
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS 
CASA MANOEL PIRES DE SOUSA 

CNPJ 01.615.254/0001-87 
 

 

Ata da 8ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove 

(14/03/2019) 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, Waerson Jose de Souza, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista 

Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite. Deixaram 
de comparecer a sessão os vereadores Arildo Batista Ferreira, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida. 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 Oficio nº 008/2019 de Autoria da Secretaria Municipal de 

Saúde leitura de Oficio nº 011/2019 de Autoria da secretaria Municipal 

leitura de Indicação nº 029/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente 

Leite, leitura de Indicação nº 030/2019 de autoria do vereador Zildo 
Vicente Leite, leitura de Indicação nº 031/2019 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto de Lei nº 001/2019 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Moção nº 001/2019 de autoria 

do vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de Lei nº 002/2019 de 
autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura de Votos de Pesar a 

família do senhor Genival Rodrigues Ribeiro de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida e sobescritos pelos vereadores Joalex 

Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Otoniel de Sousa Brito, 
Adailton Alves de Lima, Jacson Felix Almeida dos Santos, Waerson Jose 

de Souza, Zildo Vicente Leite, leitura de Votos de Pesar a família da 

senhora Maria Alves de Sousa (Conhecida por Maricô de Manoelzinho) 
de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito e sobescritos pelos 



vereadores Joalex Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, 

Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos 
Santos, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite, leitura de Votos de 

Pesar a família do senhor Antônio Ângelo de Almeida de autoria do 

vereador Adailto Alves de Lima, leitura de Votos de Pesar a família do 
senhor Carlos Roberto Moreira Cezario de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida e sobescritos pelos vereadores Joalex 

Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Otoniel de Sousa Brito, 

Adailton Alves de Lima, Jacson Felix Almeida dos Santos, Waerson Jose 
de Souza, Zildo Vicente Leite, 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 e 
vereadora, funcionários da Casa, publicam presente e ouvintes da 

Cajazeirinhas FM aos internautas conectados em rede seu boa noite em 

primeiro lugar ele se acostou aos Votos de pesar que foram apresentado 

pelo vereador Otoniel e a vereadora Maria Aparecida em nome de Maria 
Alves de Sousa (Maricó de seu Manoelzinho) mãe do amigo e ex- 

secretário Geraldo Ozias também mãe de Zé Neto e também do suplente de 

vereador Antônio Dantas, também aos votos de pesar pelo falecimento de 
Genivaldo que morava em São Braz dos Chicos, Carlos Roberto e de 

Antônio Ângelo de Almeida senhor presidente e parabenizou as mulheres 

de Cajazeirinhas pela passagem do dia da mulher e falou que hoje 

apresentou um Moção de Aplausos ao aluno João Vitor e a professora 
Ednilda Bezerra e a diretora da Escola do Estado Ilivonia Rodrigues enfim 

a toda escola estadual Maria soledade estão de parabéns em especial o 

aluno pelo destaque que o mesmo teve no concurso de redação do senado 
federal e a constituição cidadã ele elaborou uma redação e tirou em terceiro 

lugar em nível de Paraíba e em primeiro na decima terceira regional de 

ensino da nossa região isso mostra que a educação de Cajazeirinhas cada 

dia cresce mais alcançando ai esse sucesso que vem engradecer o nome do 
município nessa área educacional também o Edil apresentou uma Indicação 

aonde solicita ao gestor juntos com o secretário da agricultura Zé de 

Raminha que eles encaminhassem ofício a SEDAP e a SUDEMA por que a 

demanda é grande que as propriedades de Cajazeirinhas são grande e não 
tem a titulação da terra então se dá a necessidade de fazer uma 

regularização fundiária esse trabalho já esta sendo feito pelo INTERPA lá 

na região do brejo então solicita que seja feita aqui no município, também 
apresentou outra indicação onde a secretaria de desenvolvimento humano 

pediu retorno daquele programa que veio ano passado cidadão itinerante 

aonde se tira os documentos por que tem uma demanda. Muito grande de 

pessoas com documentos que tá ilegível, então dar-se a necessidade de tirar 
uma Segunda via hoje também o Edil traz uma boa noticia do governador 

João Azevedo ele assinou em Brasília o empréstimo da Paraíba rural 



sustentável o mesmo estava congelado há dois anos por causa de 

politicagem e agora saiu são milhões acredito que Cajazeirinhas será 
beneficiada e para concluir sua fala os parabenizando dona Ivone mãe do 

prefeito Assis Rodrigues que aniversariou dia 13 e para José Renan Filho 

de Olímpia professora do município, agradecer a Deus pelas chuvas e que 
tenham um bom inverno. E 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 o Senhor presidente 

vereadores e vereadora, publico presente e rádios ouvintes da Cajazeirinhas 
FM no qual enviou um abraço pra o amigo Dedinho que estar assistindo e 

pra o secretário Evadir Vieira e todas as comunidades rurais em nome do 

companheiro Ednaldo Carreiro o qual saúdo os demais funcionários dessa 
casa também quer se acostar aos votos de pesar a todos as famílias a todas 

as famílias ilutadas que perderam seus entes queridos que foi falado aqui 

que Deus der conforto às famílias. O Edil agradeceu a Deus pela volta das 

chuvas que estava preocupado com a produção e criação que e de grande 
sobrevivência então e um momento de grade alegria nesse inicio de noite 

pra que se possam terminar os cortes de terras, também parabenizou as 

mulheres pelo dia internacional da mulher e como e de costume no inicio 
das aulas a chamada vistorias de carros escolares o Edil falou que sempre 

gosto de participar dessas vistorias na vizinha cidades de pombal aonde 

pode presenciar a cobrança entre o ministério público juntamente com o 

DETRAN que faz as inspeções aos municípios que estavam cumprindo o 
tal chamado e mais uma vez falou dessa pauta de vistorias que e de muita 

importância, então o ministério publico exige muito dos municípios sobre 

os transportes vocês não sabe o quanto a frota é antiga e tem peças que e 
difícil de encontrar mais vai dar tudo certo se Deus quiser e finalizou sua 

fala desejando uma boa noite a todos e obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Jacson Felix 

Almeida dos Santos para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou o 
Senhor presidente, vereadores e vereadora, publico presente e rádios 

ouvintes da Cajazeirinhas-FM, e internautas conectados em rede seu boa 

noite e iniciou seu pronunciamento falando sobre os Votos de Pesar que 

foram apresentado hoje os quais ele subscreveu, a essas famílias que 
perderam seus entes queridos seu Genivaldo, Carlos Roberto, Antônio 

Ângelo, e Maria Alves de Sousa aos familiares suas sinceras considerações. 

Também parabenizou as mulheres pelo dia internacional da mulher, ano 
passado teve um evento nessa casa que marcou o nosso município, se for 

possível ano que vem solicitou do presidente que seja feito novamente 

então novamente parabenizou a todas do município e do Brasil. E aqui ele 

ouviu atentamente o colega Adailton que lhe antecedeu falando dos 
transportes que carrega estudantes do nosso município e na preocupação 

dessas vistorias dos carros que transporta os estudantes do município, o 



ministério publica vem impondo e é importante que fiscalize os veículos 

pra que não venha cometer irregularidades mais se vê que as exigências e 
muito além do que pode ser a realidade dos municípios pequenos do porte 

de Cajazeirinhas, mas a lei e valida pra todos, por exemplo, o nosso 

município quase não trafega em estradas asfaltadas e sim em estradas 
vicinais, pediu aos motoristas desses carros que trafega com alunos que 

procure organizar os carros de uma forma básica que possa transportar com 

segurança, e sobre o tacógrafo a lei é valida pra todos só que comparando a 

Cajazeirinhas quase não trafega em estradas asfaltadas então porque 
tacógrafo as dificuldades financeiras desses motoristas não dar pra comprar 

deveria ser diferenciado na questão do tacógrafo então só pra 

complementar tem que ver que tem fatos que não podem ser atendidos, mas 
sempre estar fiscalizando porque tem a preocupação com relação aos 

ônibus de renovar a frota tem ônibus da gestão do ex- prefeito Zé Ridan de 

2008 se nãos e engana 10 anos de uso então vê que a situação e muito 

difícil por mais que revise por mais que tente cuidar estar falando isso 
preocupado com as próximas gestões e são esses ônibus que tem uma 

maior segurança. E Conversou com o prefeito aonde ele tem uma viagem 

marcada pra Brasília juntamente com a deputada Poliana Dutra no intuito 
de falar com secretário de educação do estado aonde ele prometeu que já 

foi incluído numa licitação de compra de 200 ônibus e Cajazeirinhas pode 

ser comtemplado com um ou ate mais foi à promessa dele espera que 

através de representantes lá em Brasília que posam contribuir muito com 
emendas que possa vim ao nosso município e por fim agradeceu pela boa 

chuva que veiou hoje à tarde então foram essas suas palavras e desejou uma 

boa noite. 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 e vereadora, 

publico presente e rádios ouvintes da Cajazeirinhas-FM, e internautas 

conectados em rede seu boa no qual saudou o senhor Nedivan esse baluarte 
agricultor de verdade iniciou suas palavras parabenizando o assessor 

jurídico Dr. Jaques por no dia 25 de fevereiro ter tomado posse novamente 

a frente da OAB de Pombal PB como também pela passagem do dia 08 que 

foi dia internacional da mulher parabenizou as mulheres de Cajazeirinhas e 
do nosso Brasil e também agradeceu ao prefeito por já esta procurando 

resolver os problemas das placas das ruas que foi uma indicação que ele fez 

na tribuna dessa Casa que venha com nomes das ruas e bairros fez também 
uma indicação verbal solicitando caçambas de entulhos ali pra rua da 

creche que por conta do barro fica difícil o acesso para carros de estudantes 

trafegarem, como também apresentou os votos de pesar de Maria Alves de 

Sousa que Deus conforte a toda família e aqui também solicitou de forma 
verbal do senhor prefeito a questão do mapeamento do nosso município e 

que seja reconhecido estadual mente e federalmente já vem cobrando há 



muito tempo o mapeamento do município só tem na lei não têm no mapa e 

de muita importância vários municípios já tem seu geo. referenciamentro e 
por isso já teve vários problemas no nosso município e seu muito obrigado. 

O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Vicente Ismael da Silva filho para fazer uso da palavra. O edil 
cumprimentou o Senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, 

funcionários da Casa, publicam presente, rádios ouvintes da Cajazeirinhas-

FM, e internautas conectados em rede seu boa noite iniciando sua fala 

agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez pra discutir assuntos de 
interesse do nosso município e após que ouviu os colegas atentamente que 

lhe antecederam os pronunciamentos de cada um principalmente aos 

problemas do nosso município em busca de soluções quer aqui solidarizar 
aos quatros votos de Pesar indicados pelos vereadores aos quais subscreveu 

e que com certeza perdeu pessoas muito querida e deixou a todas as 

famílias ilutadas seus votos de profundo pesar e que Deus possa confortar 

as famílias ilutadas, abordou um assunto muito palpitante ao que se refere 
aos cortes de terras hoje estar praticamente metade de março o que lhe 

intriga e chegar metade de março e sabe-se que segundo a meteorologia a 

previsão de chuvas é maior em março e abril então a probabilidade de 
quem vai plantar ainda em março e muito menor do que quem plantou em 

janeiro ou fevereiro de coleta então quer solidarizar as comunidades que 

perderam o inverno, então o homem que vive da agricultura e que não tem 

outro tipo de renda é como um de nós fosse assalariado e recebe uma carta 
de demissão é grave, mas tem pessoas que dizem o lado das chuvas 

irregulares e outro problemas então sinto muito pelas pessoas que não 

plantaram pela incapacidade dessa gestão, e agora e os problemas dos 
ônibus justificou o ano inteiro que a frota e antiga e ninguém aqui falou a 

respeito dos estudantes em defesa deles principalmente os alunos da sua 

localidade perderam 15 dias de aulas isso e um assunto que ele não pode 

deixar de falar por que se vier ônibus novos com essas estradas ruins e 
melhor que não venha e falou por que tem firmeza no que estar falando e 

desafiou alguém da gestão a dizer que ele estava mentindo e se ele tiver 

que lhe corrijam e agradeceu a todos desejando uma boa noite. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson 

José de Souza para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou o Senhor 

presidente, colegas vereadores e vereadora, funcionários da Casa, publicam 

presente, rádios ouvintes da Cajazeirinhas-FM, e internautas conectados em 
rede em nome do amigo Nedivan cumprimentou todos do plenário em 

nome do ex-vereador dessa Casa Mapirunga cumprimentou a todos que 

estão ouvindo pela rádio ou pelas redes sociais e o amigo Dedinho que 

sempre acompanha. E falou de assuntos relevantes que já foi bastante 
mencionado e levantado falou que apresentou na secretária dessa Casa uma 

Moção de Aplausos pra todos os policias que lhe permita falar que fizeram 



a proteção diante do que é possível no nosso carnaval que é uma festa que 

se manifesta no rio na cidade de Cajazeirinhas e região circo vizinha que 
participa, então entrou com essa Moção na secretaria para o terceiro 

sargento Fernando Aladino de Andrade, Antônio Vicente de Lima, 

Dinário Custodio da Silva, o cabo Lindon Johnson Carneiro de Lima, 

Jose Cleber de Morais, Márcio Cleber Palmeira, Wallenstein Trigueiro 

da Silva e Dejamir Farias de Sousa, todos estavam de plantão aqui 

prestando serviço e também tentando dar proteção diante da possibilidade 

que lhes foi apresentado, apresentou na secretaria dessa Casa o titulo de 
cidadã a assistente social que hoje não faz parte, mas que já trabalhou no 

CRAS altamente competente estava prestando serviço no CRAS a senhora 

Francinete que é esposa do senhor Joselino que fez um papel relevante aqui 
no município e por ultimo apresentou uma medalha de honra ao mérito a 

doutor Crismarcos que ainda presta serviços relevantes em nosso 

município, e que estar entrando com um projeto aonde se entende que tá 

chegando a hora de ter o orçamento impositivo na nossa cidade pra que a 
Câmara possa efetivamente esta colocando representação da sua região no 

orçamento e o que realmente interessa. E também de formalizou uma visita 

que fiz ao cemitério antes que externar seus pêsames as famílias que 
perderam seus entes queridos um aqui apresentado inclusive pela vereadora 

Maria Aparecida, de estar solucionando o problema daquele cemitério de 

São Braz tive o prazer de estar lá fazendo papel e tendo o vereador Vicente 

Ismael que conhece bem aquela região ali discutindo algumas 
possibilidades de solucionar aqueles problemas crônicos cobranças tem 

muita e nenhuma solução é feita. E escutando atentamente pela a radio os 

vereadores apresentando Indicação pedindo a limpeza das ruas que é 
cobrado aqui sempre e que tenha alguma solução é muito fácil falar quando 

estar na oposição colegas vereadores o duro é quando você se passa a ser 

situação e ai tem que cumprir aquilo que tem falado por isso muita reflexão 

nessas horas e por isso que ela cobra na relação dos carros dos uniformes, o 
tempo passa voa e infelizmente Cajazeirinhas continua do mesmo jeito e 

pra terminar senhor presidente. Fica aqui o seu apelo ao secretário de 

transportes ao secretário de educação ao próprio prefeito pra que veja isso 

finalizando sua fala ele falou que espera que tudo ocorra bem que a chuva 
venha, porque nessa mesma casa foi aprovado uma Moção de Aplausos 

para secretário de agricultura no ano passado e não é possível que tenha 

que se apresentar uma Moção de Repudio pro próprio secretário nessa casa 
devido a não cortes de terras que ocorreu e finalizou agradecendo a todos e 

até à próxima. 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 todas os colegas vereadores 



funcionários da casa ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas 

conectados.  Iniciou suas colocações parabenizando todas as mulheres do 
nosso município pelo dia internacional da mulher que aconteceu no ultimo 

dia oito em nome da sua esposa e sua mãe parabenizou todas as mulheres 

do município de Cajazeirinhas, como também se acosta aos votos de pesar 
as famílias que perderam seus entes queridos como a família de Manoel 

Dantas, Antônio Ângelo, Roberto e Genivaldo que Deus conforte a todos e 

coloque-os e um bom lugar, também parabenizou o aluno Joao Vitor da 

Escola Maria Soledade que alcançou o mérito de terceiro lugar no estado 
da Paraíba e em primeiro na decima terceira regional de ensino, que Deus 

continue abençoando ele dando sabedoria e falou que estar orgulhosos, e 

sobre o mapa vai procurar solucionar esse problema juntamente com o 
poder Executivo pra que se possa fazer a demarcação e mapear da forma 

correta, outro assunto também que foi debatido essa noite sobre a questão 

dos cortes de terras porque tem região que choveu mais do que outros e 

quando o trator chega à região não dar mais pra cortar e só quem perde e o 
agricultor, mais graças a Deus com o retorno das chuvas acredita que o 

secretário de agricultura vai procurar solucionar o problema e terminar os 

cortes pelo menos ate o dia 21 pra que os agricultores não tenham muita 
perda, porque já tive sete anos de seca e os agricultores esperam essas 

chuvas pra que possam plantar e colher no tempo certo e pedi a Deus que o 

inverno se estenda, diante mão não havendo mais nenhum assunto encerou 

suas palavras.  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 21 de março 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, 14 de março de 2019.          

 

                 

 

 

  

        

 


