visitando a garagem estava 
junto o vereador Adailton sobre a questão dos transportes e lá virão que esta 

sendo feito uma boa reforma coisa que tem dado certo, outra coisa que foi a 

contratação de um mecânico pra garagem muito importante e também 

parabenizou o diretor de transportes Gilliarde pela dedicação que tem feito 
para contribuir, mas já se precisa de ônibus novos e que possa melhorar essa 

frota, frota essa que foi recebida sucateada por falta de zelo ou por ter 

trabalhado muito, então tem que da continuidade o trabalho. O edil falou que 
estar preocupado com o inverno e pedi a DEUS que mande boas chuvas pra 

todos e desejou uma boa noite.   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 nobres vereadores 
ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas o seu boa noite, inicialmente 

saudar a aniversariante da noite senhora Mocinha e seu esposo Márcio que se 



encontra no plenário dessa casa que Jesus abençoe esse casal com muitas 

bênçãos o Edil falou que vem a tribuna nesta noite apresentar vários 
indicações que já foi lidas nessa tribuna pedindo reposições de lâmpadas, 

limpeza do ginásio e outas, mas hoje também vem falar sobre o projeto dos 

professores que se encontra em pauta nessa Casa e que esta sendo motivo de 
discussão desde ontem quando ele apresentou uma emenda substitutiva ao 

mesmo por conta de erros de digitação e gráfico, e na sexta feira ele procurou 

o prefeito e o assessor jurídico dizendo que esse projeto estaria errados que 

precisava de correção e anexando o artigo que trata o artigo 5 da lei 
complementar 002 /2010 que altera o valor da tabela e ninguém lhe ouviu a 

Casa tem suas responsabilidades e faz tempo que ele luta pra melhorias para 

os professores e para o povo de Cajazeirinhas, mas tem que ter 
responsabilidades não pode chegar aqui e aprovar qualquer coisa não tem que 

analisar muito bem, com as comissões, ira ser leais e justos por isso que fez 

essa emenda não fez por querer próprio não e que tem o direito como 

vereador de apresentar emendas a qualquer projeto que vier por tanto os 
vereadores se sentem na obrigação de desabafar por conta de perseguição ou 

picuinhas o Edil falou que procurar trabalhar de forma correta e leal para o 

povo reconhecer nosso trabalho. Finalizou agradecendo a todos e desejou uma 
muito 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 vice-presidente Otoniel de Sousa Brito e facultou a 

palavra ao vereador Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso da palavra. O 
Edil cumprimentou a todos presente, ouvintes da Cajazeirinhas FM e 

internautas ligado em rede e falou sobre a brilhante matéria que estar em 

discursão sobre assuntos pertinentes do nosso município a respeito da pasta da 
educação diante mão também parabenizou a amiga mocinha carinhosamente 

como e conhecida por sua data natalícia receba o seus parabéns que Jesus 

proteja e guie seus passos, diante a matéria que está em discursão quer que 

fique bem claro, senhora secretaria e professores aqui presentes que não teve 
nenhuma intenção de ficar com o projeto mornando como diz o ditado, tive o 

mesmo esforço de correr atrás de reunir as comissões como hoje estavam 

todos reunidos com os advogados e foi discutido e realmente e tem a 

humildade de dizer que o projeto veio com algumas falhas, mas que foi 
corrigido através de uma emenda que o vereador Otoniel apresentou e foi 

acatada e só vem melhorar a matéria. Mais a intensão era que fosse aprovado 

hoje, porque os professores estão ansiosos que isso chegue até eles, mas ele 
não pode feri a lei e nem tirar o direito de nenhum vereador e as comissões de 

Redação e Justiça não assinarão nenhum Parecer, portanto não poderia 

colocar pra votação esse projeto de lei, mas com certeza terça feira irão se 

reunir novamente e vão olhar com carrinho pra essa classe e se DEUS quiser 
vai ser aprovado pra que essa categoria possa ser comtemplada, pois tem 

certeza que a intenção de cada um e melhorar a matéria pra que futuramente 



não tenham problemas por conta desse projeto, respeita a opinião de cada um 

e quer trabalhar de forma passiva com todos vocês e finalizou suas palavras 
desejando uma boa noite e até a próxima sessão.  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 21 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. 
 

 

                                                    Cajazeirinhas/PB, 14 de fevereiro de 2019. 
             

 

            

 

 

 

 

 

      

 

 

  


