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Ata da 5ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove 

(07/02/2019) 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, Adailton Alves de Lima, Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo 

Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão os vereadores: Arildo 
Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, 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 de leitura de Indicação nº 018/2019 de 

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

019/2019 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura 
de Indicação nº 020/2019 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da 

Costa, leitura de Indicação nº 021/2019 de autoria do vereador Adailton 

Alves de Lima, de Indicação nº 022/2019 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, de Indicação nº 023/2019 de autoria do vereador Otoniel de 
Sousa Brito, leitura do Projeto de Lei nº 005/2019 de autoria do Poder 

Executivo. Leitura dos Votos de Pesar de autoria dos vereadores Otoniel de 

Sousa brito e waerson José de Souza e sobescritos pelos vereadores Joalex 

Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Adailton Alves de 
Lima, Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel 

de Sousa Brito para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou a todos os 
presentes agradecendo a Deus pelo momento e iniciou o seu discurso 

falando sobre os votos de Pesar que apresentou a família do senhor Orlando 

Almeida da Silva uma pessoa muito querida que deixou saudades a todos. 



O edil falou que solicitou do senhor prefeito o conserto do esgoto a céu 

aberto que fica próximo à casa de Dede de Anacleto e Zé Dede que essas 
pessoas sentindo-se incomodadas com o mau cheiro lhe procuraram e 

pediu-lhe que fizesse esse reclame ao senhor prefeito que tome as 

providencias e falou que já tinha pedido a outro vereador mais não lhe citou 
o nome, pediu ao secretário de obras e nada foi feito com aquela fedentina 

ali, não só ali mais em grande parte da cidade se encontra com fedentina 

com esgoto ao céu aberto. O edil solicitou de forma verbal que fizesse a 

limpeza dos entulhos que se encontram próximo à rua principal do conjunto 
Baruc Rodrigues, limpeza dos córregos como também viu a sumula do 

Projeto de Lei que trata do aumento de salário dos professores que por falta 

a Tabela e alguns Projetos que ainda estão sendo analisado, e agradeceu a 
Deus pelas chuvas e desejou uma boa noite a todos.  O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Jason Felix 

Almeida dos Santos para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou ao 

Senhor presidente colegas vereadores funcionários da casa e internautas 
iniciando sua fala, falou que tinha subscrevido os votos de pesar que foi 

proposto pelo vereador Otoniel do falecimento do senhor Orlando sua 

sincera consideração a todos os familiares e sobre o projeto do aumento de 
salario dos professores que está faltando o anexo junto ao projeto ele 

acredita que o legislativo tem o intuito de adiantar os trabalhos que 

favorecer a essa categoria que é muito importante quanto à indicação que 

fez nessa casa encaminhando ao poder executivo do município o pedido de 
calçamento para diversas ruas e o mesmo estive com o prefeito e o 

secretario de planejamento conversando onde esse ano tem que se dar as 

mãos e avaliar com o governo estadual pra que posam trazer calçamentos 
pra nossa cidade o prefeito está ai construindo a praça do conjunto Edvaldo 

Cazé, e tem ainda pra complementar ao lado daquela praça também pra rua 

do campo de futebol conjunto Felipe Vitoriano e diversas ruas que possa 

vim calçamentos.  Sobre o lixão estive presente lá realmente estar 
precisando de serviços paliativos, mas graças a Deus a retroescavadeira já 

se encontra na cidade e pediu compreensão a todos na espera dos serviços, 

por que agora precisa ser feito o serviços do lixão e a limpeza da nossa 

cidade pra que não haja proliferação de mosquitos que possa acarretar 
doenças também sua preocupação e com os cortes de terras e as chuvas, 

mas o amigo zildo falou que o percentual das chuvas no nosso município 

está proposto ao do ano passado que permaneça nesse patamar e tem 
oferecido apoio ao prefeito no que precisar na questão dos cortes de terras,    

Essas são suas palavras e obrigado 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 e os colegas 
vereadores, os funcionários da casa, público das redes sociais a todos o seu 

boa noite em primeiro lugar agradeceu a Deus por estar usando a tribuna 



sempre em defesa dos interesses coletivos da população de Cajazeirinhas. E 

falou que sobrescreveu os Votos de Pesar a família do senhor Orlando. Na 
ultima sessão ele protocolou nesta casa três indicações onde solicitou que o 

gestor encaminhasse junto com a ENPAE encaminhasse a empasa o oficio 

solicitando alevinos pra ser distribuído com os agricultores do nosso 
município já que estar dentro dessa média, que também fosse encaminhado 

oficia para a deputada Poliana Dutra pra ver a questão da escola estadual 

sobre a estrutura que merece ampliação com urgência, como também a 

CAGEPA que merece uma reforma desde a captação ate o sistema de 
distribuição também ele protocolou outro documento solicitando aquisição 

de uma insiladeira que e de grande valia para o agricultor. Como também 

uma maquina pra fazer feno, silagem e feno são técnicas de convivência 
com a estiagem e o produtor tem que ter conhecimento dessas técnicas para 

garantir a alimentação do seu rebanho no período da seca. Então foram 

essas três indicações que ele apresentou aqui na sessão passada, espero que 

o gestor atenda essas indicações, também essa semana fez uma visita ao 
biodigestor ali em Nego Velho funcionando perfeitamente já fazem seis 

messes que esse biodigestor está funcionando lá foi atendido na casa dele e 

a de sua filha Nova e foi comprovado que eles nunca mais compraram 
bojão e como e do conhecimento de todos o gás subiu novamente e com 

essa ação que foi feita aqui em Cajazeirinhas, o Edil agradeceu a parceria 

da prefeitura que doou o material e da acolhida do projeto semiárido solar 

construindo três biodigestores beneficiando seis família e estar sendo 
beneficiando para sustentabilidade ambiental com vantagem que o esterco 

que era jogado a céu aberto agora estar tendo aproveitamento e gerando 

biogás e também biofertilizante, também ele fez uma visita a ordenhadeira 
que foi construída na fazenda Lagoa Seca depois de seu Terto Pereira, uma 

coisa inédita que nem Coremas uma cidade do porte tem uma como essa 

mecânica e canalizada foi implantada no município de Cajazeirinhas, 

muitas pessoas estão querendo conhecer pra ver. Porque quem luta com 
gado e todos os dias não tem dia santo e nem feriado então aqueles 

agricultores que queira visitar estar aberta à visitação, pra ter ideia o 

produtor tirava 200 a 230 litros passou agora pra quase 500 com o mesmo 

rebanho uma vantagem por que não precisa acordar tão cedo e a higiene de 
deixar ordenha limpa. o leite sai direto do peito da vaca e canalizado direto 

para o tanque e ai direto para a queijeira, então são essas coisas que estão 

engrandecendo nosso município. O Edil deu Graças a Deus pelas boas 
referências na área da agricultura familiar como do produtor rural já 

encerando parabenizou a gestão do bolsa família, chagas e Jardel que 

fizeram um brilhante trabalho ele consultou o sistema do bolsa eles 

ultrapassarão todos os índices nacional a termo de trabalho estão de 
parabéns como toda equipe do CRAS, inclusive esse ano destinou para 

Cajazeirinhas quase 2 milhões e quatrocentos mil reais e um programa 



social é de grande valia, hoje ele conversou com o secretário de Saúde 

Edney e foi contratado um psicólogo para o CRAS e também vai vim um 
cirurgião dentista para o céu pra fazer canais cirurgias coisas que não se 

fazia aqui no município então essas são suas palavras e pediu a Deus uma 

noite de chuvas e um bom inverno e desejou uma boa noite a todos.    O 
senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer uso da palavra. O edil 

cumprimentou ao Senhor presidente colegas vereadores, e os funcionários 

da Casa e os caros rádios ouvintes seu boa noite. O Edil inicia sua fala 
agradecendo a Deus por estar usando a Tribuna da Casa mais uma noite 

para juntos dar sequencia aos trabalhos e realizar mais uma sessão 

ordinária, iniciando solidarizou com a família de seu Orlando na qual o 
vereador Otoniel e Dr. Waerson fizeram os Votos de Pesar e os demais 

assinarão falou também que o conheci uma família exemplar no município 

que Deus possa assim fortalecer essa família. Com relação ao demais tema 

palpitante ouviu atentamente os vereadores e às vezes 10 minutos é pouco 
pra comentar assuntos importantes no município, mas falou sobre a pauta 

dos cortes de terras que já foi discutido com os demais já foi analisado mais 

ver a dificuldade que se encontra principalmente quando se refere às 
chuvas irregulares juntando as dificuldades administrativas que se encontra 

tornando um problema grave, acredita que se não houver uma organização 

imediata os cortes de terras irão metade de março ou até mais pelo mesmo 

ritmo que esta, pode comprometer todo o corte e o plantio porque com a 
redução de maquinas permita vereador Otoniel com a dificuldade de 

trabalhar a noite por conta de faróis discos e outros problemas infelizmente 

não estão sendo resolvidos hoje tem em torno de 400 agricultores que 
pegarão ordem de cortes de terras que talvez 100 tenham sido beneficiados 

tem setores que tem 100 famílias como a região de São Braz 123 Cascão 

Forquilha e outras então os agricultores ficam o ano inteiro esperando o 

período de chuvas porque eles vivem da agricultura e pra que eles 
permaneçam tem que haver politicas públicas de incentivos teve deles que 

deixarão a zona rural e veio pra cidade parte desse povo está passando por 

dificuldades sem emprego daqui muitas vesses querem voltar, mas voltam 

desgastados, pois o pouco que tinham se desfez pra vim pra zona urbana 
pensando que ia ter uma condição de vida melhor e não encontrou, por que 

ele criava porco, galinha e ovelha e teve que desfazer pra vim pra cidade 

olhe o tamanho do problema e hoje nem se quer os cortes tão sendo feito 
ano passado nessa época perderão as plantações, isso é grave, a insatisfação 

dos agricultores é grande quando se refere aos cortes de terras. Eles 

dependem da roça pra sobreviver pra se manter no campo, e faz um apelo 

ao senhor prefeito que possa contratar tratores maquinistas operador faça 
alguma coisa é uma covardia se omitir a uma situação dessa e o Edil falou 

que não estar falando porque ele é oposição não é isso é a realidade do 



tempo só pra complementar São Bentinho em 20 dias já concluiu os cortes 

de terras apesar de que é bem menor só pra conclui e bem melhor ter100 
agricultores ocupados no campo na esperança de colher do que 400 

pedindo todo dia na prefeitura um vidro de remédio uma feira e outras 

coisas e o que acontece se não houver politicas publicas,  e que ficaria feliz 
quando alguém fala que vem, mas um dentista para prestar serviço no 

município isso é ótimo, mas o que se revolta e que falta remédios e coisas 

básicas, mas não para de contratar, e que não tem nada contra contratado, 

mas as escolas ele creia que vai iniciar agora esses mês de fevereiro, mas 
tem escolas que precisa urgentemente de serviços e de dedetização nessas 

escolas já que não passaram  nem se quer uma mão de tinta não estar vendo 

nada feito à dificuldade do município é grande e a oferta é pequena, mas é 
preciso saber que com o pouco transformar em muito com relação aos 

calçamentos Cajazeirinhas o município perdeu quase 1 milhão com perca 

de licitação e renovação de contratos que perde e a população, mas tudo 

bem, problemas de quem esta na gestão o importante é que as soluções 
sejam encontradas para os problemas e 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 ao Senhor presidente, os colegas vereadores, e os 

funcionários da Casa e ouvintes da rádio Cajazeirinhas FM, público 

presente deu inicio falando que subscreveu aos votos de Pesar direcionada 

a perda do senhor Orlando pessoa essa conhecida e desejou em nome da 
sua família os sentimentos a toda família enlutada justificou a sua ausência 

na ultima sessão no qual se encontrava de repouso que estava doente, mas 

quer levar através desse plenário que assistia à sessão, dar os parabéns a 
qualidade do som que estar chegando ótimo e assim os trabalhos esta sendo 

divulgado e que a casa tem o compromisso com o povo também juntar as 

palavras dos vereadores aonde assistia e discutia deixar os parabéns a 

gestão com relação ao portal uma coisa de muita importância para a cidade, 
também senhores vereadores trazer uma indicação de numero 021/2019 que 

a secretária dessa casa fez a meu pedido com relação que se fosse colocado 

metragens lá no riacho Barrocão passagem essa que se encontra numa 

fundura rasa que tem acesso nesse momento à população pede que o poder 
executivo através da secretaria competente a este setor que possa 

encaminhar caçamba de entulho para que possa vedar aquela superfície pra 

dar acesso às moradores e que almeja pela passagem molhada então 
pedimos para que se possa amenizar aquela situação dos moradores que ali 

trafegam que encontra se protocolado o pedido dessa passagem e que eles 

consigam mais demandas para nossa comunidade se cumpra as 

necessidades desse povo que o mesmo estar nessa luta sempre cobrando e 
se Deus quiser vai ser cumprido essas necessidades que os recursos são 

poucos, mas não se pode acomodar é só questão de tempo pra concluir e 



com relação aos tratores que e a pauta da noite bem discutida sobre a 

licitação que está sendo comtemplada com mais uma patrolmecanizada de 
marca Valmet que venha para o município sobre os cortes de terra se olhar 

os índices pluviométricos o nosso município é grande que possa Trabalhar 

nos sábados e. Domingos pra que possa produzir mais, no ultimo dia 
primeiro houve a posse dos deputados federais e senadores a eleição e o 

que se chamou a atenção a uma mudança nos poderes do senado o povo 

mostrou a indignação foram às urnas reduziu deixou a minoria dos 

veteranos renovou a casa e se ver se os novatos realmente vão honrar com 
o voto dos brasileiros sinceramente foi uma cena vergonhosa porque a 

reforma dentro dos poderes é uma coisa que realmente estar precisando só 

se faz reforma no pais quando se faz pressão são 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 cumprimentou ao Senhor presidente, os colegas vereadores, e os 

funcionários da Casa e ouvintes da rádio Cajazeirinhas FM, público 

presente deu iniciou discussão falando que subscreveu aos votos de Pesar e 
ia se acostando aos votos de pesar do falecimento do amigo Orlando era 

seu vizinho tinha uma boa convivência e que Deus coloque-o em um bom 

lugar e conforte a família falou também da indicação que fiz de numero 

020/2019 porque foi procurado por moradores do conjunto Baruch 
Rodrigues nas imediações da casa do senhor Pelado como assim é 

conhecido que está tendo uma buraqueira veio às chuvas, mas sabes que 

tem problemas nas ruas foi procurado pra que se possa fazer um pedido 
junto ao poder publico municipal que possa colocar metragens lá e da uma 

passada com a maquina pra dar uma melhorada naquela rua pra uma 

condição melhor de vida pra os moradores daquela localidade como 

também assim já foi falado pelos colegas que lhes anteciparão a respeito 
dos tratores se ver que no ano passado dentro de trinta dias foram feito os 

cortes de terras no município e as pessoas que lhe procurava se sentiam 

satisfeito, acredito que esse ano também vai dar tudo certo o secretário de 

agricultora é uma pessoa que entende do movimento está se esforçando 
levando pra todas as comunidades sem discriminar agora também tem que 

ser pacientes e esperar realmente as chuvas estão sendo irregulares às vezes 

chega numa localidade tem chovido mais então tem esses impasses, mas 
confiando em Deus vai ter um bom ano de inverno uma boa colheita. Como 

também quer chamar a atenção dos vereadores de um problema que a 

secretaria de infra-instrutura pode ver essas passagens molhadas, que se ver 

que quase todas estão com problemas simples que se pode resolver com 
brita e cimento se fazer uns retoques pelo menos nessas três passagens 

molhadas aqui na via principal de Cajazeirinhas ate o Distrito de São Brás 



começando pelo Barrento, Forquilha e outros pra se fazer uns reparos 

porque o inverno vai aumentar se acontecer de ir embora vai ter um 
prejuízo maior. Fazer uma manutenção de forma geral como também 

parabenizou os ACS que fizeram um trabalho bem divulgado a respeito da 

dengue porque nesse período de chuvas aqui em Cajazeirinhas aumenta a 
proliferação de mosquitos. Ano passado eles fizeram o trabalho de limpeza 

e quase não teve casos de dengue, já em Coremas ate óbito teve então que 

esse ano seja tomado essa providencia vê também que na parte da limpeza 

da cidade que os moradores tenham compreensão e não jogue lixo nas 
margens espere que o carro do lixo passe, pois vê o esforço dos rapazes que 

fazem a coleta do lixo todos os dias, isso com o inverno só acarretam 

doenças além dos animais, que os moradores tenham mais consciências 
humanas, Eram essas as suas palavras e seu muito obrigado e 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 14 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, 07 de fevereiro de 2019. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


