
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS 
CASA MANOEL PIRES DE SOUSA 
      CNPJ 01.615.254/0001-87 

 

 

Ata da 10ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 

(27/09/2018) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 
Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista 

Ferreira, Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite. 
Deixou de comparecer a sessão o vereador o Waerson Jose de Souza, qual 

justificou 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 declaro aberta a presente sessão e 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 secretaria da Casa a proferir a leitura 

da ata da sessão anterior e logo após a leitura da Ata o senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e pôs a Ata em votação que foi aprovada por 

unanimidade de votos. E autorizou a secretária da Casa a fazer a leitura do 
Expediente do dia que constou de leitura de Indicação nº 065/2018 de 

autoria da Vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Votos 

de Pesar a família do senhor Ednan dos Santos do vereador Joalex 
Rodrigues da Costa, leitura do Parecer nº 001/2018 de autoria das 

Comissões Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 002/2018 de autoria das 

Comissões Finanças e Orçamento. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e pôs em votação o Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Lei nº 
010/2018 de autoria das Comissões de Redação e Justiça. O Parecer foi 

aprovado por maioria de votos. Votaram a favor os vereadores: Adailton 

Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida,  Zildo Vicente Leite. Votaram contrario ao Parecer os vereadores:   
Arildo Batista Ferreira, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva 

Filho. O senhor presidente e pôs em votação o Parecer nº 002/2018 ao 

Projeto de Lei nº 010/2018 de autoria das Comissões de Finanças e 
Orçamento. O Parecer foi aprovado por maioria de votos. Votaram a favor 

os vereadores: Adailton Alves de Lima,  Joalex Rodrigues da Costa, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida,  Zildo Vicente Leite. Votaram contrario ao 



Parecer os vereadores:   Arildo Batista Ferreira, Otoniel de Sousa Brito, 

Vicente Ismael da Silva Filho. O senhor presidente pôs em 1ª votação o 
Projeto de Lei nº 010/2018 Dispõe sobre autorização para transpor, 

remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 

orçamentarias de um órgão e categoria de programação para outro e da 
outras providências. O Projeto foi aprovado por maioria de votos. Votaram 

a favor os vereadores: Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Votaram 

contrario ao Projeto os vereadores: Arildo Batista Ferreira, Otoniel de 
Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho. O senhor presidente facultou a 

palavra O vereador Adailton Alves de Lima por questão de ordem e O Edil. 

Requereu verbalmente que o Projeto de Lei nº 010/2018 fosse colocado 

em segunda votação o senhor Presidente pôs o Requerimento em 

votação que foi aprovado por unanimidade de Voto. O senhor 

presidente pôs em 2ª votação o Projeto de Lei nº 010/2018 Dispõe sobre 

autorização para transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou 

parcialmente, as dotações orçamentarias de um órgão e categoria de 

programação para outro e da outras providências. O Projeto  foi aprovado 
por maioria de votos. Votaram a favor os vereadores: Adailton Alves de 

Lima, Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

Zildo Vicente Leite. Votaram contrario ao Projeto os vereadores: Arildo 
Batista Ferreira, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho. O 

senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito 

Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! Excelentíssimo Senhor 

Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, Público aqui presente, Caros 
Rádios ouvintes, Funcionários da casa. Boa noite. Quero inicialmente 

agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez para juntos discutirmos 

os projetos de interesse do nosso município. Gostaria também que reforçar 

com o Executivo os ofícios que venho fazendo nas últimas sessões e quero 
agradecer ao Executivo com relação ao abastecimento de água. Com 

relação ao projeto ora votado eu gostaria de justificar o meu voto. Primeiro, 

que eu não participei da reunião que definiu os pareceres, pois estava com 
problemas de saúde. E com relação ao meu voto contrário no projeto e nos 

pareceres, eu tenho plena consciência de desse meu voto. Pois, nós temos aí 

um orçamento vasto que em nenhuma outra Cidade em nível de 

Cajazeirinhas tem. Então, isso é o que não me convence a votar a favor de 
um remanejamento. Muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite. Que falou! Boa noite Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Senhora Vereadora, Funcionários da casa, Público aqui 

presente, Ouvintes da Cajazeirinhas FM. Inicio o meu pronunciamento 

falando que votei e votaria novamente a favor desse projeto, pois, o 

orçamento é grande, mas, se tiver recursos e se esse dinheiro entrar no 



município com certeza será colocado a serviço de Cajazeirinhas. e quanto 

ao investimento na saúde o município já superou assim como também na 
educação. Em relação à Secretaria de Esporte, se tem uma Secretaria teria 

que ter execução, mas, em 2016 também existia a mesma situação. Gostaria 

de parabenizar o CRAS de Cajazeirinhas por levar o grupo da sabedoria 
(Grupo dos Idosos), para passar um dia no Estado do Rio Grande do Norte. 

Quero agradecer ao Prefeito por ter concluído uma solicitação que aqui eu 

fiz, então parabenizo a equipe que realizou o trabalho das estradas do 

Tabuleiro até o Sítio Vinha. Em contato com Ednei eu soube que hoje 
foram feitas dezessete cirurgias de cataratas no Hospital Regional de 

Pombal, para pessoas do município de Cajazeirinhas. E, também foram 

feitas consultas com oftalmologista para Glaucoma. O Secretário me pediu 
que esclarecesse aqui que o aparelho de Eletrocardiograma que está 

funcionando foi comprado nessa gestão, existe também outro que foi 

comprado na gestão passada só que, não está funcionando. Lembrar que o 

prazo do ITR para os proprietários realizarem o seu Imposto Territorial 
Rural se expirará amanhã. Senhor Presidente também quero dizer que na 

última Sexta-Feira estivemos reunidos no auditório do CRAS, com o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de 
Cajazeirinhas, com participações do nosso Prefeito, Assis Rodrigues, 

Secretários, Sindicato Rural, Presidentes de Associações e Agricultores. 

Visitei os módulos sanitários no madruga que já estão bem próximos de 

serem entregues e desde já solicito aqui, que o Senhor Prefeito batalhe para 
conseguir mais módulos. Na próxima Segunda-Feira a TV Paraíba estará 

aqui em Cajazeirinhas para mostrar a experiência do Biodigestor lá em 

“nego velho”. Então, eram essas as minhas palavras e muito obrigado a 
todos e a todas. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou 

para fazer uso da palavra o vereador inscrito Adailton Alves de Lima. Que 

falou! Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 

Público aqui presente. Quero aqui iniciar as minhas palavras dizendo que 
votei a favor dos pareceres que se trata o parecer 01/2018, que é da 

comissão de Redação e Justiça e votei a favor também do parecer 02/2018 

da comissão de Finanças e Orçamentos do qual sou relator. E também votei 

a favor do Projeto de Lei de número 010/2018 aonde se trata do 
remanejamento que dá ao poder Executivo, o poder de remanejar de uma 

Secretaria para outra, esses recursos discutidos aqui nessa casa entre as 

Comissões aonde o Contador do Município esclareceu algumas duvidas. 
Tenho visto que essa gestão tem resgatado e invertido no Esporte desse 

município. Quero agradecer a Secretaria de Obras e de Agricultura, porque 

a máquina niveladora já está regularizando as estradas. A Secretaria de 

Saúde do nosso município já tem uma demanda de medicamentos que eu 
vejo na nossa farmácia hoje, temos também dois médicos do Programa 

Brasil Mais Médicos e também o privilegio de ter o atendimento de Doutor 



Marcelo e de uma Pediatra que antes não tínhamos nesse município. Eram 

essas as minhas palavras e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu 
os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito 

Arildo Batista Ferreira. Que falou! Boa noite! Excelentíssimo Senhor 

Presidente, Vereadores, Vereadora. Primeiramente eu quero justificar o 
meu voto contrário, eu não participei da reunião na Câmara, mas, estive 

com o Contador em um momento rápido e solicitei ao Presidente que fosse 

marcada outra reunião para que toda a bancada de oposição estivesse 

presente para ter um diálogo em cima do Projeto, mas, o contador justificou 
que o tempo dele era pouco e ia viajar. Sobre as estradas eu ainda irei ao 

Pau Ferrado conferir o trabalho feito por lá. Atenderam a um pedido que fiz 

verbalmente aqui na Câmara, de organizar a entrada do Riacho da Onça e 
fizeram um serviço e eu agradeço. Só que volto a dizer que, teria que ser 

feito um Projeto pra aquele local, porque aquela entrada é como um 

contorno e deveria ter um recanto para quem vai de Cajazeirinhas e vai 

entrar ali, para que assim não aconteça algum tipo de acidente. Visitando as 
comunidades eu vejo que a maioria das cobranças é na questão da Saúde, 

das medicações que faltam, algumas marcações de exames que não são 

feitos. A empresa que ganhou a licitação para exames de rotina, e acho que 
com o valor da licitação que ficou lá, esses exames de rotina não pagam 

nem o material para ser feito esses exames. Então eu quero do Secretário de 

Saúde, uma satisfação do que está acontecendo. Eu não tenho nenhum 

vínculo com o Doutor Crismarque, apenas o conheço, mas, se ele tem 
direito por lei de renovar a sua licença que renove e o município que 

contrate outro Ortopedista. Então, cada um tem a sua forma de pensar, de 

agir e de tomar suas decisões e a minha foi essa e espero que o gestor Assis 
consiga melhorar o que está falhando. Só era isso e uma boa noite.  O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da 

palavra o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. Que falou! Senhor 

Presidente, Colegas Vereadores e Vereadora, ouvintes da Cajazeirinhas 
FM, Francisco que está aqui presente. Boa noite a todos. Com relação ao 

Projeto de lei que ora foi colocado em votação, o meu voto foi a favor, por 

que, houve duas reuniões com o Assessor Jurídico e o Contador que veio 

nos explicar quê, esse Projeto de Lei a partir do ano que vem sempre que 
vier a LOA ele tem que ser anexado, deu exemplos também de várias 

cidades que já se adequaram a essa lei, pois é uma norma do Tribunal e os 

municípios terão que se adequar a essa lei. Sobre as cirurgias de Cataratas 
que algumas pessoas receberam eu gostaria que esse serviço fosse 

ampliado, e que os agentes de saúde fossem a cada região ver a necessidade 

de cada um, por que, eu recebi queixas de pessoas dizendo que os agentes 

de saúde nem se quer avisaram sobre essas cirurgias. Então, faltam 
informações e eu peço ao gestor que melhore esse serviço. Ontem foi feita 

a estrada da minha comunidade e quero aqui agradecer. E quero pedir 



novamente ao Secretário de Obras, a reposição de lâmpadas na nossa 

comunidade. Como o colega Zildo falou, seria muito bom que o CMDRS 
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável) voltasse a 

funcionar para que as comunidades rurais possam pelo menos ter vez para 

falar o que está se passando. Quanto à votação, quero dizer aos colegas que 
eu respeito à opinião de cada um. Essas são as minhas colocações, eu quero 

desejar a todos uma boa noite e até a próxima reunião. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra a vereadora 

inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que falou! Boa noite 
Senhor Presidente, colegas Vereadores, público aqui na pessoa de 

Francisco, a todos da Zona Rural e Urbana. Começo meu pronunciamento 

agradecendo ao Senhor Prefeito por ter atendido a última indicação que a 
ele fiz, em relação ao pequeno conserto no calçamento em frente à Escola 

Janduny Carneiro. Fiz uma indicação pedindo que seja colocado um poste 

próximo ao Ginásio Ariana Valéria, onde vi essa necessidade por estar tão 

escuro a noite naquele local. Sobre o projeto que muito bem foi discutido 
aqui, eu quero dizer diante mão aos meus colegas que votaram contra, que 

eu respeito, pois estamos aqui para respeitar, independente da opinião a 

favor ou contra. Porem, a minha foi a favor! Tivemos aqui reuniões nas 
quais o Contador foi bem claro e vi que o nosso município precisa disso e 

tenho confiança no gestor e se for uma precisão e tiver condições que ele 

faça bom uso, é tudo que eu desejo e se aprovei é por que confio e tive 

conhecimento. Quero aqui ser solidária junto aos demais colegas que aqui 
se retrataram com relação aos pequenos trechos das estradas e por gentileza 

Senhor Prefeito, refaça essas estradas, pois essa semana já houve acidente 

devido à situação das estradas. A toda a Secretaria de Assistência Social na 
pessoa de Andréia Rodrigues, meus parabéns pelo evento com o grupo da 

terceira idade. Gostaria de chamar a atenção do nosso Prefeito, pois, estou 

percebendo que a nossa Cidade está precisando de uma organização 

urbana. Como por exemplo: nomes de Ruas, um calendário cultural de 
nossa cidade, por que ainda temos ruas projetadas. Então, vai aqui minha 

solicitação verbal, para que o Prefeito faça esse mapeamento de nossa 

cidade. Estamos bem próximos de uma eleição na qual para mim é muito 

importante, então quero alertar aos ouvintes e a nós mesmos que vamos ter 
cuidado nas nossas escolhas, escolhendo com responsabilidade e não por 

causa de cor. Por hoje é isso, muito obrigado e uma boa noite. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o 
vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito. Que falou! Senhor Presidente, 

nobres colegas Vereadores, Vereadora Maria Aparecida, funcionários da 

casa, ouvintes da Cajazeirinhas FM. Boa noite. Venho há está tribuna essa 

noite para justificar o meu voto ao Projeto de Lei que ora foi colocado em 
votação nesta casa. Participei das reuniões aqui nesta casa, no tocante a este 

projeto de lei e de principio não discordo nem desse nem de qualquer outro 



projeto de lei que seja enviado a está casa, pelo Executivo. Mas, o meu 

papel é analisar e fazer a melhor conclusão como o Presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamentos desta casa, que sou. E pela minha analise eu 

pude concluir que esse projeto de lei que ora está sendo votado, era para ter 

sido votado juntamente com a LDO de 2018 e não, estar sendo colocado 
hoje retroativo a janeiro de 2018. Esse projeto era para ter sido aprovado 

em janeiro. Esse dinheiro que está pra chegar ao nosso município era pra 

ser aplicado na educação, porque vem da educação. Mas, colocam esse 

projeto para remanejar, pra tirar e fazer o que bem entenderem com esse 
dinheiro. Por isso, votei contra. Gostaria Senhor Presidente, que Vossa 

Excelência colocasse em votação o Projeto de Lei de minha autoria que se 

dá o nome de Joselino Rodrigues de Almeida, há uma das ruas de nossa 
cidade que se encontra na pauta desta casa e não foi colocado em votação. 

Por hoje eram essas as colocações e esclarecimentos ao povo de nossa 

cidade, 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 e facultou a palavra ao 

vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou! Senhor Presidente, 

senhores colegas Vereadores, colega Vereadora Cida, público aqui 
presente, funcionários da casa, rádios ouvintes. Gostaria de trazer os meus 

esclarecimentos ao Projeto de Lei 010/2018 que agora a noite foi votado. 

Aonde a bancada de oposição votou contra e a bancada de situação votou a 

favor e eu respeito a todos. Nós nos reunimos com o Contador da 
Prefeitura, o Senhor Rogério! E ele nos passou que o Tribunal de Contas se 

diverge até nele mesmo, e por muitas vezes um entende de uma forma e 

outros de outra e é respeitado e democrático. Desta forma, o Tribunal de 
Contas está alertando várias Cidades da Paraíba quanto essa questão de 

Dotação Orçamentária, que antes a gente elaborava um projeto de lei que é 

a LDO e em seguida a LOA para o orçamento do ano vigente e assim o 

Tribunal de Contas hoje, entende que tem que ser votada uma lei a parte, 
para o município não ficar engessado. O nosso Secretário de Saúde, 

conseguiu dezessete cirurgias de cataratas no Hospital Regional de Pombal 

e peço que se possa ampliar com mais vagas será de suma importância para 

o nosso município. Quanto à questão das estradas vicinais, o Prefeito está 
concluindo as que tinham ficado para traz. E quanto à questão dos exames, 

gostaria de deixar bem claro aqui, pois, vejo uma preocupação e a cada dia 

a demanda aumenta e o nosso município tem como atender aos exames 
básicos! Outros exames mais complexos, não é obrigação do município. E 

em relação ao poste que a Vereadora Cida falou, pra isso, o Prefeito 

precisará encaminhar um oficio, pois é a Energisa que terá que colocar esse 

poste. Gostaria de parabenizar A Secretaria de Ação Social, por, na data de 
hoje levar o grupo da sabedoria para um dia de lazer. Só para lembrar aos 

colegas Vereadores que a LOA (Lei Orçamentária Anual) ainda se encontra 



na casa, então, procurem começar a discutir o projeto para que não seja 

avaliado de ultima hora. Sabemos que estamos próximos de uma eleição, 
tenhamos cuidado com o nosso voto, para escolher os melhores candidatos. 

Eram essas as minhas palavras! Tenham todos uma boa noite e 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 11 de outubro 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, 27 de setembro de 2018. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


