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Ata da 16ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos trinta dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove (30/05/2019) 

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, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Deixou de comparecer 

a sessão os vereadores Antônio Dantas de Sousa, Arildo Batista Ferreira, 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 da leitura de Indicação Nº 075/2019 de autoria do vereador, 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 076/2019 de autoria do 

vereador, Otoniel de Sousa Brito, leitura do Requerimento 003/2019 de 

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

família da senhora Adeneide Leite Pereira (Nidinha de Zé Pereira), de 

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

família do senhor Francisco Pires de Lacerda (Briguinha), de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura do Projeto de Lei nº 

026/2019 de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e colocou em votação o Parecer 

001/2019 ao Projeto de Lei nº 008/2019 de autoria da comissão de Justiça e 

Redação quando este foi aprovado por unanimidade de Votos, o senhor 

Presidente colocou em votação o Parecer 002/2019 ao Projeto de Lei nº 

008/2019 de autoria da comissão de Finanças e Orçamento quando este foi 

aprovado por unanimidade de Votos. O senhor Presidente colocou em 1ª 

votação Projeto de Lei nº 008/2019 Estabelece diretrizes e metas 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. 



Quando este foi aprovado por unanimidade de Votos. O senhor Presidente 

colocou em 2ª votação Projeto de Lei nº 008/2019 Estabelece diretrizes e 

metas orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras 

providências. Quando este foi aprovado por unanimidade de Votos. O 

senhor Presidente convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima 

para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, 

colegas vereadores, publico presente, funcionários da casa internautas, 

mandou um abraço a todos das comunidades rurais desejou uma boa noite a 

todos ouvintes da Cajazeirinhas FM, iniciou sua fala agradecendo ao gestou 

pelo inicio a recuperação das estradas e desde já parabenizou os 

funcionários dessas patrulhas mecanizas que esta seguindo a frente destas 

estradas vicinais do nosso município, e também já falou com o prefeito pra 

que seja feito logo o roço dessas estradas pra associar esses trabalhos e já 

concluir os dois serviços, como também externou nessa casa um veiculo 

que chegou nesse fim de semana onde foi recebido na empresa Fiat em 

campina grande, uma ambulância de porte grande tipo UTI que nosso 

município estava precisando e que vem beneficiar a nossa população, uma 

emenda parlamentar dos deputados que vem mostrando compromisso e que 

é de grande necessidade, e também teve participando de uma reunião do 

conselho municipal de desenvolvimento rural lá na EMPAER juntamente 

com alguns vereadores e agricultores discutindo as demandas do município 

pontos importantes que tem que ser resolvido, aquela chamada prevenção e 

tomando as decisões junto com o conselho e também chamar o prefeito pra 

que se tenha conhecimento, e possam trazer melhores dias pra o homem do 

campo. Então as vesses tem que ter o conhecimento que nossa agricultura o 

manancial desse rio desce a água pra ser usada com o conhecimento e 

acompanhamento coreto, pra os agricultores possam produzir, mais eles 

estão de mãos atadas, então tem que mostrar aos representantes a senhora 

ANA que ela é quem conduzem essa autonomia e responsabilidade, que se 

tomem as devidas providencias, Só eram essas suas palavras e seu muito 

obrigado. O senhor Presidente convidou o vereador inscrito Jacson Felix 

Almeida dos Santos, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, publico aqui presente, 

funcionários da casa, caros rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM, iniciou a 

sua fala lhe acostou aos votos de pesar apresentado pela vereadora Maria 

Aparecida aonde subscreveu a uma pessoa que contribuiu muito com nosso 

município que foi o senhor Francisco Pires de Lacerda mais conhecido 

como Briguinha, o mesmo residia em Coremas, então seus sentimentos a 

toda família enlutada, dando sequencia falou do projeto 008/2019 da LDO 

onde visto e discutido pelas comissões permanentes desta Casa, haja vista 

que só houve dois ajustes que teve que fazer em secretarias onde está 

destinado o recurso, em consonância com o poder executivo, e que hoje foi 

posto em votação acredita que vai ser um bom orçamento que vai ser bem 



distribuído a todas as comunidades, também tiveram reunidos em Campina 

Grande que foi promovida pela FAMUP, na federação dos prefeitos da 

Paraíba, onde lá tive a discussão sobre a (PEC) projeto de lei que foi 

apresentado por um deputado federal, e a pauta da reunião foi a discursão 

da unificação das eleições do país, haja vista que o povo e os políticos não 

aguentam tantas eleições, e como representantes do povo passar as 

informações que se gasta mais de um bilhão de reais com eleições no nosso 

país, isso falando da justiça eleitoral. E isso vai economizar mais de quatro 

bilhões de reais onde pode ser investido na saúde, educação e segurança 

publica, então são dois períodos eleitorais e nesses dois períodos os 

representantes políticos não pode trabalhar nem terminar obras e lá eles 

falaram que por conta dessas eleições os prefeitos perdem dois anos do seu 

mandato, Então foi de muita importância todos os representantes políticos 

estavam a favor dessa pec. E neste mesmo dia receberam em mãos a 

ambulância de grande porte bem equipada pra nossa população, uma 

emenda do deputado Wilson Santiago e trouxerem pra nosso município, um 

sonho de todos e falou que sempre vai trabalhar em busca de recursos pra 

os municípios. Vão se reunir pra melhorar cada vez mais as nossas 

demandas, Só era isso e seu muito obrigado. O senhor Presidente convidou 

a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida, para fazer uso 

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

público aqui presente, nas pessoas de Maria, Gorete e Vania são as 

pessoas da plateia, sejam todos bem vindos, funcionários da casa, caros 

rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM em especial a zona rural, um abraço a 

todas as comunidades, e iniciou suas palavras em solidariedade à pessoa 

conhecido como Briguinha, uma perda muito grande para os familiares e 

pra todos nós, um homem de bem muito trabalhador, e a todos os familiares 

seus sinceros votos. E também agradeceu ao prefeito pelo cuidado com as 

estradas, pois já começou a recuperação, e também senhor prefeito já de 

pronto pediu que começasse o roço das estradas, pois é uma necessidade 

conjunta, pra que se terminem os dois juntos, é uma necessidade, pois já 

teve vitimas de acidentes, e também aqui como o vereador já falou da 

ambulância que chegou pra suprir as necessidades do povo do nosso 

município, e também graças a Deus, vai ter uma comemoração católica no 

Distrito de São Braz, agradeceu ao prefeito pela reforma na praça e o 

cemitério que esta precisando que é um sonho da ex-vereadora Lidinalva 

do vereador Vicente Ismael e de todos moradores daquela localidade, mas 

se Deus quiser vai sair ela tem muita fé. E em relação a PEC, sobre o 

prolongamento dos mandatos e que isso aconteça e que o povo acredite que 

os objetivos dos vereadores e ter mais tempo pra trabalhar por cada 

comunidade e que essa prolongação tem seus lados bons, e convidou todo 

pra participar da comemoração da igreja católica de São Braz e com Fé em 

Deus vai tudo certo com muita sabedoria e muita força pra enfrentar as 



dificuldades que vierem então á todos seu muito obrigada e desejou uma 

boa noite a todos. O senhor Presidente convidou o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o 

senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Maria Aparecida, 

publico aqui presente saudou a sua esposa Vania, caros rádios ouvintes da 

Cajazeirinhas FM, iniciou sua fala com os votos de pesar que apresentou 

nesta noite a família da senhora Adeneide Leite da Silva conhecida como 

Nidinha, e a todos os familiares deixou suas condolências a família Pereira 

e também deixou seus votos de pesar a família de Francisco Lacerda, como 

também nesta noite apresentou algumas indicações que foi lida neste 

momento sobre o projeto técnico de mapeamento das ruas do Distrito do 

Barrento, por isso fez essa solicitação que se faça esse mapeamento. E 

também que se construa uma escada de acessibilidade perto das ruas que 

dar acesso a BR 366 no sentido da casa do senhor Biró perto do cemitério, 

como também as ruas, mas próximas pra que aquelas pessoas tenham um 

acesso melhor a BR. Como também fez de forma verbal solicitou do 

prefeito mais uma vez que seja feito um conserto lá no balde do açude do 

Madruga lá tem uma cratera, pra que os carros posam passar, pois viu o 

pipa com muito muita dificuldade pra chegar às residências, como também 

senhor presidente fez um requerimento direcionado a mesa que seja 

instalada nesta casa a comissão de ética, haja vista que na ultima terça feira 

tiveram reunidos discutindo os assuntos relacionados aos trabalhos, e saiu 

comentários que não era pra ter saído daqui por isso solicitou a ética o 

respeito de todos. E finalizou suas palavras desejando uma boa noite a 

todos. O senhor Presidente convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da 

Silva Filho, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadora, publico presente, a plateia que 

esta sendo representada aqui pelas pessoas de Sebastiao, Maria, gorete, 

Sergio e dona Vânia, sejam todos bem vindos e pra os vereadores e muito 

gratificante que estejam prestigiando os seus trabalhos, e desejou uma boa 

noite a todos ouvintes, e agradeceu a Deus por esta aqui, mas uma vez 

fazendo o seu papel de vereador buscando dar o melhor de deles, 

principalmente quando se refere às leis de interesse da população. Iniciando 

seu pronunciamento falou da indicação que apresentou a uma pessoa muito 

especial que não está mais aqui nessa terra eterno amigo Antônio de Vinga, 

onde fez essa indicação pedindo que coloque o nome do mesmo em alguma 

das ruas daquele Distrito do Barrento no qual representou aquela 

comunidade nos trabalhos sociais e politicamente, e também um 

funcionário exemplar. E também tive a aprovação da LDO que dar o 

norteamento a LOA que será discutida no próximo semestre. E toda a casa 

sempre buscando cumpri os trabalhos dentro dos prazos.  Agradeceu a 

todos os membros das comissões que Sempre atenderam o chamado, e 

assim sempre mostrando compromisso com os trabalhos desta casa. 



Parabenizou a gestão pela ambulância que e de grande utilidade pra o nosso 

povo, e que seja utilizado com responsabilidade. E também pediu que 

tomassem providencias nas questões dos horários dos atendimentos 

médicos aqui em Cajazeirinhas no posto Maria Umbelina, já solicitou, 

cobrou e continuo falando, pois estar aqui pra defender a população, pois 

tem pessoas que vem cedo e algumas não tem família aqui pra se fazer uma 

refeição e aqui também, não tem restaurante.  Teve dia que até água faltou 

naquele posto, e pediu que atendessem os pacientes com respeito e com 

responsabilidade. E finalizou desejando uma boa noite a todos. O senhor 

Presidente convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite, para fazer 

uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadora, publico presente, funcionários desta casa, na pessoa 

de Sebastiao, cumprimentou os demais presentes, ouvintes da Cajazeirinhas 

FM e também os que assistem pelas redes sociais, em nome de Marcos 

coordenador da cagepa saudou a todos conectados, primeiramente 

agradeceu a Deus por estar aqui nesta tribuna fazendo o uso da palavra 

sempre defendendo os interesses da população do município. Parabenizou a 

secretaria de saúde pelos índices alcançados através do PEMAC, então 

Cajazeirinhas foi destaque apesar dos pesares não tem nada tão bom do que 

ser melhorado, então parabenizou toda equipe da saúde na pessoa de 

Ediney, no que diz respeito a tudo que está sendo feito. Parabenizou 

também ao pessoal da vacina que alcançou 96% do índice, e também os 

ACS e ACE que no segundo ano não teve casos de epidemia de dengue no 

município, então mostra que eles tão realizando um excelentíssimo 

trabalho, também foi feito 40 ultrassonografias e teve o mutirão do céu 

centro de especialidades odontológicas, onde foi feito pequenas cirurgias, 

parabenizou a equipe da academia aqui de Cajazeirinhas, e também já 

começou a construção da academia do São Braz, parabenizou os instrutores 

do PROERD pelo trabalho que vem fazendo no nosso município onde eles 

realizaram uma campanha educativa onde estar no maio amarelo o mês do 

transito, eles fizeram de frente ao janduhy muito bacana tudo sobre o 

transito, fizeram abordagens e tudo. Onde isso forma-se cidadãos, 

parabenizou os militares.  E sobre a PEC é a favor, pois isso gera economia 

para o país, e também fez uma indicação no inicio de 2018 onde pediu que 

fosse incluído na grade curricular, onde fala da disciplina ambiental e está 

garantida na constituição, não sabe por que ainda não está funcionando. Já 

concluindo parabenizou o prefeito e o pessoal que está fazendo as estradas 

e já reforçando o pedido dos outros vereadores pra fazer essa intervenção lá 

no açude do madruga como também lá na passagem molhada do Barrento, 

então se acostou aos votos de pesar da vereadora e do vereador Otoniel a 

essas famílias ilutadas deixou seus sentimentos, e finalizou sua fala 

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 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 todos os 

colegas vereadores e vereadora, ouvintes da Cajazeirinhas FM, publico 

aqui presente nas pessoas de Sebastiao, Maria e gorete, saudou o plenário 

acolhendo todos bem vindos a nossa sessão ordinária, iniciou suas 

colocações a todos os vereadores pelo empenho a dedicação nas comissões 

que não mediram esforços pra que logo fosse votado a LDO do nosso 

município que norteia a LOA isso mostra que todos são dedicados e 

preocupados pra trazer o melhor pro nosso município, também se acostou 

aos votos de pesar da vareadora Maria Aparecida e do vereador Otoniel, 

pois são pessoa do nosso município que conviveu bastante, são pessoas de 

um caráter excepcional, que deixa saudades. Que Deus conforte seus 

familiares e dê a paz celestial, parabenizou a gestão na pessoa do senhor 

prefeito pela conquista dessa ambulância. E com certeza vai servir muito a 

quem dela precisar, agradeceu também a o secretário de obras e ao Diretor 

de transporte por ter começado fazer as estradas cedo. Com certeza vai 

fazer todas as estradas do município no tempo certo, principalmente as que 

têm mais trafegam. Como também fez um apelo ao senhor prefeito, pediu 

que fossem regadas as plantas da praça, e também respondeu ao vereador 

Otoniel a respeito do que eles pediram aqui, vão se reunir discutir e se for 

preciso vai ser criado essa comissão de ética. Também convidou toda a 

população em nome da igreja nossa senhora da Conceição que estão 

promovendo o encerramento dia ultimo dia 31 de maio mês mariano que 

acontece todo ano na nossa cidade. E aqui terminou suas colocações e 

convidou todos pra próxima sessão em dia e hora regimental. E declarou 

encerrada a sessão desejando 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 

designada para o dia 06 de junho 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, 30 de maio de 2019. 

             

 

 

  

 


