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Ata da 4ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove 

(31/01/2019) 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, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão os 
vereadores: Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Waerson Jose 

de Souza. Os quais justificaram 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 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 da leitura de Indicação nº 013/2019 de 

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

014/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de 
Indicação nº 014/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura 

de Indicação nº 015/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, 

leitura de Indicação nº 016/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente 

Leite, leitura de Indicação nº 017/2019 de autoria do vereador Zildo 
Vicente Leite. Leitura de Oficio nº 1860/2018/0GIGOV/JP de Autoria da 

Caixa Econômica Agencia de João Pessoa, leitura de Oficio nº 

0024/2019/0GIGOV/JP de Autoria da Caixa Econômica Agencia de João 

Pessoa, leitura do Projeto de Lei nº 004/2019 de autoria do Poder 
Executivo. Leitura do Parecer nº 001/2019 ao Projeto de Lei nº 001/2019 

de Autoria das Comissões de Redação e Justiça, leitura do Parecer nº 

001/2019 ao Projeto de Lei nº 002/2019 de Autoria das Comissões de 
Redação e Justiça, leitura do Parecer nº 001/2019 ao Projeto de Lei nº 

003/2019 de Autoria das Comissões de Redação e Justiça. 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 
001/2019 Equipara o salário dos servidores municipais ao Mínimo 

Nacional. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos.   O Senhor 

Presidente colocou em primeira votação o Projeto de Lei nº 002/2019 cria e 
implanta a coordenadoria Municipal de Politicas públicas para as mulheres 

e dá outras providencias. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos.  O Senhor Presidente colocou em primeira votação o Projeto de Lei 

nº 003/2019 Concede aumento aos agentes comunitários de saúde e 
agentes e Agentes de combate a endemias de acordo com a legislação 

federal. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos.   O Senhor 

Presidente colocou em segunda votação o Projeto de Lei nº 001/2019 
Equipara o salário dos servidores municipais ao Mínimo Nacional. Quando 

este foi aprovado por unanimidade de votos. O Senhor Presidente colocou 

em segunda votação o Projeto de Lei nº 002/2019 cria e implanta a 

coordenadoria Municipal de Politicas públicas para as mulheres e dá outras 
providencias.  O Senhor Presidente colocou em segunda votação o Projeto 

de Lei nº 003/2019 Concede aumento aos agentes comunitários de saúde e 

agentes e Agentes de combate a endemias de acordo com a legislação 
federal. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O Senhor 

Presidente convidou o vereador inscrito Jacson Felix Almeida dos Santos 

para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou o senhor presidente colegas 

vereadores publico presente funcionários da casa a todos rádio ouvintes ao 
assessor jurídico Dr. Jaques ao policial Diego que se encontra aqui ex-

vereador Jânio Pereira, Sergio enfim a todos, iniciou seu pronunciamento 

falando sobre a reunião das comissões de finanças e orçamentos e redação 
e justiça, já começou os trabalhos do legislativo aprovando e adequando as 

leis do nosso município a adequação ao salario mínimo dos servidores 

públicos municipais que foi votado hoje todos a favor tomara que o prefeito 

possa cumprir com a lei pra que esses sejam beneficiados com esse 
aumento que é uma proposta do governo federal, também votou o projeto 

que dá o aumento de salario aos ACS e ACE essas pessoas merecem ter um 

salário digno, também a coordenadoria de politicas públicas voltadas às 

mulheres do nosso município é uma ação da gestão que vem sendo 
desenvolvida só que o promotor de justiça exigiu que fosse comprovado 

por lei e assim o prefeito enviou a esta casa de lei e hoje à noite foi 

aprovado esse projeto pra que fique através de lei e que essas politicas 
publicas cresça mais e mais também agradeceu e parabenizou a gestão 

municipal a respeito de uma patrulha mecanizada que vai chegar só tem a 

agradecer pra que se possa trabalhar mais rápido com relação aos cortes de 

terras, pra finalizar foi lido nessa noite um oficio que esta assegurado um 
recurso para um portal de entrada e de saída pra nossa cidade finalizou sua 

fala desejando uma boa noite a todos. O Senhor Presidente reassumiu os 



trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de 

Almeida dos Santos para fazer uso da palavra. A edil cumprimentou o 
senhor presidente colegas, colegas vereadores, publico aqui presente na 

pessoa do ex-vereador Jânio Pereira saudou todos da plateia aos ouvintes 

da Cajazeirinhas FM e internautas. Iniciou sua fala agradecendo a Deus por 
estar aqui de volta louvou a ele a todo instante por esta volta, feliz pelo 

reconhecimento do policial Diego em ter vindo a esta casa, e parabenizou 

pelo trabalho que tem pela nossa cidade e o carinho a dedicação pediu ao 

Policial que faça valer o que falou nessa tribuna no que se trata em fazer 
por nossa cidade e principalmente pra nossas crianças, pois a demanda é 

grande e fez um apelo aos órgãos da nossa cidade que copie essas ações, 

pois é muito bacana que não fique só no PROERD e que todos se 
mobilizem não esperar somente pelo poder publico que estar trabalhando 

pra conseguir mais e estar num bom caminho e sobre o portal essa proposta 

foi uma indicação de sua autoria que indicou que esse portal fosse 

construído em nossa cidade, pois se tinha uma coisa que lhe deixou triste 
era em ver que todas as cidades tinha esse portal só Cajazeirinhas que não 

tem, e Cajazeirinhas é merecedora desta obra essa ação e se Deus quiser vai 

ser logo sendo destaque na nossa cidade finalizou sua fala desejando uma 
boa noite e sua muito obrigada. 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 colegas 

vereadores publico presente no qual saudou o ex-vereador Jânio Pereira e 
ouvintes da Cajazeirinhas FM desejou uma boa noite. Iniciou seu 

pronunciamento falando de Indicações que fiz solicitando do poder publico 

que se coloque um material na casa de Damiao Lopes e também de Antônio 
Lopes e na sessão passada também indicou haja vista que estar num 

período chuvoso que todos sabem que fica horrível quando chove a água se 

acumula e fica a céu aberto na frente da casa daqueles moradores causando 

a eles aquele transtorno imenso por isso pediu encarecidamente em nome 
deles pra que seja colocado esse material como também que a enchedeira 

faça um serviço no lixão estar um descaso o lixo todo espalhado nas 

propriedades lá não tem, mas aonde o trator chegue e deixe o lixo ali tem 

que ser feito um trabalho de junção e incineração. Como também fez um 
requerimento verbal pedindo a questão de sementes para os agricultores, 

pois eles precisam, e a respeito do trator que esta sendo adquirido queria 

saber se vem equipado porque o trator limpo não resolve quase nada e com 
esses equipamentos seria melhor pra nossos agricultores só era isso 

finalizou desejando uma boa noite e seu muito obrigado. 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 presente no qual saudou o ex-vereador Jânio Pereira e 

ouvintes da Cajazeirinhas FM. E iniciou sua fala agradecendo a Deus por 



esta aqui iniciando os trabalhos e dando continuidade a vida útil do nosso 

município. De inicio já parabenizou a atitude do policial que se dispôs vim 
ate aqui pessoalmente de forma humilde e se prontificou em continuar um 

trabalho tão útil e bom para o município, como é o PROERD, que se repita 

como no ano de 2018 acredita que vai melhorar na questão de segurança e 
outros benefícios que foi feito e trouxeram com esse programa na questão 

do aliciamento, pois intimida muito nas escolas e o que lhe deixou feliz em 

saber que esse trabalho terá também na zona rural, pois necessita também 

desta prestação de serviço. Com relação aos projetos aos pareceres que ora 
também foram aprovados projeto esses que vieram beneficiar tanto os 

funcionários que recebe o salário do município como os ACS, juntamente 

com o ACE e também da coordenadoria de politicas publicas voltadas pra 
mulheres, foi feito o possível pra que hoje fossem aprovados, e ninguém 

vai ser prejudicado, com relação aos repasses, nada, mas justo que é esse 

amento principalmente pros ACE costuma chamar de PEVA que vem 

esperando há muito tempo, pois eles têm um trabalho básico, mas muito 
importante e se estende em todo o município, como também foram 

efetivados, também o projeto de plano e carreiro da educação quando ele 

fez parte, mesmo o município não apresentando o reajuste do magistério, 
mas também fiz parte desse trabalho que foi de grande importância assim 

como os regentes de ensino também participando dessa efetivação dessa 

categoria eles também não eram efetivos no cargo de professores e sim de 

agentes comunitários era um problema e no decorrer da historia que vai 
lembrando de algumas coisas que já passaram por essa casa. E com relação 

à volta das chuvas só agradecer a Deus, pois nossos agricultores dependem 

muito das chuvas poia a economia do município é basicamente baseada na 
agricultura e pecuária sem isso o município fecha as portas é a única fonte 

mais sólida e ainda comentando sobre a zona rural pediu a gestão que 

priorize os cortes de terras na zona rural, pois o tempo é pouco pra que der 

tempo de plantar, procure fazer um planejamento pra eventuais problemas 
só pra questão de organização, e finalizou com um muito obrigado. 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 colegas vereadores, senhora vereadora, assessor Jaques,  
publico presente na pessoa do jovem Wiliam  saudou os demais, ouvintes 

da Cajazeirinhas FM e internautas conectados em rede.  Iniciou seu 

pronunciamento falando sobre a questão da semente essa semana ele entrou 
em contato com Dr. Nivaldo presidente da Empaer  mais o mesmo estava 

estava de férias e lhe garantiu que vai ter distribuição de sementes, a 

questão ai e a logística de como vai pegar essas sementes, também sobre os 

cortes de terras onde o vereador Vicente pontuou muito bem realmente 
necessita de um planejamento, quando for em dezembro revisar os tratores 

pra ficar tudo em ordem, pois o município é grande em extensão por isso 



tem que começar cedo, também lembrar que o Banco do Nordeste está ai 

exigindo pra fins rurais o cadastro rural para aquelas pessoas que queira dar 
proposta ao agro amigo ou qualquer linha de credito se não tiver o cadastro 

ambiental rural não vai ter mais acesso ao credito, desde já o alerta. 

Também informou que o a DAP vai valer agora dois anos, a ministra 
publicou no diário oficial da união, também falou que tem muitas obras 

sendo construídas no município e tem recursos ai pra construir obras e 

fazer mais, tem muita ação e se Deus quiser vai ter muito mais, pois 

amanhã estará tomando posse a deputada Poliana Dutra vai ter dois 
senadores e mais, enfim ações pra engrandecer o município, e tem muita 

coisa pra melhorar em nossa cidade essa semana ouviu o programa fala 

governador aonde ele anuncia a volta do projeto cooperar, muitas 
comunidades que foram contempladas com esse projeto então tem 165 

milhões de reais que vem, pra ver pra se implantar juntamente com as 

comunidades dos quilombolas, pra tentar melhorar a vida dessas pessoas 

que vive nessas comunidades, também já anunciou um concurso com mil 
vagas pra professores e também muitos benefícios então só eram essas suas 

palavras e seu muito obrigado. 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 o vice-presidente Otoniel de Sousa 

Brito e facultou a palavra ao vereador Joalex Rodrigues da Costa para 

fazer uso da palavra. O Edil desejou uma boa noite a todos os colegas 

vereadores funcionários da casa ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas 
conectado. Iniciou seu pronunciamento falando sobre os projetos que ora 

foram aprovados aqui nesta noite pelos vereadores dessa Casa, iniciando 

pelo primeiro projeto que foi o da adequação do piso salarial dos servidores 
municipais de Cajazeirinhas projeto esse que entrou nessa casa e por 

motivos de transmites nas comissões hoje foi colocado em votação, mas 

ainda estar  no mês de fevereiro se Deus quiser não vai prejudicar ninguém, 

como também o projeto de politicas publicas voltadas pras mulheres. Como 
todos sabem no CRAS já ouve muitos cursos pras mulheres naquela 

entidade, fico feliz em ver esse trabalho acontecendo, apesar das 

dificuldades que vem enfrentado não só Cajazeirinhas, mas todo o Brasil. 

Como também já tem muitas mulheres trabalhando aqui por ter feito esses 
cursos oferecidos aqui e um avanço pra nossa cidade. Como também outro 

projeto de grande relevância foi à adequação do salário dos ACS e dos 

ACE era uma luta que o governo travou durante esses anos, que agora 
destravou esses recursos voltada a essa categoria que tanto trabalha e esta 

todo dia com a população, e se ver o esforço de cada um, parabenizou 

todos e com esse aumento só melhora ainda mais, como também esse oficio 

que chegou a essa casa do portal, acredita que ninguém é contra esse 
projeto que só vai engrandecer a nossa cidade dar um novo visual a nossa 

cidade, agradeceu a presença do policial Diego pelo brilhante trabalho que 



ele fez no ano de 2018 com o projeto PROERD. E também parabenizou os 

alunos que fez o Enem que obteve notas altas, agradecer a Deus pelas 
chuvas que é a alegria dos agricultores, pois dali tira o seu sustento. Diante 

mão que Deus proteja com mais inverno que é quem salva das situações no 

nosso país, finalizou sua fala agradecido a todos e seu muito obrigado. 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 04 de abril 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, 28 de Março de 2019. 

             

            
 


