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Ata da 7ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove 

(21/02/2019) 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. Após 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 e 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 leitura de Indicação nº 026/2019 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 027/2019 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 
028/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, releitura do 

Projeto de Lei nº 005/2019 de autoria do Poder Executivo, leitura de Votos 

de Pesar a família do senhor Francisco da Costa Rodrigues (Titico de Zé de 

Nôr) de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa e sobescritos pelos 
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. Leitura do Parecer nº 001/2019 ao Projeto de Lei nº 
005/2019 de autoria das Comissões de Justiça e redação, leitura do Parecer 

nº 002/2019 ao Projeto de Lei nº 005/2019 de Autoria das Comissões de 

Finanças e orçamento. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 
colocou os Pareceres em discursão e Votação quando estes foram 

aprovados por unanimidade de votos. O Senhor Presidente colocou em 

primeira votação o Projeto de Lei nº 005/2019 Reajusta o Salário do 



Magistério ao piso nacional. Este foi aprovado por unanimidade de votos. 

O Senhor Presidente colocou em segunda votação o Projeto de Lei nº 
005/2019 Reajusta o Salário do Magistério ao piso nacional. Este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente convidou o 

vereador inscrito Waerson Jose de Souza, para fazer uso da palavra. O 
Edil cumprimentou. O senhor presidente, senhores vereadores e senhora 

vereadora, publico presente em nome do visitante Claudionor o Edil 

cumprimentou todos que estão no plenário e funcionários desta casa. O edil 

falou que veio hoje a tribuna primeiro agradecer a Deus pelas chuvas e 
aproveitar o suplente de vereador João da silva presente no plenário que 

diante de uma postagem no facebook pessoal dele colocou o estado 

lamentável desta quadra ao lado quadra essa que já teve proposta já teve 
indicação aqui de mudança inclusive do próprio prefeito diante das 

reformas que estão pra ser implantadas, mas pela felicidade de quem 

pratica esporte apesar de ter banheiros bastante degradados houve uma 

limpeza pelo menos do mato ali da quadra que estava crescendo então 
quero parabenizar João da silva pela preocupação que sempre teve e 

também da gestão de ter tomado essa iniciativa e que espera que essas 

reformas como de outros prédios que sejam reformados com as verbas que 
estão vindo para o município, senhor presidente como ele já falou na 

questão de ordem deixar claro a questão da postura da solicitação do seu 

questionamento exatamente da pratica da gestão ela tá se tornando muito 

comum, porque quando tá acontecendo qualquer manifestação dos 
vereadores em emendar algum projeto a gestão manda alguém na câmara 

apresenta um projeto hoje ai os vereadores emenda ai vem alguém aqui 

retira o projeto e coloca outro foi isso que aconteceu com o do conselho 
municipal, isso só faz atrasar as análises destes projetos pelos vereadores 

por que já tinha sido convocado a comissão pro dia de amanha pra analisar 

o projeto deu entrada aqui nessa casa da mesma forma que foi o dos 

professores como outros então fica aqui o seu apelo a gestão e aos técnicos 
que fazem esse Projetos de Lei e que manda aqui pra essa casa que 

analisem bem antes de mandar pra que se possa discutir e debruçar fica 

aqui seu pedido e desejou uma boa noite a todos. O senhor presidente 

convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite, para fazer uso da 
palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores e 

senhora vereadora, publico presente e funcionário da casa, cumprimentou o 

jornalista Claudionor Dantas e Francelho Bandeira da liberdade FM que 
eles sejam sempre bem vindos e aos ouvintes da Cajazeirinhas FM. Seu boa 

noite a todos. O Edil iniciou sua fala nessa noite comunicando que na 

ultima segunda feira tive participando da terceira semana pedagógica de 

Cajazeirinhas na igreja Assembleia de Deus, parabenizou a secretária 
Luana pelas palavras que se expressou muito bem, a mesma queria 

anunciar o piso, mas não foi possível por causa de algumas falhas no 



projeto, mas hoje nessa casa irar ser votado em primeira e segunda votação 

aprovando esse piso pra essa categoria que é merecedora pelos índices 
alcançados tanto do município quanto do estado então a todos  o seus 

parabéns. Também  comunicou  que segundo a ESA as chuvas ocorridas no 

município esta dentro da normalidade, então com certeza ira superar essa 
media se tiver um inverno como 2018 segundo a ESA tá bom demais foi 

901,7 e a media é 900 milímetros e a normalidade só pra tranquilizar os 

agricultores ele fez uma visita alguns açudes que já estão cheios, o que 

essas ações estruturantes. O Edil Indicou verbalmente de que as chuvas são 
boas, mas que tem os ventos e também a questão dos raios pra que se 

coloque para raios nas repartições escolas, creches na câmara etc. é muito 

importante pra preservar vidas que o gestor olhe com carrinho essa questão, 
outra indicação pra o secretario de saúde que o vereador já viu em outros 

municípios o atendimento noturno aquelas UBS abertas pra fazer 

atendimentos médicos e odontológicos pras pessoas que não tempo durante 

o dia então aqui necessita disto. O vereador solicitou do presidente para se 
fazer presente a audiência publica nessa casa pra debater e conseguir 

propostas pra nossos deputados e senadores para que  não  vote nessa 

reforma da presidência. Finalizou desejando uma boa noite a todos. O 
senhor presidente convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima, 

para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou. O senhor presidente, 

senhores vereadores e senhora vereadora, publico presente e  funcionários 

da casa publica em nome do senhor Ednaldo carreiro saudou a  todos os 
presentes no plenário, rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM. O edil iniciou 

seu pronunciamento falando  em  relação aos Pareceres que foram 

discutidos e analisados pelas comissões no qual se chegou ao denominador 
aonde foi corrigido algumas falhas no qual seu parecer foi favorável e com 

relação aos outros projetos que foram lidos e tá em discursão, que vai dar 

continuidade pra que se possam trazer melhorias para o município, 

implantando politicas publicas voltadas a esses conselhos pra que se tenha 
força e possa atualizar esses dados, também  deixou registrado nessa casa 

pra que o governo federal e estadual pra que as autoridades locais posam 

cobrar dos  governantes pra que se possa aumentar alguns mananciais  do 

município como bem foi frisado e que venha futuramente funcionar e que 
possa chegar ao pequeno agricultor dando mais rendas, sobre a reforma da 

presidência ele acredita que os deputados possa ter um olhar diferente pra 

os agricultores porque tá na hora de valorizar o homem do campo porque a 
agricultura vem sendo desvalorizada  no mercado quando produz muito não 

tem preço isso desestimula, tomara que esses projetos sejam discutidos e 

com certeza vai ter emendas pra se melhorar e finalizou suas palavras 

desejando uma  boa noite a todos. O senhor presidente convidou o vereador 
inscrito Arildo Batista Ferreira, para fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou. O senhor presidente, senhores vereadores e senhora 



vereadora, publico presente e funcionários da casa agradeceu 

primeiramente a DEUS por permitir esta aqui se reunir e debater os 
assuntos, mas pertinentes do nosso município senhor presidente senhores 

vereadores e vereadora em nome do nosso companheiro Sérgio 

cumprimentou os demais.  O Edil acha que os nobres vereadores ficaram 
sabendo de um problema no Riacho da Cal e a pedido de um morador de lá 

que lhe pediu um mata burro e ele se comprometeu, mas infelizmente não 

pode fazer porque é de competência do município e ele vai fazer sua parte 

de indicar, ele citou a dificuldade de se deslocar a noite quando alguém 
adoece porque é uma rampa dai fica difícil pra quem vai entrar e sair do 

carro e horrível então solicitou do senhor prefeito que resolva esse 

problema o mais rápido possível, também essa semana foi cobrado de uma 
professora  contratada sobre a questão dos pagamentos que estava atrasado  

o vereador disse a ela  só quem sabe o que tem de recursos  ao município é 

o prefeito, mas o que ela reclama e que não tem nem um comunicado sobre 

os tipos de pagamentos, mas que venha a se planejar pra que não tenha 
dificuldades, outra questão é dos veículos o Edil falou com a secretária um 

empenho dela pra rever a situação dos carros pra não acontecer igual ao 

ano passado que faltava óleo nos carros portas se abrindo, carros que 
quebrados,  existe ate uma proposta de uma união das escolas o vereador 

falou que  não sabe como terminou as aulas já vai começar segunda feira e 

amanha ele vai perguntar a secretaria qual foi a posição sobre isso e 

também conversou com o secretário Evadir Vieira a questão do fossão ele 
esteve lá próximo a casa de Maria José  é dentro da propriedade do nosso 

amigo seu Cristóvão Amaro e por isso a justificativa do secretario é que 

não podia entrar no terreno particular, dai o vereador pediu  que as pessoas 
se interessassem a falar com o dono da propriedade e pedir permissão pra 

entrar lá porque a fedentina tá grande lá então que esse problema seja 

resolvido logo, e encerando sua fala o vereador falou que tive uma boa 

noticia quando entrei no município um amigo lhe falou que a radio hoje 
promoveu em seu nome duas vezes infelizmente ele não  escoltou que 

estava resolvendo um problema de saúde, mas dizer que o direito de 

imprensa é livre como falou seu advogado que ele tem direito e vai  atrás se 

não tiver seja julgado pelo juiz, e finalizou sua fala desejando uma boa 
noite a todos. O senhor presidente convidou o vereador inscrito Jacson 

Felix Almeida dos Santos, para fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou. O senhor presidente, senhores vereadores e senhora 
vereadora, publico presente e funcionários da casa. E os rádios ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. O Edil falou que subscreveu os votos de pesar 

apresentado pelo vereador Joalex a família do senhor Francisco da Costa 

filho desta terra que faleceu esses dias e dizer as nossas considerações a 
todos os familiares e que Deus possa colocar ele num bom lugar, dando 

sequencia falou sobre o projeto que foi aprovado agora a noite que é o 



reajuste salarial do magistério publica municipal de Cajazeirinhas onde já 

tivemos varias discursões e alguns ajustes e pra isso e que temos 
democracia e o melhoramento do projeto em conjunto sempre unido 

pensamos melhor houve um pouco de demora devemos intender que existe 

os tramites legais desta casa. Pedi á deus que seja pago em dia esses 
salários com esse reajuste, agradecer e parabenizar a todos que teve 

empenho nesse projeto parabenizar a gestão publica que já foi dado inicio a 

construção do portal de entrada de nossa cidade então já foi feito o 

processo de escavação pra começo dessa obra que e tão sonhada pro nosso 
município também foi dado inicio a limpeza de diversas ruas em nossa 

cidade pra melhorar por causa da questão chuvosa que possa manter o 

patamar que e de muita importância. E que os donos de terrenos 
particulares possam ajudar colaborando também nessa limpeza sobre a 

questão hídrica e sobre a seca no nosso sertão falando de Cajazeirinhas a 

importância dos governos de esta enviando recursos na construção de 

grandes açudes então uma boa proposta do nosso legislativo e que devemos 
esta sempre propondo ao nosso governo através dos nossos deputados 

estaduais e federais que teremos que acabar com a questão dos pipas 

fazendo grandes açudes no nosso município e com perfuração de poços 
artesianos, mas temos que ter projetos em mãos pra entregar aos nossos 

deputados se não nunca teremos essas obras parabenizar a secretaria de 

saúde por ter a iniciativa de trazer um odontólogo pra que possa fazer os 

procedimentos odontológicos pra pessoas que trabalham de dia  realmente 
precisam fazer a noite agradeço a paciência tenham todos uma boa noite. O 

senhor presidente convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito, 

para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente 
senhores vereadores e vereadora, publico presente ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e internautas conectados boa noite, iniciou seu 

pronunciamento  agradecendo a Deus mais uma vez por esta nesta tribuna 

como também falou com relação a duas indicações que fez uma que trata 
da colocação das placas nas ruas da nossa cidade e de outras que estão 

danificadas e a outra solicitou a pedido de populares Senhor presidente 

nobres vereadores e vereadora Maria Aparecida publico os calçamentos 

pras essas ruas Maria Almeida de Sousa como também aquela rua que da 
acesso ao entorno da praça que esta sendo construída e demais ruas que 

necessitam também aqui em nome da nobre vereadora Maria aparecida 

pediu desculpas aos professores que não fez por maldade que eles já estão 
cientes que se trata desses questionamentos emas já foi resolvido. 

Parabenizou  a categoria e disse que sempre foi a favor e sempre será como 

também parabenizou o deputado federal Weliton Roberto por hoje ter se 

lembrado da nossa Paraíba de que liderou uma emenda de 1 milhão de reais 
pra construção de um Hospital no Cariri Paraibano e pra os paraibanos é 

orgulho ter votado nele e ver que ele já esta trabalhando mais uma vez 



deixa seus parabéns por ter conseguido essa obra, e terminou desejando 

uma noite e ate a próxima oportunidade.  O senhor presidente convidou o 
vereadora inscrita  Maria Aparecida Dantas de Almeida, para fazer uso 

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

na pessoa do seu primo José Filho saudou os demais ouvintes da 
Cajazeirinhas FM principalmente os da zona rural, senhor presidente 

começa sua fala nessa noite aonde subscreveu os Votos de Pesar do senhor 

Francisco da Costa, Edvaldo Alves e José Ângelo pessoas muito querida 

seus sentimentos a todos os familiares, sobre o projeto do reajuste dos 
professores que foi sem duvida muito bem discutido ela parabenizou as 

comissões e disse para  os professores se pudesse dar um aumento maior a 

eles porque sabe da luta de cada um como sabe que não e fácil e todos nós 
que já estudamos passamos por eles uma profissão muito importante e 

merece ser bem remunerada então estar Feliz por eles mais uma vez 

parabenizou   a secretaria pelo empenho e o trabalho que vem sendo feito 

só pra finalizar as aulas começam dia vinte e cinco e agradeceu o prefeito 
pelo cuidado com os escolas de que tá sendo feito reformas nos escola de 

algumas comunidades rural foi uma indicação que ela fez e já solicitou aqui 

verbalmente a reforma da lavanderia de São Braz II que se encontra numa 
situação de extremas necessidades encerrou  suas palavras desejando boa 

noite a todos. . O senhor presidente convidou o vereador inscrito Vicente 

Ismael da Silva Filho, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores publico aqui presente funcionários da 
casa caros rádios ouvintes internautas conectados, seu boa noite iniciando a 

sua fala quer agradecer a Deus por esta mais uma vez aqui pra dar 

continuidade aos trabalhos desta casa aos quais se requerem aos interesses 
públicos quer aqui iniciar parabenizando a categoria do ministério por seu 

projeto aprovado pelas comissões e também pelo plenário e dizer que vocês 

merecem muito mais pelo trabalho desempenhado não só no município 

como a nível de Brasil se for comparar a inflação no  pais e ao aumento que 
é dado a uma categoria que é de tão valia é praticamente insignificante e 

irrisório ao aumento mas infelizmente os vereadores só podem aqui 

autorizar o que esta na proposta e o que o governo federal poderá destinar 

pra cada município mas com certeza não será esse pequeno aumento que 
vai fazer os professores trabalhar de uma forma mesquinha pelo contrario 

não sem duvida que os mesmos darão o melhor de si pois é uma categoria 

muito bem preparada e não vai ser o salário que vai fazer a diferença e com 
relação as comissões   agradeceu a todos que tem participado nas 

convocações aqui desde já pediu Executivo que juntamente com seus 

assessores que iniciem o projeto da LDO pois ela e longa , e depois chegar 

a essa casa e só assim chegar as comissões que terá a oportunidade também 
de complementar e implementar essa peça que é de tão fundamental 

importância e dar um suporte a LOA e que posteriormente após aprovação 



da LDO virá um outro projeto que é a LOA que venha no inicio do 

semestre pois fica difícil se chegar após pois e muito pouco tempo, só pra 
dar um tempo maior e pra que não venha prejudicar a gestão e com o 

trabalho do vereador e se senti magoado e ferido as vezes as por falta de 

informação ou ate mesmo não ter acesso os meios de comunicação e não 
conhecer o trabalho de perto dai tem essa visão de que o Trabalho do 

vereador é somente nas quintas-feiras  quando tem sessão, mas dizer pra 

população que o trabalho não se resume só nisso pelo contrario quinta feira 

e o desfecho de uma semana de serviço sem contar com o trabalho 
incomparável que os demais fazem dentro de suas bases de cada localidade 

auxiliar vários funcionários da gestão quando o tempo não e necessário de 

vez em quando o vereador facilita muitas coisas pras pessoas estar 
pontuando o nosso trabalho então ele discorda plenamente quando dizem 

que o vereador não trabalha as margens da sociedade e em defesa dos 

mesmos então tudo que vem pra cidade esta no orçamento e tudo passam 

pelos vereadores aqui deixou seu desabafo a cada pessoa então desejou 
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 vice-presidente Otoniel de Sousa Brito e facultou a 
palavra ao vereador Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso da palavra. 

O Edil cumprimentou os colegas vereadores, publico presente, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e internautas, iniciando suas colocações falando que 

tinha escutando atentamente os discursos de cada orador que aqui passarão 
e algumas cobranças que é para melhorias dos nossos trabalhos como 

também a respeito dos projetos de lei que aqui entraram foi cobrado pelos 

vereadores por essas devoluções de projetos por conta das falhas esses tipos 
de coisas, mas já conversou com  Francisco das chagas secretário de 

administração ele falou que era porque o assessor é uma pessoa novata na 

área mais se comprometeu em ter um cuidado maior. Como também teve 

uns Requerimentos verbais como também as partes dos horários que 
também foi cobrado mais vão entender que o orador tem um assunto que é 

pertinente e as vesses perde a linha de raciocínio, então aqui estar  unido 

discutindo coisas do nosso município não é conversas a parte e intende a 

situação de cada um como também agradeceu a dedicação das comissões o 
empenho a vontade de melhorar agradeceu a classe da educação pela 

compreensão e a forma que eles viram nosso interesse no projeto que foi 

um trabalho em grupo e que graças a Deus está dando certo, agradeceu 
também a vocês que solidarizou aos Votos de Pesar pela pessoa falecida 

apresentou nesta noite que e de sua família que faleceu e aos demais, não 

havendo mais nenhuma matéria em discursão encerrou suas colocações e 

convidou os nobres vereadores pra próxima sessão dia vinte e oito, e 
desejou  boa noite 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 designada para o dia 14 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. 
 

 

                                                    Cajazeirinhas/PB, 21 de fevereiro de 2019. 

             
 

                           

         

       

                 

 

 

 
 

 
 

 


