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Ata da 10ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove 

(28/03/2019) 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, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista 

Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de 
Almeida, Zildo Vicente Leite. 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 fazer à leitura do Expediente do dia que constou da leitura de 

Indicação nº 033/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de 

Indicação nº 034/2019 de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa, 

leitura de Indicação nº 035/2019 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da 

Costa, leitura de Indicação nº 036/2019 de autoria do vereador Vicente 

Ismael da Silva Filho, leitura de Indicação nº 037/2019 de autoria do 

vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Indicação nº 038/2019 de 

autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Votos de Pesar a 

família do Sargento Fernando Aladino de Andrade de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura do Parecer 001/2019 de autoria da Comissão de 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 003/2019, leitura do Parecer 001/2019 

de autoria da comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 004/2019, 

leitura do Parecer 001/2019 de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei nº 005/2019, leitura do Requerimento nº 001/2019 de autoria 
do vereador Zildo Vicente Leite. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e colocou em votação os Pareceres aos Projetos de Lei nº 003/2019, 

Projetos de Lei nº 004/2019, Projetos de Lei nº 004/2019 quando estes foram 

aprovados por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 1ª 



votação o Projeto de Lei nº 003/2019-Institui em âmbito municipal da 

administração a celebração da semana municipal da água, a ser celebrada no 
mês de março em semana que recair o dia 22 de março, dia mundial da água. 

Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente 
colocou em 1ª votação o Projeto de Lei nº 004/2019 - Dá o nome de Orlando 

Silva de Almeida a uma das ruas Projetada localizada na zona urbana de 

Cajazeirinhas – PB. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em 1ª votação o Projeto de Lei nº 005/2019 - Dá o 

nome de Francisco Bento a uma das ruas Projetada localizada na zona urbana 

de Cajazeirinhas – PB.  Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em 2ª votação o Projeto de Lei nº 003/2019-Institui 

em âmbito municipal da administração a celebração da semana municipal da 
água, a ser celebrada no mês de março em semana que recair o dia 22 de 

março, dia mundial da água. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou em 2ª votação o Projeto de Lei nº 

004/2019 - Dá o nome de Orlando Silva de Almeida a uma das ruas Projetada 
localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 2ª votação o Projeto 

de Lei nº 005/2019 - Dá o nome de Francisco Bento a uma das ruas Projetada 

localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB.  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, senhores vereadores e vereadora, rádios 

ouvintes da Cajazeirinhas FM, publico aqui presente em nome do vereador 

Mapirunga no qual saudou os presentes o senhor prefeito, o diretor de 

transporte Giliard, o gerente do posto pezão sue boa noite. Inicialmente 
agradeceu a Deus por esta mais uma vez participando dos trabalhos do 

legislativo e falou que iniciou abril com fortes chuvas que estão em 

continuação no nosso sertão isso tem fortalecido muito o município, também 

falou de uma Moção de Aplausos que ora se aproxima quando se trata do 
aniversario de emancipação politica e que acontecera uma sessão solene nesta 

casa, e como vereador estar trazendo a professora Neide lá da escola municipal 

Francisco Alves de Lima na comunidade de São Jose dos Alves que tem sua 
experiência e seus serviços prestados na área de professora e também ao 

professor Adauto Almeida que presta seus serviços aqui em Cajazeirinhas às 

essas duas pessoas apresentou moção de aplausos. Também deu graças a Deus 

pelas chuvas que traz ao açude da Forquilha ao seu nível próximo de 
transbordar uma alegria para os agricultores. Falou que apresentou uma 

indicação pedindo a secretaria de educação à construção de mais uma sala de 

aula na comunidade de São Jose dos Alves que tem um numero de alunos bem 
relevantes e pela forma do multe serreado que se encontra nessas salas pra que 

se tenha um aprendizado melhor. E também falou da pauta de um assunto que 



se trata da passagem molhada do Riacho do Madruga localizada na 

comunidade de Varzinha que foi construída e entregue pela empresa ONIX 
construções e foi entregue no dia 21/12/2012 onde ele e o ex-vereador Evadir 

Vieira protocolaram uma ação contra a reforma daquela obra superfaturada e 

como vereador tive esta coragem e não levou essa culpa, se ele não tivesse 
feito isso ate hoje estava sendo cobrado por aquela população, então diante da 

justiça pediu as devidas providências, pode dizer que o dinheiro publico mais 

uma vez foi jogado fora sem dar uma resposta de segurança, onde se diz que 

ela pode ter sido rompida passando veiculo de auto porte ali só passa ate hoje 
veiculo de pequeno porte. E já deixou a indicação pedindo ao senhor prefeito e 

ao setor de obras que não deixe causar um prejuízo maior a deixando desabar 

totalmente que seja feito a reforma urgente. E seu muito obrigado.  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 e vereadora, publico 

aqui presente, excelentíssimo senhor prefeito, a todos os rádios ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e funcionários desta casa cumprimentou também antes de 

tudo o vereador Arildo Batista que íntegra a base do prefeito Francisco de Assis 

e ele como vereador líder da bancada de situação de sustentação do prefeito 
nesta casa, desejou as boas vindas ao grupo e dizer que estar  ai juntamente 

com o prefeito pra juntos trabalhar pra o desenvolvimento do nosso município. 

Também apresentou hoje duas Moções de Aplausos homenageando pessoas do 
nosso município que presta relevantes serviços contribuído com seu 

desenvolvimento e isso e uma forma de retribuir com gratidão a essas pessoas, 

então colocou uma Moção pra Jose Araújo, conhecido como (Dedinho) que já 

trabalhou com ele excelente profissional formado em administração publica, 
onde tem desenvolvido um belíssimo trabalho em nossa cidade, e também a 

seu irmão Valdiner Araújo conhecido como (Lelé) que é um incentivador a 

cultura em nosso município e um artista juntamente com seu filho que é 
musico profissional então pediu  o apoio dos seus colegas vereadores pra que 

sejam aprovadas essas Moções. Também dando sequencia cumprimentou 

Sebastiao, e Zoma gerente do posto pesão sejam bem vindos, e dando 

sequencia ontem estive com o prefeito na comunidade de Pau Ferrado 
juntamente com o vereador Marcos de Coatiba vereador atuante na cidade de 

Pombal. Estão na luta juntamente com a nossa deputada Poliana Dutra onde já 

protocolou um oficio entregaram ao governo do estado sobre uma obra de uma 
ponte nessa comunidade, já finalizando suas fala, citar um requerimento verbal 

a respeito da mudança de horários das sessões que era de 19h00 min horas e 

agora passa a ser as 18h00min horas, pediu à população que possa escutar os 

trabalhos da câmara, através da rádio e da internet e seu muito obrigado. 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 e vereadora, publico 

presente na pessoa do senhor prefeito saudou todos os presentes, aos ouvintes 
da Cajazeirinhas FM em especial aos ouvintes da zona rural e também aos 

representantes da igreja sejam bem vindos, o gerente do posto pezão. Ela vem 

aqui nesta noite com muita alegria segundo o colega Adailton que lhe permita 

que graças a Deus hoje não ouviu votos de pesar, porque quase todas as sessões 
tem, também estar muito feliz pelas chuvas tudo verde e choveu 130 

milímetros na sua comunidades louvou a Deus, e que  indicou uma Moção de 

Aplauso a Associação comunitária rural de Boa União que vem desenvolvendo 
um trabalho que muito lhe honra apesar das dificuldades que tem em qualquer 

uma mas todos unidos vencerão os problemas, e pediu a todos que valorizem as 

suas Associações que é de muita importância e vai batalhar participar das 

reuniões e que procurem regularizar deu as boas- vindas ao vereador Arildo 

Batista e que o trabalhos continua com certeza com muito respeito, com 

relação a indicação do vereador Antônio Dantas sobre as placas e o 

calçamento do Distrito do Barrento que o senhor prefeito com certeza quer 
fazer isso é muito mais a  academia que ele conseguiu está ai funcionando 

todos sabem que ele trabalha e quem agradece é o povo que Deus te abençoe e 

seu muito obrigada. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou 

o vereador inscrito para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o 
senhor presidente, nobres vereadores e vereadora, publico aqui presente, 
excelentíssimo senhor prefeito que lhe honra com sua presença, a todos os 

rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM. E pediu que todos ficasse de pé e fizesse 

um minuto de silencio por uma pessoa que se encontra no leito de um hospital 

com problemas de saúde, mas Deus vai abençoar que ele se recupere, que é  
Dr.  Helder Ronald Rocha De Almeida esse momento triste e de oração pra 

ele que se encontra enfermo. E hoje vem apresentar uma Medalha de Honra ao 

Mérito para esse juiz que e um excelente profissional e também apresentou 

algumas indicações que é pra colocar caçamba de entulho na estrada que liga a 
BR do Distrito do Barrento, mas precisamente na entrada de Dr. Adão que se 

encontra em situação critica, aproveitou a presença do prefeito pra pedir que 

nas entradas desses sítios como outros que quando chove fica intransitável que 
esses problemas sejam resolvidos. Como também apresentou esse 

Requerimento da mudança de horário das sessões da câmara, e falou também 

de um projeto de lei que esta em pauta e o nobre vereador Vicente apresentou 

uma emenda e esses pareceres do projeto que foi lido e frisou nesse momento 
em relação ao seu voto contrario, e em conversa com a contadora, levou a ela e 

mostrou o projeto e falou o que estava acontecendo no município, não estar 

aqui sendo contrario ao projeto, porque se por ventura vier um recurso Extra o 
município será impedido de receber, por isso que às vezes fica a pensar e é 

sincero a dizer como é que ira trabalhar no nosso município, ou vamos 

trabalhar. 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 funcionários da casa em 

nome do prefeito constitucional saudou todo o plenário e todos os rádios 
ouvintes. Iniciando sua fala agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez 

juntos pra discutir assuntos de interesse do nosso município falou de umas 

indicações que fez na sessão passada, quando solicitou as recuperações das 

passagens molhadas de Forquilha e também encaminhou vários ofícios na 
gestão passada e nessas duas vezes e ver como é difícil resolver essas 

demandas com recursos limitados, e também uma indicação que fez que se 

colocassem caçambas de metragens numa passagem do açude da Forquilha que 
se abriu um atoleiro naquele local e por conta dos transportes que trafegam 

naquele local trazendo estudantes de manhã, à tarde e a noite. Que com 

metragens possa resolver por enquanto, e também pediu através de notificações 

ao DER uma fiscalização sobre as cercas que estão fechando as estradas, logo 
após isso o DER que é o órgão competente não resolvendo o problema entrará 

com uma ação no ministério publico, que é o papel do vereador zelar pela 

segurança nas rodovias também do município e com relação a outro assunto 
sobre as associações comunitárias quando iniciou em 97/98 quando participou 

dos primeiros conselhos, tive a oportunidade de fundar a Associação nas 

comunidades rural de Canoas também juntamente com Cascão e Forquilha e 

também São Braz I, infelizmente não prosperou. E sente muito por algumas 
que não teve êxito, se vê a falta de incentivos e a falta de ação por parte dos 

governos em todas as esferas, os governos cada vez neutralizam planos e os 

movimentos sindicais e o movimento de associativismo ao longo da historia, 

vão enfraquecendo esses movimentos ai eles ficam de mãos atadas, tirando a 
oportunidade e a voz daqueles que representam uma associação dos moradores 

daquelas regiões, e os benefícios são limitados, antigamente quando vinha um 

projeto ou abastecimento de água ou qualquer outra coisa importante pra zona 
rural eles procuravam logo as associações, ali se decidia em conselho qual a 

viabilidade melhor e qual a comunidade mais carente. Teve muitas obras feitas, 

mas hoje não tem mais incentivo. E sobre as obras inacabadas que o senhor 

prefeito terminou algumas, o ex-prefeito Cristóvão Filho terminou algumas 
também, e com relação ao governo do estado torce que Cajazeirinhas seja 

privilegiada nesse governo de Joao Azevedo, estar otimista espera que ele 

venha trazer muitas coisas boas pra Cajazeirinhas. Pra concluir que o governo 
traga mais obras pro nosso município, pois esta carente de poços, de passagens 

molhadas, e as obras que estão em andamento que sejam concluídas, que seja 

destinado recursos esta observando tudo que vem se a gestão esta trabalhando 

ou não, desejou boa sorte e muito obrigado. 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, vereadora publico aqui presente, funcionários da casa ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e internautas em rede, em primeiro lugar agradeceu a Deus 

pelas chuvas ocorridas em nosso município. Então senhor presidente 



parabenizou a nossa paroquia que no ultimo final de semana tive a 

comemoração muitas pessoas participando inclusive os vereadores, onde graça 
a Deus choveu bem, tudo muito lindo e maravilhoso então só tem que 

agradecer e parabenizar os dez anos de fundação da paroquia. Parabenizou a 

saúde pelo exercício 2018 estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que vem 
fazendo em Cajazeirinhas. Também teve a reunião da LDO onde foram pedidas 

muitas coisas boas pra nossa cidade, espera que venham muitas obras pro 

nosso município, também já apresentou aqui um projeto de lei aonde pedi um 

atendimento prioritário pra pessoas que tem autismo, pois eles merecem o 
nosso conhecimento, pra que eles têm atendimento prioritário, pois só quem 

sabe e quem tem um filho autista, pediu desde já o voto de vossas excelências 

os vereadores que ninguém aqui é contra, então eles merecem prioridade. 
Parabenizou Marcos pelo trabalho que vem desempenhando por isso 

apresentou uma moção de aplausos pra ele por ser um profissional dedicado. Já 

finalizando também agradeceu a deputada Poliana Dutra que protocolou um 

requerimento desses tapa buracos, ela pediu foi o recapeamento completo da 
PB 366 de São Bentinho Cajazeirinhas e Coremas protocolou na assembleia 

legislativa, e já publicou nas suas redes sociais agradecendo a ela, por que a 

situação vai ficando mais difícil, também falou dos esgotos de Piancó que estão 
caindo no açude de Coremas isso é muito preocupante, tem muita poluição, 

isso é questão de saneamento básico tem que ter reuniões publicas pra que seja 

resolvidos esse problema, desde já desejou as boas vindas ao vereador Arildo, e 

muito obrigado. 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, senhores vereadores, vereadora os 

demais amigos que aqui se encontram, e também aos ouvintes conectados, pela 

radio e pelo facebook. É com muita felicidade e agradeceu a Deus pelas chuvas 

na nossa região, muito bom ver os açudes cheios e uma bênção, diante das suas 
indicações. Fez um titulo de cidadão a pessoa de Damiao de Sousa Costa, e 

também a moção de aplausos a uma pessoa que se dedica ao município de 

Cajazeirinhas como também já estar à frente da presidência da Associação 
Comunitária do Distrito do Barrento uma pessoa muito dedicada que e a pessoa 

de Everaldo. Apresentou também uma Indicação pra se fazer um poço no sitio 

(Tapera), pois a água da comunidade esta de péssima qualidade que não dar 

nem pra tomar banho, a situação é critica, também fez uma indicação verbal 
pra que a secretaria competente colocasse uma caçamba de piçarra na ladeira 

do riacho do Barrento, pois quem trafega sente dificuldade em passar naquele 

local. Mesmo não tano em tempo e tem que economizar mais está precisando, 
falou também com relação à passagem que é do estado hoje foi lá e viu que a 

água transbordou por conta de sujeiras que existe no local tem que tomar as 

devidas providencia pra que se faça uma limpeza porque se não ela pode ir 

embora causando um prejuízo imenso pro município e pra aqueles moradores 
que moram naquela comunidade, e tem um buraco nela que só aumenta é muito  



 

perigoso para os  estudantes que passam na ponte ele não conseguiu passar no 
caminhão teve que colocar umas pedras o carro dos alunos passou por ser 

pequeno, mas o motorista falou que se chovesse não daria como passar porque 

corre o risco de quebrar ou ate virar o carro lá dentro, por hoje só eram essas 
suas palavras. Boa noite obrigada. 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, 

vereadora, senhor prefeito, rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM, público 
presente em nome de Sebastiao cumprimentou os demais, iniciou sua fala 

citando sua indicação, de um titulo de cidadã a Marean como todos conhece é 

professora da creche, uma pessoa que gosta de participar das atividades da 
creche e de tudo lá. Falou que fez uma visita nos passarinhos que e ligado ao 

Pau Ferrado e no mandato de Cristóvão foi construído uma caixa d’água que 

da suporte a umas 12 casas a qual recebe água por uma bomba do rio ate 

chegar às casas, mas esta muito ultrapassada e o motor já tiveram vários 
reparos, então fez essa indicação ao prefeito pra que em uma desses projetos 

que vem da FUNASA tentarem resolver o problema daquelas pessoas que 

tanto necessita.  Falou sobre as chuvas a que vem beneficiar todos os açudes 
com bem falou nosso amigo Zildo lhe permita falar acompanha a situação do 

açude de Coremas graças a Deus recebeu muita água. Deixou uma indicação 

verbal que vai ser elaborado com joseildo em outro momento, sobre a unidade 

bucal de saúde a unidade móvel, ele conversou com algumas pessoas sugeri 
que fosse feito visita em cada comunidade, mas que foi feito atendimento logo 

com os alunos das escolas. Mudando o assunto pra politica local o qual fui bem 

exclamado nas rádios vizinhas que ele se recorda em 2011 em uma conversa 
que lhe incentivaram a entra na politica de Cajazeirinhas eles podem nem se 

lembra, mas quem deu esse incentivo, foram Adailton e Evadir e graças a 

Deus e quí. Estar hoje, e que a politica e feita de opções decisões onde podem 

escolher aonde querem ficar e que todos se devem respeitar qualquer decisão. 
E o papel é zelar pelo bem do nosso povo e do município se aperfeiçoando nos 

projetos é a função do vereador trabalhar, mas lá fora do que aqui, e sentou 

com o prefeito Francisco de Assis, e fez um compromisso com ele e com os 

vereadores que lhe aceitaram e dizer que contem com o vereador Arildo pra 
que Cajazeirinhas se desenvolva e que todos se unam, E a Deus vai dar tudo 

certo. Encerando suas palavras agradeceu a Deus por lhe fortalecer, sua esposa 

que também parte dela os conselhos e a sua filha finalizou com uma boa noite e 
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 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, vereadora, funcionários da casa, 

saudou na presença da autoridade maior do nosso município o senhor prefeito 



que sejam bem vindos, ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas conectados. 

Começou suas colocações falando que ouviu atentamente os colegas e viu o 
tipo cobranças aos tramites, aos projetos apresentados aqui nesta noite como 

também as moções que foram lidas e quanto à emenda ao projeto de lei 

apresentado pelo vereador Vicente Ismael. A casa como é de conhecimento de 
todos tem que ter os tramites legais, foram colocadas em pauta e lidas e com 

certeza vai ser distribuída para as comissões pra se analisar e depois ser 

votados na próxima sessão. Como também fez aqui nessa noite duas moções de 

aplausos uma em especial ao diretor de transporte do nosso município na 
pessoa de Giliarde Galdino de Lacerda que faz um brilhante trabalho a frente 

dos transportes e também prescreveu a vereadora Maria aparecida. E a outra 

moção a pessoa de Francisca Pereira Rodrigues professora que tem muitas 
pessoas formadas que já estudaram com a mesma e como ela não mora aqui ela 

e da cidade vizinha de Coremas, e ele sempre teve essa vontade de homenagear 

a essa pessoa. Tanto de professora como de religiosa, como também viu a 

preocupação de todos aqui na questão da LDO foi uma bela explanação em 
busca de melhorias pro nosso município, se ver a preocupação de todos no 

intuito de trazer melhorias pro nosso município, e não tendo nenhum outo 

assunto encerrou a sessão e convidou todos para próxima dia e hora regimental, 
finalizou com um muito 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 04 de abril 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, 28 de Março de 2019. 

             

 

 

               

 

 

 

 

 
 

 


