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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017 

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete 

(12/01/2017) 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, 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 a 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 da Indicação 

nº 001/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do 

expediente do dia que constou de leitura da Indicação nº 002/2017 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 

003/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 004/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa, leitura da 

Indicação nº 005/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito,  

leitura da Indicação nº 006/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 007/2017 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura da Indicação nº 008/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 009/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 010/2017 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 

011/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 012/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura da Indicação nº 013/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 014/2017 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura da Indicação nº 015/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 016/2017 de autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza, leitura da Indicação nº 017/2017 de 

autoria do vereador Waerson Jose de Souza, leitura da Indicação nº 



018/2017 de autoria do vereador Waerson Jose de Souza, leitura da 

Indicação nº 019/2017 de autoria do vereador Waerson Jose de Souza, 

leitura da Indicação nº 020/2017 de autoria do vereador Waerson Jose de 

Souza, leitura da Indicação nº 021/2017 de autoria do vereador Waerson 

Jose de Souza leitura da Indicação nº 022/2017 de autoria do vereador 

Waerson Jose de Souza, leitura da Indicação nº 023/2017 de autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza, leitura da Indicação nº 024/2017 de 

autoria do vereador Waerson Jose de Souza, leitura da Indicação nº leitura 

da Indicação nº 025/2017 de autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, 

leitura de Votos de Pesar a família do senhor José Cavalcante Urtiga de 

autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura de Votos de Pesar a 

família do senhor Severino Mendes da Silva, de autoria do vereador 

Adailton Alves de Lima,  leitura de Votos de Pesar a família do senhor 

Severino Felix Sobrinho, de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito 

leitura de Votos de Pesar a família da senhora Maria Lacerda da Silva, de 

autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura de ofício nº 002/2017 de 

autoria do secretário de Administração Municipal, leitura de nota 

esclarecimento de autoria do Gabinete do prefeito, leitura do Projeto de Lei 

nº 001/2017 de autoria do Poder Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 

001/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto 

de Lei nº 002/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura 

do Projeto de Lei nº 003/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da 

Costa, leitura do Parecer nº 001/2017 ao do Projeto de Lei nº 001/2017 

Dispõe sobre  o reajuste salarial aos servidores municipais para adequação 

ao piso mínimo e dá outras providências. O senhor presidente pôs o Parecer 

em discussão o presidente da comissão de acordo com a matéria e requereu 

verbalmente que fosse votado em primeira e segunda votação o projeto. Em 

seguida o senhor presidente Pôs o Parecer em votação que foi aprovado por 

unanimidade de votos. O presidente Pôs em 1ª  votação. Projeto de Lei nº 

001/2017 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 presidente Pôs em 2ª votação. Projeto de Lei nº 

001/2017 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 reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima. Que saudou a mesa 

diretora colegas vereadores publico presente em nome do senhor prefeito 

saudou todos os secretários. O Edil falou que deixou seus votos de pesar a 

família enlutada de José Cavalcante Urtiga e a família de Severino Mendes 

em seu nome e em nome de sua família. Dando início aos trabalhos como 

vereador da situação e retornando a esta casa vem fazer o trabalho de 

legislador e trabalhar ativamente com o povo, fiscalizar e cobrar junto ao 

gestor, secretários e toda gestão, carregando esta mesma responsabilidade 



com o perfil de vereador e agradecer a todos os secretários e parabenizar 

pela primeira semana de gestão o desempenho ativamente onde vem 

suprindo a necessidade de água nas comunidades rurais com a contratação 

de mais um pipa para o município agradecendo aos pipeiros por aguar as 

praças resgatando as plantações que por falta de água morreram três 

palmeias, mesmo sabendo do racionamento de água não havendo a 

necessidade de usar água da Cagepa fazendo o mesmo que os pipeiros 

estão fazendo usando o restante de água que fica nos pipas , requereu 

verbalmente a administração a retroescavadeira para reabrir as cacimbas do 

município mas em uma visita a garagem da prefeitura observou que a 

mesma não está em condições de realizar trabalho algum por falta de 

manutenção nas máquinas, solicito do gestor a reabilitação das maquinas 

para atender os agricultores de nosso município. Quero informar a 

população que já foram levados dois ônibus escolares para manutenção em 

caráter de urgência pela questão das aulas. Com relação a indicação 

vereador Otoniel muito proveitosa a respeito dos tratores muito proveitosa 

para quando o inverno chegar os agricultores não tenham perca no corte de 

terra mas os mesmos foram recebidos com os pinéus vazios e o pipa sem 

óleo no motor. Senhor presidente eram essas as minhas palavras e muito 

obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira.  Que saudou a mesa diretora 

colegas vereadores publico. O Edil falou que estamos vivendo um 

momento de crise de modo geral não só em Cajazeirinhas, mas em todo 

Brasil resta pedir a Deus muita chuva para que pelo menos amenize o 

sofrimento de água eu creio que no momento a grande necessidade de água 

é para o consumo humano. Apresentei os votos de pesar a família da 

senhora Maria Lacerda da Silva, agradeço ao secretario de saúde pela 

remoção da mesma da cidade Coremas para a Cidade de Pombal onde 

necessitava do atendimento de UTI que em Coremas não havia, mas 

mesmo assim ela veio a falecer. Indiquei uma galeria de fotos dos ex-

prefeitos para que seja fixado na parede da Prefeitura como nós temos aqui 

na Câmara dos ex-presidentes, em relação as máquinas vendo algumas 

fotos vi que as mesmas estão desgastadas espero que seja feito os reparos 

para que venha servir a população parabenizar ao vereador Otoniel pela 

indicação aonde eu já havia sido cobrado pelos agricultores mas falei que 

aguardasse as chuvas peço ao secretario de agricultura e pesca que faça um 

planejamento para que não venha deixar queixa por exemplo chegar a uma 

comunidade fazer o corte de terra de dez e deixar dez sem fazer atender 

cada região por vez ai sim não ira deixar queixa alguma. E dizer que  temos 

que se unir para melhorar quero dizer aos secretários que sou vereador de 

oposição mas isso não impede de atender a um pedido dos secretários do 

prefeito e dos vereadores pra participar de campanhas e tudo que venha de 

melhor para o município para honrar a todos que venha a precisar e 



continuar meu trabalho. Só era isso obrigado e uma boa noite. . O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex 

Rodrigues da Costa. Que saudou a mesa diretora colegas vereadores 

publico. O Edil falou que Primeiramente quer agradecer a Deus por voltar a 

esta casa para trabalhar e defender o direito de todas as pessoas que 

necessitam e ouvir a colocação dos colegas. Estamos vivendo uma grande 

crise de modo geral, mas com a força de Deus e a vontade do povo vamos 

trabalhar pelo bem comum, quero agradecer ao prefeito que aos poucos 

está mudando a cara da nossa cidade. Quero fazer votos de pesar as 

famílias que perderam seus entes queridos em especial as famílias do 

senhor Gregório Joaquim do senhor José Piauí e do senhor Saraiva. Quero 

falar sobre o projeto de lei ao qual indiquei dando o nome de Silvestre 

Dantas de Sousa a uma rua da nossa cidade. Quero parabenizar o diretor de 

transporte que está trabalhando ativamente para suprir as necessidades de 

água das cisternas na zona rural. Portanto estas são as minhas colocações 

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

a vereadora a inscrita a Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que saudou a 

mesa diretora colegas vereadores senhor prefeito e senhora primeira dama, 

secretários e publico presentes. A Edil Começou seu discurso 

parabenizando ao padre Jose de Sousa pároco da nossa paroquia pelo seu 

aniversario ao prefeito pelos poucos dias de administração no qual esta 

encontrando muita dificuldade, pede ao nosso povo paciência que tudo será 

resolvido. Agradeço ao prefeito e o diretor dos transportes por esta 

abastecendo as cisternas da zona rural. A maioria das nossas escolas do 

campo estar em estado de calamidade quer dizer aos pais de alunos que o 

prefeito e secretario de obras já estão em ação para oferecer uma escola 

digna a seus filhos Aqui estou para fazer meu trabalho de cobrança, elogios 

e concordância quando for viável. Estas são minhas palavras obrigadas e 

boa noite. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Waeson José de Souza. Que saudou a mesa diretora 

colegas vereadores senhor prefeito e senhora primeira dama, secretários e 

publico presentes. O Edil Começou seu discurso falando da abertura dos 

trabalhos como vereadores cumprindo o nosso papel de fiscalizar, fiz 

algumas indicações e espero que diante das condições técnicas e da 

viabilidade que haja no município possa vim a se realizar, todas as 

indicações foram feitas em discurso com as lideranças dos locais. Sabemos 

também senhor presidente que em doze dias ao mudar-se para uma casa é 

muito difícil saber como está essa casa então é um trabalho ardi-o, já ouvir 

o senhor prefeito em algumas entrevistas solicitando ao povo paciência 

para que possa realmente colocar em prática tudo aquilo que foi colocado 

em campanha é o que agente torce mesmo na bancada de oposição, e uma 

das coisas que mesmo na bancada de situação colocava  precisa haver uma 

comunicação entre o poder legislativo e o poder executivo. O vereador 



Otoniel coloca muito bem quando fala que o nosso papel na oposição é 

mais sinalizador do que os que estão situação isso foi colocado e debatido 

na gestão passada e não foi colocada em pratica, basta ver que essa limpeza 

foi feita na gestão passada. O gestor que saiu fez uma bancada de 

vereadores de oito e um de oposição o gestor atual tem uma bancada de 

oposição robusta. Mas senhor presidente queria aqui mudar de assunto 

porque teremos tempo para cobrar sempre falo que o atual gestor não 

precisa fazer muito é acertar a onde o gestor que saiu errou, não vai ser 

fácil mas rogamos a Deus que ilumine os caminhos do atual prefeito. Antes 

de encerrar o edil falou que saiu angustiado no dia da posse onde foi 

invertido o pronunciamento dos vereadores quando os mesmos foram os 

primeiros a falar, mesmo fazendo parte da oposição não irá ser inimigo de 

ninguém o meu papel irei cumprir e falou que no dia da posse ficou 

constrangido quando o atual prefeito falou que tinha sido negado o uso da 

palavra nesta casa quando nós temos um regimento a cumprir, o que fiz foi 

cumprir o regimento interno desta casa,o edil falou que não votou no 

presidente porque o mesmo não pediu deu voto e o gestou começou muito 

bem intervindo na presidência da câmara que os prefeitos anteriores tinha 

melindres de sentar com os vereadores para decidir com quem deveria 

votar estou aqui como falou a vereadora Cida para cumprir os anseios 

daqueles que votaram comigo porque esta casa é uma casa de debates, 

Meu boa noite a todos e muito obrigado.. O senhor presidente assumiu O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Zildo Vicente Leite.  Que saudou a mesa diretora colegas vereadores 

publico. Presente primeiramente quer agradecer a Deus e ao povo de 

Cajazeirinhas por fazer parte dessa sexta legislatura vou procurar defender 

este mandato em prol do povo, queria agradecer ao prefeito por ter feito 

uma boa escolha do seu secretariado pessoas de alta competência fiz uma 

visita a garagem da prefeitura onde visualizei as máquinas na grande 

maioria sucateadas que poderiam já esta trabalhando, mas está se perdendo 

tempo e gastando dinheiro. Quando o MDA doou estas máquinas para o 

município existe um termo de compromisso onde o gestor assume a 

responsabilidade da manutenção das máquinas pelo que vi acho que essa 

manutenção não foi feita e também o MDA cobra de cada equipamento o 

seu diário de operações que informa onde, quando, quem, quantas horas e 

qual foi o trabalho desenvolvido por cada equipamento ao final do ano se 

presta conta de cada diário desse, enviando a câmara, ao conselho 

municipal para ser exposto no mural da prefeitura e isso não aconteceu em 

Cajazeirinhas. Esperamos que isso seja feito na atual gestão adotando esta 

transparência e não atender ao grande produto rural, mas os pequenos 

produtores que foi para isso que vieram as máquinas, não sou contra que 

atenda ao grande produtor rural  desde que atenda  primeiro pequeno 

produtor 



Visitei também a secretaria de Educação onde a secretaria mostrou como 

funcionará a educação, os ônibus muito sucateados infelizmente na área de 

transporte foi um caos essa ex-gestão, falar também que as portarias das 

pessoas nomeadas estão no mural da prefeitura. O prefeito está no nono dia 

útil de trabalho e já esta mudando o semblante do município o que a 

população quer é um prefeito presente e isto está acontecendo e espero que 

continue assim, agradecer ao pessoal da limpeza que estão mantendo as 

ruas limpas. O edil agradece as pessoas da oposição que se fez presente e 

parabenizou pela ética de comportamento e diz que é assim que se trabalha 

legislativo e executivo como falou o vereador Waerson tem que andar na 

mesma mão em prol do povo .E pede desculpas ao padre José de Sousa o 

não comparecimento ao deu aniversário por motivo de força maior. O 

secretario de agricultura já esta distribuindo cortes de terra para os 

agricultores. Muito obrigado a todos 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 e facultou 

a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que saudou a mesa 

diretora colegas vereadores publico presente, senhor prefeito, a primeira 

dama e os secretários presentes. O edil esclarece ao vereador Otoniel que 

por motivo de a maioria dos  equipamento ser do diretor da radio Simario 

Rodrigues e que o mesmo prestava serviço a câmara e também pelos 

recursos sendo a primeira sessão irá esperar um tempo para que seja 

retornado este serviço e solicita a presença da população a casa para 

participar dos trabalhos dos vereadores, o edil agradece ao vereador 

Waerson pelos elogios ao seu trabalho e solidarizou-se  com os votos de 

pesar as famílias do senhor Gregório, José Cavalcante Urtiga que era tio de 

sua esposa, a família do senhor Severino (saraiva) e a todos os familiares 

que perderam seus entes queridos. Parabenizou  todos os secretários pelo 

empenho e trabalho de cada um pelo município comenta também a 

importância do ex-vereador Evandi ocupar o cargo de secretário de obras 

pela experiência que carrega,  agradece também o diretor de transporte o 

empenho e trabalho pelo município ao secretario de obras pela limpeza das 

ruas mesmo recebendo as maquinas danificadas com esforço foi feito a 

limpeza. O edil falou que faltou zelo da gestão passada com os 

equipamentos e falou  que com a contratação de mais um pipa para o nosso 

município vem sendo suprido o abastecimento de água. Do nosso 

município e estamos sendo menos cobrado. Saudou o secretário de saúde 

que esta mostrando vontade de trabalhar e organizando sua pasta com o 

empenho desta casa vamos fazer nosso município crescer e desenvolver 

Agradece a todos vocês pelo trabalho, mas a tarefa não é fácil está apenas 

começando durante esses quatro anos. Obrigado boa noite a todos. O 

vereador waerson JoséSouza requereu verbalmente a presença do secretario 

de finanças o senhor Kaenio  Almeida Pereira para prestar esclarecimento 



sobre o não pagamento efetuado aos funcionários. O senhor presidente pôs 

o Requerimento em votação que foi aprovado por unanimidade de votos. 

 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 a comparecerem a próxima sessão designada para o 

dia 26 de janeiro 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, 26 de janeiro de 2017. 


