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Ata da 2ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (18/ 

07/2019), 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, Antônio Dantas de Sousa, Jacson Felix Almeida dos Santos, 

Maria Aparecida Dantas de Almeida Zildo Vicente Leite. Deixaram de 

comparecer a sessão os vereadores Adailton Alves de Lima, 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 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 Indicação Nº 091/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura de Indicação Nº 092/2019 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 093/2019 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura de Indicação Nº 094/2019 de autoria do 

vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Indicação Nº 095/2019 

de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de Votos de 

Pesar à família da senhora Concuelo Pereira Nunes Severo de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Convite para feira da 

agricultura familiar do município de Cajazeirinhas de autoria da 

EMPAER, Prefeitura, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. 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, todos os colegas 

vereadores, pulico aqui presente, aos funcionários da casa, advogado 

doutor Jaques que se encontra presente, caros radio ouvintes, e 

internautas conectados em rede, dando sequencia a sua fala, em primeiro 



lugar agradeceu a Deus pela oportunidade de estar aqui, ontem na 

comunidade do Pau Ferrado com o funcionário da prefeitura Tawan onde 

foi feito o serviço de terra planagem do terreno da quadra de esportes que 

através do prefeito e o secretario Geraldo Cesário e a secretária de 

educação Luana Mara, e que se Deus quiser vai ser construir essa quadra 

uma conquista nossa e uma promessa de companha que vai concluir. 

Dando sequência a sua fala disse que o prefeito Assis Rodrigues a 

deputada Pollyana Dutra e o governador Joao Azevedo marcaram uma 

audiência publica hoje em João Pessoa pra tratar de assuntos importantes 

pro nosso município. E a principal pauta dos assuntos foi a da reforma do 

estado e também calçamentos pra diversas ruas do nosso município. E 

uma das promessas deles foi às passagens molhadas do Pau Ferrado e 

outra na comunidade do Tourado, que esses problemas sejam resolvidos, 

também hoje teve o prazer de receber em sua casa o Dr. Marcelo e Drª. 

Genilda e o empresário Kiko Solidônio e em conversa, ele pretende 

instalar uma empresa pra trazer empregos pro nosso município, uma 

empresa de poupas de frutas, e desde já pediu o apoio de todos os colegas 

vereadores pra que posam crescer através de emprego e renda, pra o 

povo. E ainda complementando sobre o setor de obras e esportes sobre 

uma quadra que vai ser construída no Distrito de São Braz, e no Pau 

Ferrado, desde já agradeceu o operador da maquina Tawan por estar 

fazendo um trabalho brilhante nas estradas e também a Carlos Farias que 

teve a dedicação de doar o terreno pra quadra de esportes no Pau Ferrado, 

o Sr. Renato Jacome que doou o outro terreno em São Braz e o prefeito 

Francisco de Assis além de toda audiência publica que ele teve hoje, 

estão preocupados com os abastecimentos de água, e tem uma obra muito 

importante que seria o abastecimento d’água que segue por alguns sítios 

e essa obra vai ser licitada agora segunda feira pra ser iniciada, uma obra 

de quase um milhão de real muito importante pro município. 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, colegas vereadores, pulico aqui 

presente, aos funcionários da casa, caros radio ouvintes, e internautas 

conectados em rede, desejou uma boa noite a todos, iniciando sua fala 

agradeceu a Deus por estar aqui pra juntos discutirem os interesses do 

nosso município iniciou falando dos projetos que ora tiveram os 

pareceres favoráveis, com certeza o amigo Tonho Dantas ira explanar 

melhor sobre os pareceres de alguns de seus projetos os quais já estava 

no prazo regimental aguardando o parecer jurídico e creio que só vem 

engrandecer nosso município. E com relação os projetos que vem para o 

município inclusive o de recursos hídricos executado no nosso município 

que vem melhorar a vida de algumas pessoas em algumas comunidades 



contempladas uma obra viável principalmente pra aquelas comunidades 

que são secas que são distantes de águas, mas é importante também trazer 

os projetos e ao mesmo tempo garantir a segurança e a prestação de 

serviços das adutoras já existentes no município. Pois existem problemas 

e creia que falta o gerenciamento pra que se normalize tudo, lá moram 

umas 250 pessoas e tem pessoa que lhe procuraram dizendo que faz uns 

quatro messes que entrou água nas caixas d’água então somente o 

município que resolve esse problema. E com relação a alternativas de 

empregos pro nosso município e louvável e muito viável pro município 

se for analisar a qualidade do solo de Cajazeirinhas, o potencial hídrico 

desse município isso com açudes, com rios, com poços e um dos 

potenciais hídricos maiores e o do nosso município uns dos melhores 

solos, e que as gestões que passaram e a que está ai não sabem ou é 

despreparo, vou dar um exemplo que a minha região e rica de potencial e 

lá tem em torno de 35 famílias ribeirinhas em tornos de 5 a 6 quilômetros 

de rio e tem capacidade de ser irrigado meio quilometro e muita terra pra 

explorarem, mas tem uma área mínima, pois falta incentivo. E essas 

pessoas precisam de um corte de terra, abrir um poço pra instalar um 

motor às vezes é preciso e isso são coisas básicas, se for analisar a 

capacidade que o município tem a capacidade de produzir as frutas 

típicas da região e um potencial tremendo e com o manejo certo, só é 

preciso que tenha um apoio do município com uma instalação de uma 

empresa e logico. Mas com incentivo às pessoas possa produzir. Se não 

acontecer isso empresa nenhuma vai progredir. Mas deixa a pergunta 

aqui, e por essas e outras razões que a oposição se torna chata e 

cansativa, são essas suas colocações e que os nobres vereadores posam 

estarem presentes na reunião das comissões pra discutirem os assuntos 

que estão em pauta, pois vem ai a LOA o código tributário que por sinal 

tem que ter muito cuidado e muita dedicação, desde já pediu a 

compreensão de todos finalizou 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, pulico aqui presente, aos 

funcionários da casa, caros radio ouvintes da Cajazeirinhas FM, 

primeiramente agradeceu a Deus por mais uma vez estar aqui nesta 

tribuna sempre procurando e trazendo o melhor pro nosso município de 

Cajazeirinhas, falou um pouco da educação do nosso município hoje 

mesmo visitou a quadra do município inclusive fez uma indicação 

pedindo a cobertura dessa quadra porque estava impraticável o esporte 

nessa quadra de esportes e está sendo feita a reforma e já se nota uma 

grande diferença e essa semana teve a grata oportunidade de receber um 

comunicado do deputado federam Wilson Santiago destinando quase 200 

mil reais pra aquisição do ônibus, pois é uma grande necessidade, porque 



a frota de Cajazeirinhas estar muito sucateada, então esse vai vim pra 

supri necessidades e tem que lutar pra se conseguir mais ônibus pra supri 

essas necessidades, também teve olhando o projeto da escola padrão do 

FNDE, e hoje protocolou um requerimento pra que se faça o uso da 

energia renovável através do sol, isso seria um modelo pra região, 

também fez uma indicação pra aquisição de um veiculo pra merenda 

escolar uma ação de grade utilidade um veiculo que vai ser exclusivo pra 

transportar merenda escolar, também viu os projetos das quadras que vai 

ser construídas em São Braz e Pau Ferrado muito bem vindo pros jovens 

e criança da localidade também parabenizou as reformas das escolas 

como já foi anunciado aqui e já fez uma indicação pra que sejam 

climatizadas, desde já convida todos pra terceira feira da agricultura 

familiar, onde vão estar varias empresas, associações rurais, as escolas as 

secretarias os vereadores, que vão expor seus produtos e é um incentivo 

pra os agricultores, vai ser um momento único, e vai ser contemplados 

com uma feira até dezembro a EMPAER juntamente com o governo do 

estado vem instalar aqui nessa cidade e ai vai se reunir todos os 

interessados pra Saber tudo dessa feira então. Cajazeirinhas foi 

contemplada com um kit de feira desse e todos vão ter suas barracas e 

também com uma unidade demonstrativa de fruticultura irrigada e um 

convénio onde vão ser instaladas 15 unidades demonstrativas na Paraíba 

vai ser instalada lá no pai de Zé Wilson no sitio Canoas lá vai ter 

plantações de pinha onde vai ser irrigação localizada com autorização da 

ANA e isso só vem beneficiar nossos agricultores e lá também vai ser 

entregue um trator pra suprir as necessidades dos agricultores, e finalizou 

seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos. 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, público aqui 

presente, aos funcionários da casa, desejou uma boa noite aos caros radio 

ouvintes da Cajazeirinhas FM, e os internautas conectados, iniciou sua 

fala fazendo uma cobrança em relação às lâmpadas do Distrito do 

Barrento pois vai ter uma missa é de muita necessidade pediu que seja 

resolvido logo que o setor responsável tome providencia e também os 

ventiladores pras crianças daquela escola até que chegue a climatização, 

então até que seja instalado pediu  que leve ventiladores pois estão se 

sentindo prejudicados estar falando como representante de lá fica 

indignado com essas coisas pois já fez varias indicações vários pedidos e 

não foi resolvidos ainda, e em relação aos transportes realmente tão 

sucateados é o que acontece em todos os municípios mais ficou muito 

triste quando viu a situação daquela caçamba um carro seminovo e a 

prefeitura não tem dinheiro pra consertar essa caçamba e esses carros são 

coisas simples tem que ter dinheiro pra ajeitar esses carros é de muita 



necessidade para o povo. Tem dinheiro pra tudo menos pra manutenção 

desses carros mais em fim deixou aqui seu apelo não estar querendo 

prejudicar ninguém estar aqui pra cobrar da gestão pra não prejudicar 

ninguém se mobilize e faça o trabalho certo. Em relação a fabrica vai ser 

bem vinda que venha vai ser um grande beneficio pra população, 

finalizou sua fala desejando uma boa noite e muito obrigado. 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, vereadora, público aqui presente, desejou 

uma boa noite aos caros radio ouvintes da Cajazeirinhas FM, saudou nas 

pessoas de Sebastião, Macia, Giliarde, e Sergio que sejam bem vindos e 

aos ouvintes da Cajazeirinhas FM internautas desejou uma boa noite. 

Iniciou seu pronunciamento nesta noite agradecendo a Deus pela a 

oportunidade de estar aqui novamente nesta tribuna, onde apresentou 

algumas indicações e um voto de pesar da senhora Maria Consuelo 

Pereira Severo. Desde já seus sinceros votos de pesar a toda família, e 

umas das indicações foi pedindo dois poços artesianos um na propriedade 

de dona Ritinha Cocho e o outro na propriedade do senhor Francisco 

Ribeiro nessas duas localidades por conta de problemas na barragem não 

recebeu água o suficiente pra passar o ano inteiro a senhora ficou sem 

água na sua localidade até pros animais por isso pediu que se tivesse 

como furar um poço naquela localidade e como também lá em Tico que 

em breve vai estar comprando água na mesma situação, e também 

parabenizou o prefeito pelas conquistas que levou ele a se encontrar com 

o governador e que aqui foi citado a questão dos calçamentos e desde já 

que aqui no bairro do alto do Bom Jesus necessita de uma passagem 

molhada e com certeza umas das ruas que vai ser calçada vai ser essas 

que da acesso ao campo de futebol e presida-se juntamente com o 

calçamento essa passagem molhada pra que der acesso a esse bairro pois 

na época de chuva fica intransitável pros moradores e até mesmo pros 

alunos, então que seja visto pelo senhor prefeito desde já, e também que 

seja feito os reparos daqueles buracos naquela ponte do Barrento isso e 

promessa de campanha, e também quando terminar o serviço dessa 

quadra de esportes que coloque um guarda, pra que não venham quebrar 

esse patrimônio ou então coloque câmaras pra monitoramento desses 

locais públicos. Parabenizou o empresário que tem o interesse de investir 

no município de Cajazeirinhas e dizer que da sua parte o que tiver no seu 

alcance contem com ele, finalizou seu pronunciamento desejando uma 

boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. 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 e demais colegas vereadores, público 

aqui presente, na pessoa do diretor de transporte giliarde saudou a todos 



da plateia a todos da zona rural e zona urbana seu abraço, e desejou uma 

boa noite a todos. Antes de tudo pediu desculpar pela sua ausência na 

sessão passada por motivos superiores, também se solidarizou aos votos 

de pesar do vereador Otoniel da senhora Maria Consuelo, seus 

sentimentos a todos os familiares, e também na ultima quinta feira foi 

apresentado os votos de pesar de sua autoria a família da senhora Anália 

Rocha em seu nome de toda sua família, receba seu abraço, e seus 

sinceros sentimentos. Iniciou sua fala agradecendo a Deus por estar aqui 

mais uma vez, e o primeiro encontro do excelentíssimo senhor prefeito 

com o governador Joao Azevedo em Joao Pessoa onde levou muitas 

propostas produtivas pra beneficiar nosso povo. Se Deus quiser vai vim 

muitos benefícios como à reforma da escola Maria Soledade e muitas 

outras e através do deputado Wilson Santiago vai vim mais ônibus, pois 

os que estão funcionando já estão muito velhos, enfim tem que pensar 

positivo pra vim coisas boas pro nosso município, também mandou seu 

abraço pro empresário Solidonio e desde já ficou feliz por ele pensar em 

colocar essa fabrica de poupas de furtas, todos sabem que as pessoas 

dessa cidade precisa de emprego, pois aqui só tem essa fabrica de blocos, 

e ficou emocionada em falar que tem jovens que cruza os braços por não 

ter oportunidades, termina seu ensino médio e não cursa nenhuma 

faculdade por não ter condições, e como pais tem que aceitar quando eles 

querem ir embora procurar em outras cidades essa é a realidade. E essa 

fabrica vai ajudar a esses jovens a ocupar a mente e muito mais vai vim 

pra essa cidade. E nossos agricultores vão ter o seu retorno, vão ter mais 

vontade de plantar produzir, vai ser uma satisfação ter a oportunidade de 

vender aqui mesmo na cidade. E desde já parabenizou o vereador Zildo 

pelo trabalho brilhante que é essa feira da agricultura familiar que só trás 

benefícios pro nosso povo, e que todos participem vai ser muito 

gratificante conte com sua presença, 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 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 

senhores vereadores e público presente, funcionários da casa, os ouvintes 

da Cajazeirinhas FM. iniciou suas colocações agradecendo a Deus por 

este momento, que estar juntos discutindo os interesses do nosso 

município. De inicio falou que o prefeito foi um encontro com o 

governador e tem certeza que ele levou as demandas do nosso município 

e trará boa noticias para o povo de Cajazeirinhas, e também nesse 

orçamento democrático ele participou desde quando começou e 

colocaram os pedidos já faz dois anos que colocaram a reforma da escola 

Maria Soledade e ainda é um sonho de todos e também a ampliação da 



cagepa, calçamentos para ruas de nossa cidade que é de grade 

necessidade, mais poços artesianos mais cisternas de placas que ainda é 

de necessidade no município, e tudo que almeja para o povo, e também a 

respeito dos abastecimentos de água da comunidade de Cascão que o 

numero de famílias multiplicou e precisa-se ser visto com bons olhos 

pelo poder executivo, que procurem uma solução para o problema 

daquele povo da mesma forma aqui na cidade em relação à cagepa, 

melhorou muito quando entrou o funcionário Marcos que nunca mais 

faltou água na cidade ele faz o que pode e está dando certo, também se 

acostou aos votos de pesar do vereador Otoniel da senhora Consuelo uma 

pessoa muito boa do seu conhecimento, que Deus a coloque na sua glória 

eterna e a seus familiares seus sentimentos, e também aos familiares da 

senhora Anália que Deus conforte esses familiares e desde já parabenizou 

a deputada Pollyana Dutra pelo seu aniversario e a todos os 

aniversariantes do nosso município que Deus prolongue suas vidas, então 

são essas suas colocações e desejou uma boa noite a todos e ate a 

próxima sessão.    O senhor presidente reassumiu os trabalhos e encerrou 

os trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a 

comparecerem a próxima sessão ordinária que será designada para o dia 

01 de Agosto 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, 18 de julho de 2019. 

             

 

                   

 


