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Ata da 17ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (06 /06/2019) 

às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: Otoniel de 

Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Antônio Dantas de Sousa, 

Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Deixou de comparecer a sessão os 

vereadores Joalex Rodrigues da Costa, Adailton Alves de Lima, os quais 

justificaram suas ausências. Presidiu essa sessão o vice-presidente Otoniel 

de Sousa Brito com a ausência do senhor presidente. 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 e 

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 Oficio nº 047/2019 GAPRE de 

autoria do Poder Executivo, leitura de Indicação Nº 077/2019 de autoria do 

vereador, Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 078/2019 de 

autoria do vereador, Otoniel de Sousa Brito, leitura Indicação Nº 079/2019 

de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura Indicação Nº 

080/2019 de autoria do vereador, Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de 

Votos de Pesar a família do senhor Francisco de Sousa Paulino (Chiquinho 

da melancia), de autoria da vereadora, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, leitura do Projeto de Lei nº 010/2019 de autoria do Poder 

Executivo. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira para fazer uso da palavra. O edil 

cumprimentou o presidente em exercício, Otoniel vice-presidente da mesa, 

vereadores e vereadora, público aqui presente, professor Aguinaldo e sua 

turma, por estar aqui presente assistir a sessão hoje, primeiramente dizer 

que ficou ausente dos trabalhos legislativos, pediu desculpa aos 

companheiros se houve ou não sessão e reunião das comissões, não pode 



comparecer, mas diante mão na próxima quinta vão se reunir, ele é membro 

das comissões e vai estar aqui presente, hoje pediu permissão do vereador 

Antônio sobre a indicação de projeto dele que é a lista de exames, que é o 

espelho da saúde do nosso município, e falou pela sua atividade no dia a 

dia, que vem correndo muito com algumas pessoas necessitando de saúde, 

onde teve marcações de exames, ultrassom em Pombal, que passam por ele 

é atendida e resolvida, existe alguns obstáculos como tem uma família que 

tem uma criança com problema nos olhos e á alguns tempo vinha tentando 

conseguir uma consulta em Recife, e ele pegou a causa, e graças a Deus 

agradeceu e parabenizou as pessoas que esta fazendo um trabalho enorme 

na secretaria de saúde que é a pessoa de josenilda e Ednei Pires pela 

preocupação que teve com a causa ele viu o interesse que ele teve com essa 

criança que tem 10 anos de idade sem saber ler nem escrever pelo fato de 

não conseguir abrir os olhos porque a retina não ajuda e graças a Deus foi 

feita a consulta e os exames, e logo fará o retorno então parabenizou aos 

dois pela parte de consulta que eles correm atrás e resolvem. E assim é 

nosso trabalho fazer pelo povo através dos órgãos competentes, e falou 

sobre a MP, mas conhecida pela MP dos sindicatos que foi aprovado pela 

câmara e pelo senado e vem hoje tirar os direitos dos sindicatos, a declarar 

a defender pelo seu filiado, onde estive com o secretário de Emas de 

infraestrutura João de Odilon e falando com ele falou que teve contato com 

o senador e estão preparando não sabe se já ingressaram ou vão ingressar, e 

tentar rever a constituição federal, só espera que ele consiga porque tira de 

quem ganha menos pra quem ganha mais é muito difícil, só eram essas suas 

palavras e desejou uma boa noite a todos 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, colegas vereadores, publico aqui presente, funcionários 

da casa, rádios ouvintes, internautas e a todos da zona rural desejou uma 

boa noite cumprimentou o professor Aguinaldo com seus alunos, agradeceu 

pela presença, também falou dos votos de pesar apresentado pela vereadora 

Maria Aparecida, ao senhor Francisco de Sousa vitima de um acidente 

fatal, que Deus conforte os familiares e o tenha na sua gloria eterna, 

informou aos senhores vereadores de umas ações importantes na saúde, 

aonde o secretário de saúde com toda sua equipe, iniciaram hoje no nosso 

município a saúde da família nas comunidades rurais e hoje foi na 

comunidade de Umburaninha, com dois odontólogos, medico, e sua equipe, 

e dede já parabenizou toda equipe pela belíssima ideia onde o secretário 

falou que vai fazer mutirões em todas as comunidades rurais. Também 

ontem aqui nesta casa através do extencionista Zildo Vicente, onde realizou 

uma palestra com agricultores do nosso município, onde falaram do meio 

ambiente e outros assuntos, muito importantes, teve presente. Só pra 

complementar o que o vereador falou tem que trazer técnicos pra analisar e 



trazer informações ao homem do campo, também conversou com o 

secretário que logo vai começar a obra de construção da academia de saúde 

de São Braz, e também a escola de grande porte que vai ser construída na 

cidade de Cajazeirinhas. Parabenizou o prefeito Francisco de Assis 

Rodrigues pelas construções e ações que vem sendo feitas no nosso 

município, e finalizou desejando uma boa noite a todos. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, para fazer uso da palavra. A edil 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, publico aqui 

presente, em nome do agricultor Edivo pessoa fantástica saudou toda 

plateia, o professor Agnaldo e os alunos agradeceu pela presença, 

primeiramente agradeceu a Deus por esta aqui mais uma vez, sua saudação 

e votos de pesar a família de Francisco, um ser humano bacana que 

conviveu pouco tempo mais pode constatar que era uma pessoa muito boa, 

que Deus te dê o descanso eterno pela pessoa que foi aqui nessa terra, e 

também, ficou feliz pelas ações que estão sendo feitas aqui no nosso 

município, como lhe antecipou o colega Jacson, pelos serviços que estar 

acontecendo nas comunidades na parte da saúde, aqui vai seus parabéns a 

toda equipe que atendeu na comunidade de Umburaninha. E aqui também 

falou do enceramento do mês mariano na comunidade de São Braz, 

parabenizou a pessoa de Vicente e aos demais que contribuiu pra que tudo 

desse certo, foi uma festa linda, um momento de bênçãos e gloria, 

agradeceu ao padre e a todos. Finalizou suas palavras desejando uma boa 

noite para 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, colegas vereadores, publico aqui 

presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes, caros internautas e a 

todos da zona rural, professor Aguinaldo e seus alunos pra ele e uma 

satisfação enorme recebe-los aqui nesse recinte sintam-se à vontade, 

desejou uma boa noite a todos,  agradeceu a Deus por estar aqui mais uma 

vez juntos discutindo os assuntos interesses do município. Solidarizou-se 

aos votos de pesar, indicado pela vereadora Maria Aparecida ao senhor 

Francisco Paulino muito conhecido em São Braz, que Deus conforte os 

familiares, na semana passada fez mais uma indicação pedindo o roço das 

estradas rurais, pois são as estradas que estão sendo consertadas e elas 

desperta as pessoas que trafegam um grande risco, pois com a recuperação 

as pessoas correm mais rápidas nos seus transportes, e como o roço ainda 

não foi feito que deveria ser o primeiro passo, o riso se torna ainda mais 

grande, então que o poder executivo possa tomar providencias urgentes, pra 

evitar acidentes. E pra concluir só agradecer pela boa a ação da saúde em 

visitar as famílias é muito bom agora o que é triste é não ter um médico pra 

acompanhar, vai o pessoal da odontologia que está de parabéns pra 

secretaria e uma atitude bonita, mais o carro da saúde do Brasil Sorridente 



esta quebrado, e dizer que o programa mais médico de Cajazeirinhas, hoje 

esta sendo menos médicos, era dois médicos que trabalhavam das oito as 

onze e de uma a quatro de segunda a quinta. Hoje é um médico só chega de 

dez horas atende e vai embora depois do plantão. Enquanto ele não ver os 

médicos trabalhando dentro do horário o programa não é mais médicos  

estar falando à bem de todos, pois quem lhe elegeu não foi médico nem 

prefeito, respeita todo mundo mais não vai se omitir vai defender os 

anseios da população e são eles que estão sendo prejudicados, finalizou 

suas palavras 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, 

colegas vereadores, publico aqui presente, funcionários da casa, rádios 

ouvintes, internautas, na pessoa do professor Aguinaldo e os alunos saudou 

os demais presentes ouvintes da rede social e da zona rural, iniciou seu 

pronunciamento parabenizando a saúde pela ação que foi realizada hoje na 

comunidade de Quilombola de Umburaninha onde a unidade móvel e a 

equipe de saúde foram atender aqueles agricultores e que necessitam do 

atendimento odontológico. E lembrou que essa semana, estão 

comemorando a semana municipal do meio ambiente foi uma lei 433/2018 

de autoria do vereador Zildo Vicente, desde já agradeceu aos demais 

colegas que aprovaram e ao prefeito que sancionou, e graças a Deus está 

cumprindo o que determina essa lei que é trabalhar a educação ambiental 

aqui no município, ontem foi o dia mundial do meio ambiente e realizam 

aqui nesta casa uma palestra, onde falaram sobre o credito rural, a extensão 

rural na agricultura familiar. A Casa ficou cheia, teve a presença dos 

vereadores, secretários, funcionários e principalmente os agricultores e 

demais produtores do município, uma palestra bastante produtiva e também 

um presidente do sindicato rural dos produtores de Coremas que é Doutor 

Arnaldinho. Mostrou a eles como produz com sustentabilidade ambiental, 

mostrou como produz sem utilizar adubos químicos utilizando 

compostagem, bio fertilizante, e o esterco do curral, e como produzir sem 

usar agrotóxico, usando inseticida natural, pois ele está fazendo o bem pra 

ele mesmo e o índice fica pouco e é tentar eliminar o uso do agrotóxico. 

Depois teve uma palestra com o representante do agro amigo falando das 

linhas de credito, e durante a tarde realizam uma excursão ambiental. E 

agradeceu a professora de Ciências, Olímpia Alencar da escola Janduhy 

Carneiro, esteve presente mais de 50 alunos que fizeram uma visita e lá 

tiveram uma experiência que fizeram aqui em Cajazeirinhas e graças a 

Deus tá dando tudo certo.  Tem três biodigestores instalados aqui no 

município esta visita foi no agricultor Nego Velho, no Sitio Cajazeiras, 

onde ele mostrou passo a passo como se produz o biogás então esses alunos 

observaram como funciona. Também dizer que hoje saiu o CNPJ da 

EMPAER, e hoje já tomaram posse os diretores regionais o coordenador 



daqui ficou sendo Leonardo em Sousa estão sempre lutando por dias 

melhores na agricultura familiar dia 12 vai ser lançado um novo plano safra 

da agricultura familiar e o ministro já garantiu meio milhão de reais vai ter 

muitas mudanças esperam que seja pra melhorar a vida do agricultor.  

Finalizou desejando uma boa noite. O senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Antônio Dantas de Sousa, para 

fazer uso da palavra. O edil cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereador em nome do amigo Bastião, saudou todos da plateia, e 

em nome do professor Agnaldo saudou seus alunos e os ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. é iniciou sua fala agradecendo ao senhor prefeito por ter 

iniciado a recuperação das estradas em um período bem antecipado isso foi 

uma atitude bem pensada e importante pra todos que trafegam, agora tem o 

lado do roço, está muito perigosa de se acontecer acidentes, pois quando as 

estradas estão boas o perigo aumenta e às vezes se tornamos imprudentes. 

Então dar- se a necessidade de se fazer o roço urgente. Também apresentou 

duas indicações verbais com relação ao lixo que estão jogando na entrada 

do Sitio de doutor Adão, isso só faz mal a população e ao meio ambiente, 

tem que ter mais consciência.  E a outra indicação é que se coloquem 

sistemas de câmeras nas escolas, uma ação muito importante, e evita 

muitos problemas sérios e dar segurança a todos, e pra concluir hoje cobrou 

ao senhor prefeito a questão dos ventiladores que há uns dias atrás fez uma 

indicação solicitando pra escola do Distrito do Barrento e ele lhe deu uma 

boa noticia, falou que esta tudo iniciado com a parte da licitação, e se tudo 

der certo logo as salas vão estar climatizadas, não só o Distrito do Barrento, 

mas outras escolas que necessitar desse serviço, só eram essas suas 

palavras e seu muito obrigado. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos 

e convidou o e convidou o primeiro secretário para assumir os trabalhos 

que ele iria fazer uso da palavra. Assumiu os trabalhos o primeiro 

secretário Vicente Ismael da Silva Filho e facultou a palavra ao vereador 

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

senhor presidente, colegas vereadores, vereador em nome do amigo Bastião 

e Edivo saudaram a plateia e os ouvintes da Cajazeirinhas FM desejou uma 

boa noite a todos, inicialmente agradeceu a Deus pela a oportunidade de 

estar aqui mais uma vez e poder discutir os problemas do município, e 

diante mão apresentou duas indicações solicitando do poder publico a 

eminente necessidade de se colocar lâmpadas onde necessita aqui na 

cidade, como também outra indicação solicitou do poder executivo em 

virtude da desapropriação desse terreno que vai ser construído a escola 

padrão, e prontamente fez a solicitação com relação aos esgotos e também 

o calçamento nesta rua que fica de frente a escola, desde já parabenizou o 

prefeito com relação a ter enviado a copia da escritura e a planta do terreno, 

onde vão analisar toda documentação pra que seja iniciada logo a 

construção dessa escola. Parabenizou o Vereador Zildo Vicente pela 



belíssima palestra com relação ao meio ambiente, onde esteve presente, 

muito importante e pertinente á todos que ali estavam presentes, e puderam 

aprender muitas coisas boas que ali foi falado, desde já agradeceu a 

presença de todos, e finalizou 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 13 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, 06 de junho de 2019. 

             

 

                           

         

 

 


