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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (12/03/2020) 

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, Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo 

Batista Ferreira, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão 

os vereadores Waerson José de Souza e Maria Aparecida Dantas de 

Almeida os quais justificaram a 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 e deu inicio os 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 Votos de Pesar a família do 

senhor Manoel Alex de França Sousa, de autoria do Otoniel de Sousa 

Brito, e sobrescreveram os Votos de Pesar os vereadores Joalex 

Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Jacson Felix Almeida 

dos Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, 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 o senhor presidente, nobres vereadores, publica 

presente, agradeceu a Deus pela a oportunidade de usar esta tribuna mais 

uma vez, iniciou seu pronunciamento, desejou uma boa noite aos 

ouvintes da Cajazeirinhas FM, falou que foram lidos nesta casa pela 

secretária os votos de pesar do seu sobrinho Manoel Alex de França 

Sousa. Pra ele é difícil jamais pensou que estaria aqui falando desses 

votos de pesar de um rapaz jovem uma pessoa excelente, pessoa que só 

lhe deu alegria, mas Deus sabe tudo e hoje tem certeza que estar ao lado 

do pai. Agradeceu em nome de sua família que tem consideração por 

esteve com eles nos momentos mais tristes que passaram, agradeceu a 



esta a casa a todos seus amigos vereadores que lá estiveram com eles e 

sua família, lhes dando força e amparo naquele momento tão difícil. Que 

Deus conforte com sua mão divina. E tem certeza que seu sobrinho esta 

nos braços do pai, 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 Filho para fazer uso da 

palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes. Internautas. 

O Edil Iniciou sua fala agradecendo a Deus pela a oportunidade de usar a 

tribuna da Casa mais uma vez e com a graças de Deus muita chuva em 

Cajazeirinhas todos ficam felizes, pois qualquer agricultor sabe o que é 

um mau inverno e chegar a perder a colheita.  Se o nordeste tivesse 

grandes chuvas o nordeste não seria pobre, mas vão à luta a frente. E 

também se solidarizou a toda família de Alex de Jeová, e a cidade 

recebeu a noticia com grande comoção, pois as duas famílias muito 

conhecidas que é a família Freitas, França e Brito Rodrigues, enfim 

receberam a noticia com muita dor, e a pessoa de Alex pessoa muito 

conhecida no município. Um militante na politica de Cajazeirinhas e com 

seu jeito que não tinha aresta com ninguém as duas companhas de Ze 

ridam ele se lembra de bem de como foram acirradas no município e ele 

era um dos militantes que sabia levar que sabia ver o lado da oposição, e 

deixou seus votos de pesar e pediu a Deus que possa confortar a dor 

daquela família. O Edil falou que teve nesta terça feira a reunião das 

comissões onde deliberam os projetos que tinham na casa de grade 

relevância, então os assuntos que tem a comentar são baseados nessa 

pauta de hoje, tem cobranças ao gestor com relação às estradas, pois estar 

muito difícil de trafegar não sebe se alguém da zona rural sabe disso, e se 

as chuvas voltarem vai ficar mais difícil ainda, então que possa recuperar 

pelo menos os trechos mais críticos, pra melhorar o acesso, às vezes por 

conta de um trecho fica difícil de trafegar. Então solicitou ao gestor que 

pense e tente sanar esses problemas desses serviços e agradeceu o espaço. 

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, senhores vereadores, público presente, funcionários da 

casa, caros rádios ouvintes. Internautas. O Edil Iniciou seu 

pronunciamento falando que estava muito gratificante nesta noite, e se 

acostando aos votos de pesar que foi apresentado pelo vereador Otoniel 

pelo falecimento de seu sobrinho Alex uma pessoa que ele tinha uma boa 

amizade, ficou muito triste pela perda, também parabenizou a secretária 

Luana pelo nascimento da sua filha Analu, e a filha do assessor jurídico 

Dr. Jaques. Também comunicou da licitação aonde tem o pregão de 

numero 0011/2020 aonde o objetivo é compra uma ensiladeira pra fazer 



silagem para os animais aproveitando a pastagem, também vai ser 

adquirida uma ensiladeira acoplada ao trator e também uma debulhadora 

de grão com plataforma, e ele ira acompanhar esse pregão presencial, que 

já é pra serem usados esses equipamentos nesse inverno. E se Deus 

quiser vai ter uma das melhores colheitas com as bênçãos de Deus. Uma 

oportunidade pra os jovens sobre o senso demográfico, onde tem vagas 

só precisa o ensino fundamental completo. As inscrições já foram abertas 

no site, e ele já foi recenseador no município de Coremas, da pra se tirar 

uma boa renda. Também tive a assinatura de um convênio onde o 

prefeito Assis assinou pra reforma do estádio municipal de Cajazeirinhas 

creia que esse recurso deve ser utilizado no gramado é um pedido muito 

antigo dos esportistas do município. Parabenizou o prefeito Assis pelas 

contas aprovadas ontem no tribunal de contas do estado do exercício de 

2018, a gestão estar em sexto lugar, e falou que o município de 

Cajazeirinhas é um pouco preocupante na questão do meio ambiente, 

onde Cajazeirinhas vai ter uma areia de mais de duas mil hectares 

explorada por uma impressa que vem de Cachoeira do Itapemirim, e um 

minério chamado quartzito já pesquisou e é melhor do que mármore e 

granito de alto valor vão começar agora os estudos da agência de 

mineração, ficou preocupado porque com a questão ambiental mais acha 

que eles devem ter um plano de manojo ambiental, vai explorar em 

Cajazeirinhas, Coremas e Emas e são 80% e aqui em Cajazeirinhas, vai 

ser bom porque gera a economia gera emprego. E finalizou seu 

pronunciamento desejando 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, senhores vereadores, funcionários da casa na pessoa da 

secretária Ana Janilda, público presente na pessoa de Ednaldo Carreiro, 

rádios ouvintes. Internautas. O Edil Iniciou sua fala pedindo permissão ao 

vereador Otoniel falando que Cajazeirinhas perdeu um filho desta terra 

um companheiro um homem de muitas ações e em nome da sua família 

Alves e comunidade São José dos Alves não esperavam e não estavam 

preparados pra receber a noticia desse acidente do amigo Alex da pombal 

veículos ou Alex de Jeová como muitos conheciam popularmente mais a 

força maior vem de Deus não tem nem palavras nesse momento difícil de 

dor que passa a família, mas Deus é quem pode tudo, e nessa noite 

deixou os parabéns ao assessor jurídico desta casa que hoje está sendo 

agraciado com uma filha como também a nossa secretaria de educação 

Luana Mara, que recebeu uma filha que Deus abençoe esses casais. 

Quero aqui também parabenizar a gestão por aprovação das contas do 

gestor com relação ao ano de 2018 que já foi publicado e aprovado. Hoje 

também houve atendimentos na comunidade de São José dos Alves com 

atendimentos odontológicos, e uma visita do secretário de saúde, e o 



senhor prefeito Francisco de Assis pela visita a escola do São José do 

Alves, onde foi feito a reforma daquela escola Francisco Alves de Lima 

obras de acabamento, parabenizou a toda gestão pelos trabalhos que vem 

sendo feito nosso município. 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, senhores vereadores, 

funcionários da casa, público presente, justificou a falta da vereadora 

Maria aparecida por motivos pessoais. O Edil Iniciou sua fala 

agradecendo a Deus pela a oportunidade de usar a tribuna da Casa mais 

vez, e ontem acordou em luto e em nome do vereador Otoniel e sua 

esposa Vânia onde se encontra em luto juntamente com toda a família, 

pela perca do jovem empresário Alex que é filho dessa cidade, sentiu 

muito que na hora pior foi que ele veio conhecer todos, fica aqui seus 

sentimentos a todos da família que Deus cubra de fortaleza a todos em 

especial a mãe, pois é quem mais sofre a partida do seu filho. Mas tem 

certeza que nosso Deus quer o bem pra todos ele quer que nos vivos 

muitos anos e nós como filhos temos que contribuir pra isso. Voltando o 

assunto do município se sabe que as chuvas vão vim, e ele teve na 

secretaria cobrando e pediu que fizesse uma visita aos locais mais 

críticos, e como sabem a frota já e usada e necessita de reparos, mas que 

logo será tudo resolvido. E finalizou seu pronunciamento desejando uma 

boa noite a todos. 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, senhores vereadores, 

publico presente, funcionários da casa, rádios ouvintes. Iniciou seu 

pronunciamento falando dos votos de pesar que foi apresentado hoje à 

noite nesta Casa pelo vereador Otoniel e por os demais vereadores que 

subscreveram, e muito triste falar aqui do falecimento do amigo Alex, 

dizer a família França, Freitas e Brito das sinceras considerações a cada 

um de vocês da sua pessoa e de toda minha família a cada um de vocês, e 

aqui falou de uma grande liderança como pessoa como amigo e liderança 

politica em toda região, que sempre contribuiu com o município, e uma 

das ações foi quando seu cunhado Augusto sofreu um acidente ele com 

sua bondade pra ajudar a família fez uma feira e levou pra esposa de 

Augusto e falou pra Katia está aqui pra ajudar a vocês, ate seu esposo 

voltar a trabalhar isso é uma das ações dele, pessoa de um coração bom, 

estão numa grande tristeza e aqui imagina seus familiares com a dor que 

sentem nesse momento, mas acredita muito em Deus e ele é quem e o 

dono das nossas vidas ele nos da à vida e nos tira no momento certo, é 

difícil até de aceitar, mas quando lembram que ele existe e que vê que só 

ele é quem pode confortar cada um, e pra encerrar Otoniel sua família a 

família de Adeiza o pai dele seu irmão Jeová com certeza que vocês tem 



muito orgulho do filho que teve. E aqui vai deixar um projeto eternizando 

o nome do amigo Alex, pois assim pode agradecer por tudo que ele fez 

por todos da nossa região. Também ouviu do vereador Vicente Ismael 

onde falou das estradas e ele teve falando com o prefeito ele falou que 

graças a Deus foi colocado os pneus da caçamba foi resolvido os 

problemas e já esta trabalhando e logo estará resolvendo o problema dos 

atoleiros, parabenizou a secretária Luana pelo dom de ser mãe, onde 

nasceu sua filha, e ao assessor Dr. Jaques por mais uma filha. 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 tribuna da Casa. Assumiu 

os trabalhos o vice-presidente e facultou a palavra para o vereador 

presidente Joalex Rodrigues da Costa. Que saudou todos senhores 

vereadores aqui presente, ouvintes da Cajazeirinhas FM, iniciou suas 

colocações agradecendo a Deus por mais um dia estar aqui realizando 

essa sessão e participando com todos vocês e primeiramente se acostou 

aos votos de pesar do vereador Otoniel pela grande perca no nosso 

município do amigo Alex por sinal seu xará que por sinal foram criados 

juntos, e na época de estudante suas casas eram vizinhas e assim foi uma 

noticia que pegou todo mundo de surpresa pelo menos ele tinha na mente 

que ele estava se recuperando e quando o médico libera pra vim pra casa 

e por que o paciente já este bem recuperado, mas o destino de Deus tem 

que aceitar da forma que ele determinou pra cada um de nós e que é uma 

dor muito grande pra sua mãe Adeiza pra Jeová, pois Alex por ser o filho 

mais velho era o cabeça na verdade, na parte de negócios na vida publica 

começou a negociar onde nasceu com uma estrela pra o lado do 

comercio, fica a família com uma grande perda, mas que Deus vai 

determinar e é ele quem sabe o dia da partida. Foi uma morte natural 

provocada por esse acidente, que Deus conforte todos os familiares, a ele 

a paz celestial, como também parabenizou a gestão pelas contas 

aprovadas ficou feliz, pois é nosso município e nossa cidade que leva 

esse nome, e também parabenizou o nosso assessor jurídico Dr. Jaques 

pela chegada de mais uma filha na família dele como também a secretária 

de educação Luana Mara onde Deus presenteou essas duas famílias com 

duas crianças que ele proteja que elas cresçam saudáveis no lar de cada e 

voltando aos assuntos das estradas se sabe que e impossível fazer 

estradas na época do inverno mias que tem pontos críticos que presam de 

reparos com certeza que o secretário de obras do município juntamente 

com o de transporte vai tomar as devidas providências com relação a 

esses pontos mais críticos até que passe o inverno e comecem a refazer a 

s estradas. E também no tocante ao que o vereador zildo falou do alvará 

da mineradora aqui no município, realmente e motivo de alegria por um 

lado mais triste por outro pelo impacto ambiental que vai ter mais uma 



matéria que todo mundo tem que planejar pra ver qual e a melhor saída 

espera que venha coisas boas pro nosso município que chegue renda pros 

mais carentes. Por tanto essas são suas colocações desejou uma boa noite 

a todas e convidou os nobres pra próxima sessão.  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 19 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, 12 de março de 2020. 
   

 

 

    

 

 

 
 

         

       

      

                   

 

        

 


