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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (06/02/2020) 

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, 

Antônio Dantas de Sousa, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida 

dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. 

Deixou de comparecer a sessão o vereador Adailton Alves de Lima, o qual 

justificou a sua ausência. 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 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 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 001/2020 de autoria do vereador Jacson 

Felix Almeida dos Santos, leitura de Indicação nº 002/2020 de autoria do 

vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, Indicação nº 003/2020 de 

autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de Indicação 

nº 004/2020 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de 

Indicação nº 005/2020 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura de Votos de Pesar a família da senhora Ana Rodrigues Pereira de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos de Pesar a 

família da senhora Antônia de Freitas Oliveira, de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos de Pesar a família do Antônio de 

Almeida Rodrigues, de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura 

de Votos de Pesar a família da senhora Maria Moura Nobre dos Santos, de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Oficio 

Nº 1430/2019 Caixa Econômica Federal gerencia executiva de João 

Pessoa-PB, leitura de Oficio Nº 003/2020 juiz eleitoral da 52ª zona-

Coremas-PB, leitura do Projeto de Lei Nº 001/2020 de autoria do Poder 

Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 



vereador inscrito Antônio Dantas de Sousa, para fazer uso da palavra. O 

Edil cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora 

Maria Aparecida, funcionários da Casa, internautas conectados, público 

presente, caros ouvintes da Cajazeirinhas FM. E internautas que assiste 

pelo Face book. O Edil iniciou seu pronunciamento dando boas vindas a 

todos pelo inicio dos trabalhos, faltando só o vereador Adailton mais que o 

senhor abençoe todos, pra que sempre busquem o melhor para o povo, 

começou parabenizando o governo federal e ao gestor pela aquisição da 

ambulância que chegou à cidade de Cajazeirinhas vai ser muito bem vinda 

e útil pra população, só tem um detalhe no governo de Cristóvão Filho veio 

também uma ambulância, onde ele mesmo foi buscar e foi criticado por 

todos os adversários por conta dessa ambulância, e essa semana aconteceu 

o mesmo o prefeito atual foi buscar esta ambulância que chegou lá em 

Bauru, porque criticaram se agora fizeram o mesmo, então pensem antes de 

criticar a gestão, parabenizou o aluno Joao Vitor da Escola Maria Soledade 

e Maria Rita pela Pontuação na prova do Enem 2019 alunos que nunca 

saíram do município então aqui parabéns a vocês, como a direção da escola 

que serve de exemplo pra outras pessoas, também de cobrou da gestão 

novamente onde tem um ano que fez indicações e principalmente essa do 

conjunto Baruch Rodrigues numa rua que se encontra no escuro a um ano, 

da mesma forma pediu que mandasse uma maquina pra retirar a fedentia 

daquele fossão talvez se fosse à casa de um rico já tivesse resolvido o 

problema. Está faltando responsabilidade pra serem resolvidos esses 

problemas tem funcionários, tem maquinas e caçamba, porque não vai 

resolver o problema daqueles moradores, que seja resolvido pela prefeitura 

ou cagepa tem que ver quem é responsável por esse problema, só que sabe 

do problema é quem mora lá o caso é serio, então vão resolver, falou 

também dos cortes de terras, está bem adiantado, mas começaram atrasado, 

pois não prepararam as grades pra que começassem cedo os cortes, 

agradeceu por ter cortado as terras do Barrento, mas tem gente sendo 

prejudicado, também sobre nomes de rua onde essa casa manda pra gestão, 

e lá já aconteceu de colocar pessoas que pediram recentemente e outras que 

faz um bom tempo e ainda não colocaram, será que é carta marcada, mas 

que tem erro tem. E finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite 

a todos. O senhor 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, vereadora, em 

nome de Sergio saudou o público presente. O Edil iniciou seu 

pronunciamento agradecendo a Deus por permitir ele esteja aqui presente, 

cumprindo seus deveres, onde alguns ou todos vão tentar pleitear uma vaga 

de vereador, e respeitar pra não atingir ninguém na casa, reclamar, 

reivindicar, encaminhar é dever do vereador e tentar melhorar pra o bem do 

povo desse município. As regiões onde anda mais as pessoas não tão 



reclamando, e reclamam das estradas porque as chuvas começaram, graças 

a Deus com a volta das chuvas melhora muito, a questão dos esgotos com 

certeza piora, pois com a repressão da água acumula mais não é só aquela, 

então quando o vereador Antônio falou ele admirou, pois acha que é dever 

da cagepa e até mesmo do dono da propriedade cobrar e não da prefeitura, 

pois aqueles moradores pagam esgoto e tem o direito de cobrar pelo bom 

funcionamento. E sobre os cortes de terras ninguém chegou pra ele 

reclamando que estava atrasado, já tem região que foi concluída espera que 

seja concluída no prozo certo pra não prejudicar ninguém, só diz uma coisa 

criticar com responsabilidade é um coisa respeito todos os vereadores e 

achou que a critica tem que ser feita mais vai se analisar os fatos, pra que 

seja construtiva, ele está aqui pra ajudar o povo, e ver que esse povo é 

assistido tem uma educação de qualidade, uma boa saúde, que é o que tem 

de melhor no município. E finalizou seu pronunciamento desejando uma 

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

vereadora inscrita, Maria Aparecida Dantas de Almeida para fazer uso 

da palavra. A Edil cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, 

vereadora, funcionários da Casa, público presente. A Edil iniciou seu 

pronunciamento agradecendo a Deus pelo momento que ele lhe 

proporciona mais e mais dias como este, iniciando sua fala se solidarizou 

com as famílias dos entes queridos que se foram, Dona Mariquinha mãe do 

amigo Novo que é bem conhecido entre todos, a todos eles seu abraço sua 

solidariedade, também a seu Sebastião pai de Simone, dona Ana como 

todos a conheceram, pessoa de um caráter excepcional criou sua família 

enorme com muita responsabilidade e muito amor, seu Otone esposo de 

dona Nevinha, pessoas que tem uma história na nossa cidade e que 

contribuíram pra que esse município cresça, deixou seus sinceros 

sentimentos recebam o seu abraço e de toda sua família. Parabenizou o 

senhor prefeito por mais uma conquista recebida que foi a chegada de mais 

uma ambulância do SAMU, todos do município são gratos pelo 

desempenho e dedicação a seu povo. Também falou aqui do enceramento 

da festa da igreja de São Bráz, uma festa muito linda, e aproveitou a 

oportunidade para dizer aquele povo que ficou muito feliz pelo 

acolhimento as comunidades muito unidas agradeceram a todos pela 

presença que Deus abençoe cada um, então seus parabéns a todos daquela 

capela que contribuem que fazem o trabalho acontecer e a igreja crescer. 

Também falou dos cortes de terras, é filha de agricultor e é uma coisa 

muito satisfatória de quando chove ver as terras prontas pra plantar. Então e 

dizer a estes agricultores que ainda não tiveram suas terras cortadas que 

tem só mais um pouco de paciência, pois vai chegar a horas de cada um 

saibam que é solidaria a todos, que Deus abençoe que tenham um bom 

inverno que é o mais importante, também não poderia Deixar de falar dos 

guerreiros de nossa cidade que foram muitos mais em nome de Joao Vitor, 



Maria Rita que também foi aluna do Janduhy Carneiro, Marcelo, Renata 

enfim são tantos seus parabéns recebam o seu abraço e que Deus dê forças 

pra seguirem em frente, e se Deus quiser vão chegar longe. Seus parabéns 

também a filha do vereador Adailton Alves vereador desta cidade, que 

passou pra odontologia. E finalizou seu pronunciamento desejando uma 

boa noite a todos. 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, nobres vereadores, vereadora, o 

público presente, ouvintes da Cajazeirinhas FM, internautas conectados. O 

Edil iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus pelo inicio dos 

trabalhos e falou que apresentou três votos de pesar nesta casa à senhora 

Ana Rodrigues Pereira, a senhora Antônia Oliveira e Antônio de Almeida 

Rodrigues, todos esses falecimentos foram no mês de janeiro, a todos os 

familiares se solidariza e a eles que Deus dê o céu por descanso, também 

aqui solicitou que fosse feito a reposição de lâmpadas nessa cidade, 

parabenizou todos os responsáveis na organização da festa de São Braz, 

uma belíssima festa esteve presente e pode prestigiar aquele evento, falou 

do calçamento que vai ser feitos que sejam feito, que façam primeiro os 

esgotos pra não haver problemas futuros. Tentando fazer uma solicitação a 

cagepa com relação à qualidade da água que esta chegando às casas muito 

suja e com mau cheiro, e recebeu informações que a analise dessa água só é 

feita na segundo feira e assim a população esta recebendo uma água de má 

qualidade por parte da cagepa, tem que se unir pra mudar essa realidade. 

Aqui o problema e desobediência às leis, pra que aqui aprovar leis pra elas 

não serem cumpridas, já concluindo seu pronunciamento agradecendo a 

Deus pela oportunidade. E finalizou seu pronunciamento desejando uma 

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

vereador inscrito, Vicente Ismael da Silva, para fazer uso da palavra. O 

Edil cumprimentou o senhor presidente, vereadores, vereadora Maria 

Aparecida, o público presente, cara radio ouvintes da Cajazeirinhas FM, 

internautas conectados. O Edil iniciou seu pronunciamento agradecendo a 

Deus pelo inicio dos trabalhos nesse ano de 2020 iniciando sua fala se 

acostou aos votos de pesar dos amigos vereadores que lhe antecederam, as 

pessoas que foram citadas que perderam seus entes queridos, que Deus 

possa confortar essas famílias pelas perdas, ouvindo o discurso de cada 

vereador que falaram nessa tribuna falando dos seguimentos do nosso 

município, viu aqui nessas primeiras chuvas onde as estradas já estão com 

grandes problemas e aqui fez indicações pra ser feito esses serviços e só 

falta organização, e força de vontade, pois tem varias maquinas pra que 

sejam feitos esses serviços, pelo menos tentar amenizar algumas situações.  

Fica aqui sua indignação, mas sabe-se que fica impossível recuperar as 

estradas no período do inverno, mais é possível pelo menos o de difícil 

acesso que são pequenos trechos, também aqui analisando o inicio das 



aulas, no inicio do ano de 2019 Cajazeirinhas foi uma das primeiras a parar 

na região, e será provavelmente a ultima a reiniciar as aulas, isso não quer 

dizer que a qualidade das aulas não seja boa, tem um corpo docente muito 

bem preparado e uma secretária eficiente, mas não tem previsão de quando 

começa as aulas, e com relação aos ônibus será que nesse intervalo foi feito 

revisão nesses ônibus? Por que aconteceu o mesmo com os tratores ano 

passado e quem fica prejudicado são os agricultores do nosso município, 

enquanto não entra um prefeito que se preocupe e tenha o cuidado com o 

agricultor vai continuar assim sempre atrasando, essas pessoas que não 

tiveram suas terras cortadas logo no inicio do inverno perderam suas 

colheitas, é triste pra quem vive da agricultura, a gestão precisa se 

organizar mais pelos agricultores que são mais necessitados. Não estar aqui 

pra defender gestão já falou mais de mil vezes estarmos aqui pra defender o 

povo, tem que priorizar os agricultores que mais necessitam, pois muitos 

deles cortam terras pra plantar capim pra fazer silagem, isso não pode 

acontecer não estar aqui pra fazer critica errada no dia que faz isso, não 

será mais vereador nessa casa, os vereadores é papel dele cobrar porque 

serão cobrados, agora é logico que o município tem seus limites, mas vai 

ter que trabalhar com responsabilidades fazendo o possível e o certo. E 

finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos. 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, vereadores, vereadora Maria Aparecida, o público presente, 

cara radio ouvintes da Cajazeirinhas FM, internautas conectados pelo 

Facebook. O Edil iniciou seu pronunciamento se acostou aos votos de pesar 

lidos aqui nesta tribuna, as famílias que perderam seus entes queridos seus 

sinceros sentimentos aos familiares. Deu graças a Deus pela volta das 

chuvas que foram muito boas e muito bem vindas precisaram de um bom 

inverno nem com muita chuva nem pouco, dentro da normalidade, com as 

benções de Deus. E aqui diante mão parabenizou o agricultor Francisco 

Ismael pelo seu aniversario que está completando ano nesta data de hoje, 

iniciou falando dos cortes de terras, ficou até triste quando falam desses 

cortes, onde eram pra ser elogios, principalmente esse ano que tem quatro 

tratores no município. A gestão faz o que pode mais tem que ter paciência 

que sua terra vai ser cotada a tempo, fez uma indicação aqui pra que fosse 

adquirido um caminhão compactador de lixo, pois esta sendo feito em 

trator e trator é pra servi na agricultura, então esse caminhão vai ser de 

muita serventia pra essa cidade. Também foi feito a distribuição de 

sementes pediu desculpas aos agricultores, pois a quantidade foi pouco 

foram só 500 quilos de milho, 500 de feijão e 200 de sorgo muito pouco 

pra demanda onde mais de 70 % das pessoas vivem na zona rural a 

distribuição foi rápida mas fez sua parte.  Também tem uma capacitação do 

PB rural sustentável, vai ser em Coremas pra todos os membros pra que 



pudesse ter acesso ao PB rural sustentável onde vai começar a funcionar se 

não se engana serão mais de 320 milhões pra ser distribuído na Paraíba 

duzentos e vinte e vinte e dois municípios serão beneficiados só não a 

capital, e com certeza as comunidades quilombolas serão priorizadas e as 

demais também serão, um dos principais projetos será a água como 

perfuração de poços artesianos construção de açudes, instalação de 

dessalinizadores, então desde já convida todos os membros pra que estejam 

convidados nessa reunião e creia que seja obrigatório essa capacitação, e 

outra coisa a documentação da associação das comunidades tem que está 

em dia. Desde já parabenizou os conselheiros tutelares eleitos, onde aqui 

nesta casa teve a sessão solene de posse, é uma profissão de grande valor 

que não é todo mundo que pode concorrer a esse trabalho, passaram por 

capacitações tem toda documentação exigida então para a todos os 

organizadores pra que a eleição ocorresse tudo nos conformes, parabenizou 

também a gestão pela ambulância nova do SAMU que chegou e pela a 

outra que já esta trabalhando onde faltava a documentação mais já esta tudo 

certo. Parabenizou os alunos que passaram no vestibular e aos demais 

professores desses alunos da rede estadual, pelo desempenho desejou muito 

sucesso. E finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos. 

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 vice-presidente Otoniel de Sousa Brito e facultou a palavra ao 

vereador Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou a todos os vereadores e vereadora, publico presente, em 

nome de Joao da silva conselheiro tutelar, desejou boas vindas aos nobres 

vereadores, funcionários da casa, ouvinte da Cajazeirinhas FM, O Edil 

iniciou suas colocações fazendo alusão ao primeiro período legislativo da e 

a primeira sessão do ano, escutando os nobres colegas viu em cada um a 

preocupação de todos em solucionar cada problema, e o trabalho do 

vereador é fiscalizar, debater aprovar criar, e tentar solucionar os 

problemas do município, desde já se solidarizou com as famílias que 

perderam seus entes querido, pediu a Deus que os dê o descanso eterno, 

voltando aos assuntos da casa onde foi debatido e discutido entre todos 

com muita responsabilidade, sabe que cada um tem seu modo de trabalho e 

teve suas parcelas de contribuição tanto vereadores como o prefeito. Pediu 

para cada um o respeitar cada um, não sabem quem vai estar aqui nos 

próximos anos, que Deus  abençoe pra que trabalhem com serenidade, 

respeitando o povo. Portanto pelo motivo do horário encerro suas 

colocações desejando uma boa noite a todos e até a próxima sessão em dia 

e hora regimental.  O senhor presidente encerrou os trabalhos convidando 

os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima sessão 

ordinária que será designada para o dia 13 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,  06 de fevereiro de 2020. 

             

 

   

       

                       

 

 

 

 


