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 Ata da 8º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara                                

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021.            

Ao dezoito  dia do mês de Março do ano de dois mil e vinte um 

(18/03/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. A presidente declarou aberta a sessão 

sobre a proteção de Deus e de nossa senhora da Conceição padroeira de 

nossa cidade e o povo Cajazeirinhense e rezou um pai nosso, autorizou a 

secretaria da casa a fazer a leitura da ata, por questão de ordem o 

vereador Jacson Felix solicitou verbalmente o requerimento de dispensa 

da leitura da ata, a senhora presidente colocou o requerimento do nobre 

vereador em votação, quem for a favor permaneça como se encontra, 

quem for contra se manifeste, o pedido foi aprovado por unanimidade de 

votos, a senhora presidente passou os  trabalhos ao primeiro secretário, 

para fazer a leitura da relação dos vereadores inscritos para fazer uso da 

palavra na 8ª sessão ordinária do   1º período Legislativo do dia 18 de 

Março de  2021, Joalex Rodrigues da Costa (justificou sua ausência), 

Otoniel de Sousa Brito, Adailton  Alves de Lima, Ana Beatriz Alves de 

França Dantas ( participou online), Arildo Batista Ferreira, Deuzaires 

Mendes de Lima, Elenice Alencar Santos (participou online), Jacson 

Felix Almeida dos Santos,  Maria Aparecida Dantas de Almeida, o 

primeiro secretário fez a leitura das matérias que se encontra na casa, que 

constou, a leitura  da indicação 043/2021, leitura da indicação 045/2021, 

leitura da indicação  046/2021, leitura da indicação 047/2021, leitura da 

indicação 048/2021, leitura da indicação 049/2021, leitura da indicação 

050/2021, leitura da indicação 051/2021, leitura do projeto de lei 

005/2021, leitura do  parecer 009/2021 ao projeto e lei 003/2021 do 

poder executivo  da autoria da comissão Justiça e Redação, relator 

nomeado Adailton Alves de Lima, leitura do parecer 003/2021 ao projeto 

de lei 003/2021 do poder executivo  da autoria da comissão de Finanças e 

Orçamento, relator Adailton Alves de Lima, leitura do parecer 008/2021 

ao projeto de lei 004/2021 do poder executivo  da autoria da comissão 



Justiça e Redação, relatora Deuzaires  Mendes de Lima, leitura do  

parecer 002/2021 ao projeto de lei 004/2021 do poder executivo  da 

autoria da comissão  Finanças e Orçamento, relator Adailton Alves de 

Lima, o primeiro secretario passou os trabalhos da casa a senhora 

presidente, a  senhora presidente reassumiu os trabalhos e colocou o 

parecer 009/2021  do projeto de lei 003/2021 do poder executivo da 

autoria da comissão Justiça e Redação, relator nomeado Adailton Alves 

de Lima em discussão e também colocou em discussão o  parecer   

003/2021 ao projeto de lei 003/2021 do poder executivo  da autoria da 

comissão de Finanças e Orçamento, relator Adailton Alves de Lima, por 

questão de ordem o vereador Otoniel de Sousa Brito solicitou que fosse 

lido pela senhora presidente a súmula do projeto 003/2021, a senhora 

presidente em seguida fez a leitura novamente, e os pareceres estão em 

discussão, por questão de ordem o vereador Jacson Felix  falou que se 

reuniu na ultima terça-feira com os demais colegas vereadores das 

comissões Redação e Justiça e Finança e Orçamentos onde o mesmo 

votou a favor do projeto e requereu verbalmente que fosse colocado em 

primeira e segunda votação seguidamente, por questão de ordem  o 

vereador Otoniel solicitou a palavra para discutiu o projeto, falou que 

desde da ultima terça-feira que se reuniu, sempre vem pautando seu voto 

na questão de que fosse analisado melhor esse projeto, porque o reajuste 

apresentado para essa categoria pelo senhor prefeito, não faz sentido, 

porque na época do senhor Prefeito Zeridam foi dado o reajuste de R§800 

reais para esse categoria, na época do ex: Prefeito Cristovão Filho foi 

dado o reajuste de R§600 reais, por que essa gestão está dando o  reajuste 

de apenas  R§ 260 reais, eles não se considera uma gestão exemplar? 

Deveriam dar um reajuste até maior, que os outros deram, para dar um 

bom exemplo, nobres vereadores o salario base dessa categoria de 

Psicólogo que o  senhor Prefeito esta apresentando não condiz com que o 

Município paga para esses profissionais, está no sagres qualquer pessoa 

que tenha acesso a internet e pode verificar no site do sagres, que tem 

Psicólogo contratados com carga horaria de 30 horas, ganhando R§ 2.260 

reais que era justamente o valor que eu queria que fosse colocado no 

projeto, então não diga que estamos aqui aprovando aumento de salário. 

Isso e uma verdadeira falaz, por isso  seu voto foi contrario, continuando 

a discussão a vereadora Deusaires votou contraria ao projeto de lei 

003/2021 e justificou que e a favor do reajuste sim, mas não concorda 



com o valor proposto pelo senhor Prefeito, acha muito pouco para um 

profissional que dedica anos de sua vida aos estudos, não e justo um 

aumento de 260 reais, deveria ser bem maior, o vereador Arildo Batista 

falou que vendo os aumentos anteriores percebemos que e muito pouco 

mesmo e se teria com volta este projeto  e ver se tem como flexibilizar 

um valor para melhorar esse projeto, haja visto que esse momento e 

muito difícil para aumento salarial, devido a pandemia, em seguida  o 

vereador Jacson falou como presidente da comissão de Redação e Justiça, 

todos sabemos que a organização da pasta de orçamento do Município 

quem rege e o senhor prefeito, sabemos que  não cabe ao Legislativo 

alterar valores de projeto que vem do Executivo, O prefeito nos envio o 

projeto disse que era desta forma, a qual a pasta dele concedia com esse 

valor, eu voto a favor  na  constitucionalidade do projeto, da parte do 

vereador Jacson acha o projeto constitucional, cabe dos servidores cobrar 

do Executivo. A senhora presidente pergunta a vereadora Elenice Alencar 

que participa de forma online se deseja participar da discussão, a 

vereadora Elenice falou que esta atenta a discussão, a senhora presidente 

colocou o requerimento do vereador Jacson em votação, quem for a favor 

permaneça como se encontra, quem for contra se manifeste, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade de votos, a senhora 

presidente colocou em votação os parecer 009/2021 e o parecer 003/2021 

ao  projetos de lei 003/2021 quem for a favor permaneça como se 

encontra, quem for contra se manifeste, os pareceres obtiveram 05 votos 

a favor e 02 contra (o vereador Otoniel e a vereadora Deuzaires) os 

parecer estão aprovados, a senhora presidente coloca em discussão o 

projeto de lei 003/2021, não havendo discussão colocou o projeto de lei 

003/2021 em primeira e segunda  votação, quem for a favor permaneça 

como se encontra, quem for contra se manifeste, o projeto  obteve 05 

votos a favor e 02 contra ( o vereador otoniel e a vereadora Deuzaires) o 

projeto foi aprovado em primeira e segunda votação, a senhora presidente 

colocou o parece 008/2021 ao projeto de lei 004/2021 do poder executivo  

da autoria da comissão Justiça e Redação, relatora Deuzaires  Mendes de 

Lima, e o parecer 002/2021 ao ao projeto de lei 004/2021 do poder 

executivo  da autoria da comissão  Finanças e Orçamento, relator 

Adailton Alves de Lima, o vereador Otoniel iniciou a  discussão falou 

que juntamente com os membros das   comissões solicitou que o texto 

que compõe esse projeto de lei fosse dado uma melhorada, pediu a 



assessoria jurídica desta casa, que nos orientasse nesse sentido, com um 

parecer jurídico, para  se sentir mais seguro quanto sua legalidade para 

que possa votar nesta noite, estou convicto que a matéria apresentada 

vem comtemplar melhor e portanto meu voto e favorável aos pareceres e 

ao projeto, a vereadora Deuzaires também votou a favor dos pareceres e 

do projeto, não havendo mais discussão a senhora presidente colocou os 

pareceres em primeira e segunda votação quem for a favor permaneça 

como se encontra, quem for contra se manifeste, os pareceres foram 

aprovados em primeira e segunda votação  por unanimidade de votos, a 

senhora presidente colocou o projeto de lei 005/2021 em discussão, não 

havendo discussão, colocou o projeto de lei 005/2021 em primeira e 

segunda votaçaõ quem for a favor permaneça como se encontra, quem for 

contra se manifeste, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos, 

não tendo nenhuma matéria mais para discutir a senhora presidente 

convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito   o qual 

cumprimentou a senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus por esta mais 

uma vez usando a tribuna, falou da indicação solicitando do poder 

publico a limpeza e retirada de entulhos na  frente do cemitério publico, 

pois já faz mais de 3 meses que esse entulho esta lá, esta cobrando do 

poder publico uma atitude, falou do esgoto do conjunto Baruc Rodrigues, 

que e um problema de muitos anos, pede providência, falou da indicação 

que  faça a limpeza da BR em frente a casa de Junior de Zé Cazé ate a 

casa de Ione de zé Cazé pois essas pessoas esta correndo risco de se 

acidentar pois ao se deslocar de uma casa para outra anda na pista, pois o 

acostamento tá tomado por matos, pedir ao senhor prefeito que mande 

fazer a limpeza naquela localidade, falou do projeto de lei que foi 

aprovado na casa, o projeto de lei que trata do piso salarial  dos 

Psicólogos, disse que votou contrario e votaram sempre, a matéria que 

ele ver que não vem de encontro as pessoas, os  Psicólogos merecem 

ganhar mais, pois se dedicaram 5 anos de sua vida, para no final ganhar 

um salario desse, não concordo! e finalizou seu pronunciamento com boa 

noite a todos. A senhora presidente convidou o vereador  inscrito 

Adailton Alves de lima que  não quis fazer uso da palavra e em seguida 

a senhora presidente convidou a nobre vereadora Ana Beatriz Alves de 

França Dantas  mas devido a comunicação via internet esta muito 



instável, a vereadora não fez uso da palavra, sendo assim convidou o 

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira, o qual cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, 

público presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento falou que sua indicação foi no sentido de que todos que 

estão acometido com a COVID19, recebam cestas básicas, para que não 

precisem pelo menos no período de contagio, saírem de suas casa para 

trabalhar como forma de isolamento social, para que não aumente o 

contagio, de forma que seja fornecido medicamento e alimentos em casa, 

pede a secretaria de saúde que faça visitas juntamente com a  secretaria 

de Ação Social do Município, vamos cuidar do nosso bem maior, nosso 

povo. Sobre o projeto não vejo nenhum tipo de  ilegalidade no projeto,  

só vejo que merecia ser estudado de uma forma  que visibilizasse a 

questão do aumento da categoria de Psicólogos, sei que por lei está dado 

o aumento de R§260 reais, mas espero que possa dar uma gratificação 

para essa categoria, pediu que se cuidem e desejou boa noite a todos. A 

senhora presidente repassou os trabalhos para o primeiro secretário fazer 

a leitura da matéria que acabou de chegar na mesa, o primeiro secretario 

fez a leitura da indicação de n°051/2021, repassou os trabalhos a senhora 

presidente e em seguida a senhora presidente convidou a vereadora 

inscrita Deuzaires Mendes de Lima, a mesma não quis fazer uso da 

palavra, a senhora Presidente justificou que    a vereadora Elenice 

Alencar Santos justificou sua fala que devido o sinal de  internet não 

esta bom, não tem como fazer uso da palavra, sendo assim convidou o 

vereador inscrito Jacson Felix Almeida dos Santos, o qual 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento falando dos projetos aprovados 

nesta noite em primeira e segunda votação, projeto n°003/2021 que trata 

do reajuste salarial dos Psicólogos do Município, haja visto que a parte 

de reajuste de salario e de competência do poder executivo, não temos 

poder de alterar valores em projetos desse tipo, e pertinente a cobrança de 

cada vereador, o prefeito reajustou o salario, a bancada da oposição 

cobrando que deveria ser um salario mais justo, temos o entendimento 

que a qualquer momento possa ser reajustado novamente, falou da sua 

indicação solicitando o abastecimento  de Água singelo na comunidade 

de Riacho Grande, que e de suma importância para essa comunidade, 



sobe escreveu a indicação do vereador Arildo Batista que muito 

pertinente, quanto a questão de cestas básicas e muito importante essa 

ajuda sim  o município tiver dinheiro para isso, sem duvida e muito bom 

para  a população carente e a medicação a secretaria de saúde já 

disponibiliza, inclusive transportes também, finalizou com boa noite a 

todos, a senhora presidente passou os trabalhos da casa ao vice-

presidente para fazer uso da palavra, o vice-presidente assumiu os 

trabalhos e convidou a nobre vereador inscrita Maria Aparecida Dantas 

de Almeida a qual cumprimentou os colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento falando que na ultima terça-feira 

participou da reunião  das comissões, onde foi muito bem discutido os 

projetos, ouve e respeita a opinião de todos, e que tem certeza que o 

prefeito vai fazer o melhor, com competência e honestidade, falou da 

indicação para que coloque lâmpadas nos postes da parede do  açude do 

distrito do Barrento, pois as pessoas daquela comunidade tem o abito  de 

caminhar neste local, muitos deles só tem tempo a noite, então peço ao 

senhor prefeito que possa colocar a iluminação nesses poste da parede do 

açude do Barrento, falou ainda que tem lâmpadas que fica o dia e a noite 

acessas e quem paga essa conta e a prefeitura, então pediu ao senhor 

prefeito que mande os responsável resolver esse problema, pois esta 

gerando um gasto desnecessário, parabenizou o senhor prefeito pela 

aquisição do automóvel da secretaria de Ação Social com recursos 

próprios, que  essas conquistas sejam multiplicadas, falou sobre a 

Pandemia, disse que percebe quanto mais se fala da pandemia, mais e 

necessário falar , pois tem muita gente ainda fazendo pouco caso, 

brincando, gente pelo amor de Deus a COVID19 e muito serio mata, não 

espere acontecer com alguém próximo de você, tome os devidos 

cuidados hoje, agora você se protegendo, está protegendo quem você 

ama, estamos no tempo em que devemos pensar em nos e em quem esta 

ao nosso lado, e hora de união, amor e compaixão e fé, vamos orar pois a 

vacina protege, mais quem cura e Jesus. finalizou  com boa noite a todos 

O vice-presidente convocou a comissão de redação e justiça para se 

reunir na próxima terça -feira  as 08: horas da manhã para que possam, 

debater e elaborar os pareceres dos projetos que se encontra na casa, o 

vice –presidente passou os trabalhos a senhora presidente, a senhora 

presidente reassumiu os trabalhos não havendo nada mais a debater a 



presidente encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadoras a comparecerem a próxima sessão Ordinária a ser designada 

para o dia 25 de Março do corrente  ano e hora regimental. E para constar 

eu, Emanoella  Dantas de Almeida Rodrigues , lavrei a presente ata que 

no final será assinada por mim e pelos vereadores que compõem a mesa 

diretora deste Poder Legislativo. 

 

                                                 Cajazeirinhas/PB, 25 de Março de 2021. 

  

 

 

 


