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Ata da 3ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 
(20/02/2020) 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, Jacson Felix Almeida 
dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. 
Deixaram de comparecer a sessão os vereadores Antônio Dantas de 
Sousa, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Vicente Ismael 
da Silva Filho, 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 
010/2020 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do 
Parecer nº 001/2020 de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao 
Projeto de Lei nº 004/2020, leitura do Parecer nº 002/2020 de autoria da 
Comissão Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 004/2020, leitura 
do Parecer nº 001/2020 de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao 
Projeto de Lei nº 005/2020, leitura do Parecer nº 002/2020 de autoria da 
Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 005/2020. O 
senhor presidente reassumiu os trabalhos e Pôs em votação o Parecer nº 
001/2020 de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 
nº 004/2020. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos.  O 
senhor presidente Pôs em votação o Parecer nº 002/de autoria da 
comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 004/2020. 
Quando este foi aprovado por unanimidade de 2020 votos.  O senhor 
presidente Pôs em votação o Parecer nº 001/2020 de autoria da Comissão 
aprovado por unanimidade de votos de Justiça e Redação ao Projeto de 
Lei nº 005/2020. 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 ao Projeto de Lei nº 005/2020. 
Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente 
Pôs em 1ª votação Projeto de Lei nº 004 /2020. Equipara o salário dos 
servidores municipais ao Mínimo Nacional. Será majorado para o valor 
de R$ 1.045,00 (Um mil e quarenta e cinco reais). Quando este foi 
aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em 1ª 
votação o Projeto de Lei nº 005 /2020. Equipara o salário do magistério 
ao piso nacional. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 
senhor presidente Pôs em 2ª votação o Projeto de Lei nº 005 /2020. 
Equipara o salário do magistério ao piso nacional. 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, senhores vereadores 
e senhora vereadora, publico presente e funcionários da casa. E os rádios 
ouvintes da Cajazeirinhas FM. O Edil agradeceu a Deus pela 
oportunidade de estar mais uma vez fazendo uso da tribuna da Casa 
trabalhando em pro do município e que Deus possa nos abençoar cada dia 
mais, agradeceu pelo inverno que ele possa encher todos os açudes do 
nosso município, e que os agricultores tenham uma boa colheita pra que 
melhore a questão econômica, e também a questão da pastagem, e estar 
muito perseverante que os açudes venham sangrar, pra que nosso povo 
não precise tanto de carro pipa e assim possam tomar conta de outras 
demandas. (Por falha técnica o restante da voz não gravada). O senhor 
presidente reassumiu os trabalho e 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 
funcionários da casa. E os rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM. O Edil 
Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nessa tribuna, falou de uma 
matéria que ouvi na liberdade FM sobre um alerta do tribunal de contas 
do estado, notificou as cidades do acompanhamento das gestões das 
cidades de Pombal, Cajazeirinhas e Lagoa, onde Cajazeirinhas em 2019, 
o mínimo é 15 % só foi 14.22 tem que ser no mínimo 15% desse recurso 
na câmara também reduziu bastante, e com respeito à educação onde eles 
recomendam a aplicação 25% na receita, Cajazeirinhas foi 53,18 então 
foi o município que se mais gastou em educação por isso que estão ai os 
resultados. E o dinheiro que vem do FUNDEB. Então o gestor tem que 
melhorar um pouco na saúde, e o resto não vieram alerta, Também com 
relação ao carnaval que esta chegando divirta-se com responsabilidade se 
beber não dirija muito respeito com os colegas, pediu a Deus pra 
abençoar todos, pediu mais chuvas nessa noite, então só foram essas suas 
palavras muito obrigadas. O senhor presidente reassumiu os trabalho e 
convidou o vereador inscrito. Otoniel de Sousa Brito, para fazer uso da 



palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores e 
senhora vereadora, publico presente e funcionários da casa. E os caros 
rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM. O Edil iniciou seu pronunciamento 
Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar nessa tribuna mais uma 
vez, e falou que apresentou uma indicação solicitando do poder publico a 
recuperação de dois mata burros um localizado na divisa do Riacho 
Fechado com pedra branca um mata Burro que esta se tornando inviável 
a passagem de carros como também outro que fica de frente a casa de 
Chico de Manoel Calai, onde se precisa de concerto, como também tem 
em outras localidades tomara que a gestão tome providências com 
relação a esses mata burros sabe-se que o ex-prefeito José de Almeida 
tinha um maior cuidado com esses mata burros. O Edil falou que ouviu 
atentamente os nobres vereadores permita-lhe falar vereador Zilda, com 
relação ao calçamento da Rua Maria de Fatima Almeida de Sousa, ele 
lembra muito bem quando veio o dinheiro pra sessão onerosa do 
município, e o projeto que encontrasse na casa dizia assim: duzentos e 
cinquenta mil pra pagar INSS, cento e cinquenta mil pra calçamentos, e 
cinquenta e dois mil quatrocentos e dez pra secretaria de agricultura, ele 
juntamente com o assessor jurídico da casa e o prefeito, ele falou que no 
projeto não tinha destinação pra quais ruas estava sendo destinados 
aqueles calçamentos, ele perguntou se ia ser feita a rua da creche e do 
posto médico e ele disse que não que já existia o projeto pra aquela área, 
e a pessoa que falou que esta sendo feito com recursos próprios e uma 
mentira e sim, foi recurso do governo federal. Agora esse dinheiro 
poderia ter sido aplicado com esgotamento sanitário, pois pra todo lado 
tem fedentina, e assim tem que ter a competência e a dignidade de 
quando presta o juramento de cumpri as responsabilidades com nosso 
munícipio venha cumpri com a verdade, pra nossa cidade crescer e se 
desenvolver. Só eram essas suas palavras e muito obrigada. O senhor 
presidente reassumiu os trabalho e convidou a vereadora inscrita. Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, para fazer uso da palavra. A Edil 
cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, publico 
presente, nas pessoas de Sérgio e Simario, desejou uma boa noite a todos 
da zona rural. A Edil iniciou seu pronunciamento Agradecendo a Deus 
por mais uma chuva abençoada, que dar sinais de dias melhores pra 
nossos agricultores, a vereadora falou que ouvindo o colega vereador 
Otoniel Brito, sobre a pavimentação das ruas já começaram, todos tem 
conhecimento da necessidade das nossas ruas, mas tem certeza que só é o 
começo, como também que todas são merecedoras e vão chegar o seu 
momento, o que depender de Deus, do prefeito e dos vereadores vai 
chegar. Mas tem que ter paciência e Fé em Deus, e também na ultima 
quarta feira Dr. Domingos fez atendimento aqui de ultrassonografia 
momento muito fantástico como muitos participaram e muitos idosos que 



precisam mães com crianças de braços. (Por falha técnica deixou de ser 
gravado o áudio). O senhor presidente encerrou os trabalhos convidando 
os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima sessão 
ordinária que será designada para o dia 20 de fevereiro do ano de dois mil 
e vinte 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. 
             
 

   
       

                       

 

 

 
 

 
 

         

     

  

 

 

 

 

 


