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Ata da 2ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 
Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 
(13/02/2020) 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, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson 
Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer 
a sessão o vereador Antônio Dantas de Sousa, e a vereadora Maria 
Aparecida Dantas de Almeida, os quais justificaram a suas ausências. 
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 e deu 
inicio os 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 discursão e votação quando esta foi aprovada por 
unanimidade de votos. Em seguida o senhor presidente autorizou a 
secretária da Casa fazer à leitura do Expediente do dia que constou da 
leitura de Indicação nº 006/2020 de autoria do vereador Zildo Vicente 
Leite, leitura de Indicação nº 007/2020 de autoria do vereador Vicente 
Ismael da Silva Filho, leitura de Indicação nº 008/2020 de autoria do 
vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação nº 009/2020 
de autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura de Votos de Pesar 
a família do senhor Francisco Barbosa dos Santos de autoria do vereador 
Vicente Ismael da Silva Filho, leitura do Requerimento nº 001/2020 de 
autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Requerimento nº 
002/2020 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura do 
Requerimento nº 003/2020 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, 
leitura do Parecer nº 001/2020 de autoria da Comissão de Justiça e 
Redação ao Projeto de Lei nº 002/2020, leitura do Parecer nº 002/2020 de 
autoria da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 
002/2020. leitura do Projeto de Lei nº 003/2020 de autoria do Poder 
Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 004/2020 de autoria do Poder 
Executivo, leitura do Projeto de Lei  Complementar nº 005/2020 de 
autoria do Poder Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 



Pôs em única votação o Requerimento nº 001/2020e Recuperação de 
passagens molhadas na zona rural de Cajazeirinhas. Quando este foi 
aprovado por unanimidade de votos, O senhor presidente Pôs em única 

votação o Requerimento nº 002/2020 perfuração de Poços tubulares na 
zona rural de Cajazeirinhas. Quando este foi aprovado por unanimidade 

de votos. O senhor presidente Pôs em única votação o Requerimento nº 
003/2020 Construção de barragens subterrâneas na zona rural de 
Cajazeirinhas.  Quando este foi aprovado por unanimidade de votos O 

senhor presidente Pôs em votação o Parecer nº 001/2020 de autoria da 
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 002/2020. Quando 
este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em 
votação o Parecer nº 002/2020 de autoria da comissão de Finanças e 
Orçamento. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente Pôs em 1ª votação o Projeto de Lei nº 002/2020 
Equipara o salário dos servidores municipais ao Mínimo Nacional. 
Será majorado para o valor de R$ 1.039,00 (Um mil e trinta e nove 
reais).  Quando este foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor 

presidente Pôs em 2ª votação o Projeto de Lei nº 002/2020 Equipara o 
salário dos servidores municipais ao Mínimo Nacional. Será 
majorado para o valor de R$ 1.039,00 (Um mil e trinta e nove reais).  
Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. 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, publica presente, funcionários da casa, caro rádios ouvintes 
internautas conectados, iniciando a sua fala agradeceu a Deus por esta 
mais uma vez aqui pra dar continuidade aos trabalhos desta casa falou 
sobre os votos de pesar que apresentou à família do senhor Francisco 
Barbosa, pessoa essa que teve sua historia aqui no município, atualmente 
morava em Pombal, mas sua família é desse município a família Cesário, 
Barbosa e Firmino, enfim toda sua família que são da comunidade do 
Madruga aonde ele teve sua infância. E a toda sua família seus sinceros 
votos de pesar, agradeceu a todos os vereadores que subscreveram a esses 
votos de pesar. E que ainda estar sem clima com a morte do amigo, o edil 
falou que apresentou duas indicações, pedindo ao executivo que se 
coloque entulho na comunidade do Madruga atrás do açude, onde uma 
caçamba de entulho resolve o problema, por enquanto o pessoal passa por 
dentro do açude, mas quando chover como vai ser? E quando as aulas 
começar isso é sua preocupação então pediu que fosse resolvido o quanto 
antes melhor. Falou também dos cortes de terras, apesar de ter intervalos 
de chuvas a sua comunidade sempre está sendo penalizada com os cortes 
de terras será que é porque ele falou quando tem algo errado na gestão ou 
porque é vereador de oposição ele sempre falou ate mesmo na gestão de 



Cristovão Filho ele falava então o trator estava no cascão passou em São 
Braz não tem nada contra parabéns pra eles, o que lhe deixa triste e a 
marcação com o homem do campo ele não estar defendendo a ele não, 
estar defendendo o homem do campo eles são homens sofridos, então o 
trator chega atrasado à comunidade com o inverno irregular, e a região 
choveu trezentos milímetros quando tem região que choveu cento e 
cinquenta e quando chega à comunidade chega com a grade irregular tem 
que ter compreensão, isso é só com essa comunidade, essa semana ele 
esteva lá em uma viatura, ficou com pena daquele carro na estrada 
enfrentaram muita jurema muito buraco, imagine uma ocorrência mais 
grave, um SAMU ali numa noite de chuva, ele mora a 15 km daqui da 
sede, então as estradas encontrasse de má qualidade, gente não é gasto 
fazer um roço nas estradas a vida não tem preço, e pra finalizar falou um 
pouco dos transportes onde se sabe como esta a situação dos transportes 
escolares, porque tem deles que tem doze anos de uso, e que 
Cajazeirinhas esta sendo penalizados com governos passados por não 
receber ônibus o que lhe deixa triste é ver que as escolas param no 
começo de dezembro, ainda não começaram e nada foi feito nesses 
ônibus, tomara que seja feito uma revisão ate começar as aulas, isso não é 
uma critica é um apelo que intenda como uma critica construtiva, vocês 
já observaram que a maioria dos filhos dos políticos estuda em escolas 
particulares e a maioria não usam transportes públicos isso é um ponto 
que deve ser explorado, será que é as condições que são melhores ou é a 
questão dos transportes, não devem colocar culpa em gestão passada não, 
alguma coisa deve ser feita, pois a situação dos ônibus é terrível. 
Faltando muitas peças ele espera que a gestão faça alguma coisa antes 
das aulas começarem, e finalizou seu pronunciamento desejando uma boa 
noite a todos. O presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador 
inscrito. Arildo Batista Ferreira, para fazer uso da palavra. O Edil 
cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, iniciando a sua 
fala agradeceu a Deus por esta aqui, arrumando soluções para os 
problemas que pertence ao nosso poder, cumprimentou a Bastião 
presentes aqui, aos ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas 
conectados. O Edil externou seus sentimentos a toda família enlutada de 
seu Francisco Barbosa pai do amigo Nedivan, falou do inicio de uma 
obra aqui na sede do município que e a pavimentação de algumas ruas 
que apesar das dificuldades que nosso país enfrenta com poucas verbas, e 
uma luta merecida do nosso município, e mais uma conquista, hoje estive 
no sitio São Braz onde teve um furto de uma moto lá, desde já 
parabenizou a policia daqui por conseguir resgatar o a moto, pois já teve 
muitas que não foram, agradeceu muito a Deus por lhe proteger todos os 
dias e quando vem nas quitas pras sessões e não lhe acontecer nada, 
quando vai viajar a trabalho a passeio só tem a agradecer e agradeço mais 



ainda a ele por lhe conceder mais um filho, sua esposa esta gravida 
novamente, agradeceu por tudo vindo dando certo na sua vida. E dizer 
que o vereador Arildo tem sua posição, não é manobrado por ninguém, 
cabo eleitoral querendo lhe ajudar ele aceita mais sabendo ele que ele 
estar do lado onde o povo tiver sendo visto e assistido sempre vê isso, já 
foi situação já foi oposição respeita a posição de cada um e espera que 
respeite a sua. Estar aqui pra trabalhar fazer pelo povo. Eram essas suas 
palavras obrigadas. O presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
vereador inscrito. Jacson Felix Almeida dos Santos, para fazer uso da 
palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, 
funcionários da casa, caros rádios ouvintes, iniciando seu 
pronunciamento falou sobre os votos de pesar apresentado pelo colega 
Vicente Ismael, de uma pessoa muito querida que é seu Francisco 
Barbosa pai do amigo Nedivan, deixou todos muito tristes com essas 
perdas, mas a toda sua família estendeu seus votos de pesar e que Deus 
der o conforto a cada um de vocês. Falou também de uma pessoa muito 
conhecida aqui no nosso município, que é a pessoa de Alex que como 
todos tem o conhecimento de que ele sofreu um acidente na PB 366 entre 
Coremas e Cajazeirinhas, onde ele foi vitima de um acidente muito grave 
e ele ficou muito preocupado com Alex, mais se Deus quiser ele vai se 
recuperar logo e vai estar aqui com todos nós. E aqui ouvindo 
atentamente seus colegas vereadores, também falou sobre o salario 
mínimo dos funcionários públicos do nosso município que passou para 
mil e quarenta e cinco reais. E tem certeza que terão total apoio de todos 
os vereadores para aprovação, e irão se reunir em comissões pra da o 
Parecer do projeto de Lei para adequar o salario mínimo dos nossos 
servidores. Como também o piso dos professores do magistério desse 
município. Pra que eles recebam o direito deles que é de 12.83%. E 
também falou sobre os cortes de terras, mais estar muito preocupado com 
o inverno mais creia em Deus que ele vai mandar um bom inverno, 
atrapalha muito os cortes de terras, também ficou feliz que a moto do 
furto foi recuperada agradeceu a policia militar pelo excelente trabalho, 
essa moto tem um valor muito alto onde o dono conseguiu com muito 
esforço. E agradeceu a Deus porque tudo certo. E finalizou seu 
pronunciamento desejando uma boa noite.  O presidente reassumiu os 
trabalhos e convidou o vereador inscrito. Otoniel de Sousa Brito, para 
fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, colegas 
vereadores caros rádios ouvintes, iniciando seu pronunciamento 
agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez tendo a oportunidade de 
usar esta tribuna como também a recuperação do seu sobrinho Alex que 
hoje graça a Deus ele fez uma cirurgia onde esta se recuperando muito 
bem e se Deus quiser vai dar tudo certo. Falou da satisfação de ter 
participado de reunião na cidade de Coremas do cooperar juntamente 



com o vereador Zildo e todos os presidentes de associações do município 
de Cajazeirinhas e também o secretário de agricultura Zé de Raminha pra 
o fortalecimento do cooperar juntamente com os 223 municípios da 
Paraíba que pra ele é motivo de satisfação, pois antes já trabalhou com o 
projeto cooperar e sabe que o município de Cajazeirinhas foi muito bem 
beneficiado através de o projeto cooperar, onde varias ações foram 
desenvolvidas aqui no município, então que todos se uma pra que esse 
órgão venha beneficiar o nosso povo. E aqui se acosta aos votos de pesar 
do pai do nosso amigo Nedivan Seu Chico Barbosa. Eram essas suas 
palavras obrigadas.  O presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
vereador inscrito. Zildo Vicente Leite, para fazer uso da palavra. O Edil 
cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores caros rádios, 
funcionários da casa. O edil iniciou se pronunciamento se acostando aos 
votos de pesar apresentado pelo vereador Vicente, a família do senhor 
Francisco Barbosa pai do nosso amigo Nedivam que Deus dê o conforto 
aquela família. Falou também que hoje foi apresentado o piso do 
magistério que vai ser 12,8% então os professores vão ser agraciados 
com esse piso a partir de janeiro. E solicitou do senhor prefeito enviasse 
um projeto pra adequar o piso salarial dos agentes de saúde, pra se 
adequar a lei 13.709/2018, também essa semana teve uma reunião 
bastante produtiva com a questão do plano municipal de saneamento 
básico esse projeto e da FUNASA em parceria com a UFCG, então tem 
que organizar o plano pra que esse dinheiro seja utilizado no nosso 
município, que vai ser 100 mil reais investido, hoje também teve uma 
reunião do PB rural sustentável na cidade de Coremas uma capacitação 
pra os membros dos conselhos do PB rural e desenvolvimento 
sustentável, e lá eles passaram pra como vai funcionar principalmente no 
quesito água que vai ser mais de 60 % dos trezentos e vinte milhões que 
vai ser investido na Paraíba. Principalmente na questão dos 
abastecimentos de água, mas as associações tem que está regularmente 
em dia, e assim tem que se adequar as regras do PB rural sustentável, 
precisa do prefeito na questão de transportes quando for pra os concelhos 
se deslocarem pras reuniões fora da cidade. São reuniões bastante 
produtivas e desde já agradeceu a todos os participantes nessas reuniões, 
o cooperar já fez muitas ações nesse município de Cajazeirinhas então 
agradeceu o espaço e desejou uma 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 caros rádios ouvintes da Cajazeirinhas 
FM, funcionários da casa. O edil iniciou pronunciamento, justificando 
sua ausência na sessão passada na primeira sessão desse biênio por 
motivos de estar numa viagem, resolvendo problemas relacionados à sua 
filha que passou pra odontologia e estava resolvendo problemas 



burocráticos, e parabenizou uma prima que também passou no ENEM 
deixou suas justificativas e deixou os parabéns a estes estudantes, Maria 
Rita, que passou pra o curso de medicina, pra Ilhéus no estado da Bahia 
parabenizou ela pela coragem e determinação. Também deixou seus 
sinceros votos de pesar a família de seu Francisco Barbosa que Deus 
conforte seus familiares. E finalizou seu pronunciamento desejando uma 
boa noite.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vice-
presidente para assumir os trabalhos que ele iria fazer uso da tribuna da 
Casa. Assumiu os trabalhos o vice-presidente e facultou a palavra para o 
vereador presidente Joalex Rodrigues da Costa. Que saudou todos 
senhores vereadores aqui presente, ouvintes da Cajazeirinhas FM, iniciou 
suas colocações agradecendo a Deus por mais um dia estar aqui 
realizando essa sessão e participando com todos vocês, parabenizou todos 
os alunos que passaram no exame do Enem, e ver que cada ano aumenta 
o número de alunos que estão passando nos vestibulares, e desde já 
desejou sucesso a cada um desses alunos que estão entrando na faculdade 
que saiba aproveitar o seu curso pra que tem uma formação de qualidade, 
e também se acostou aos votos de pesar apresentado pelo vereador 
Vicente Ismael do falecimento do senhor Francisco Barbosa, que ainda é 
parente seu, então desde já externou seus votos de pesar a todos da 
família enlutada e que Deus dê a ele a paz celestial. E pra encerrar 
convidou os nobres vereadores pra na terça feira estarem reunidos em 
comissões pra discutirem os assuntos que estão em pauta. E finalizou seu 
pronunciamento desejando uma 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 ser 
designada para o dia 20 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, 13 de fevereiro de 2020. 

   
 
         


