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Ata da 11ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove 

(03/10/2019), às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Joalex Rodrigues da Costa, Tonel de Sousa Brito, Vicente Ismael da 

Silva Filho, Adailton Alves de Lima, Antônio Dantas de Sousa, Arildo 

Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Zilda Vicente Leite. Constatado o numero legal de 

vereadores presentes 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 

0510/2019/GIGOV/JP de Autoria da Caixa Econômica, leitura de Oficio 

Nº S/N de Autoria do Conselho Municipal de Direito e Defesa da Criança 

e do Adolescente de Cajazeirinhas. Presidente Marcos Alencar. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e fez esclarecimentos a respeito dos 

votos aos Vetos e colocando em única votação secreta o Veto ao Projeto 

de Lei nº 011/2019 Dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do 

município de Cajazeirinhas, da divulgação no site da prefeitura municipal 

de Cajazeirinhas, informações sobre as obras públicas municipais 

paralisadas, contendo exposição dos motivos e tempo de interrupção. De 

Autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito e os vereadores marcaram o seu 

voto em uma cédula de papel que contém Sim, Não e Nulo. E foi convidado 

para votar em ordem alfabeta os vereadores: Adailton Alves de Lima, 

Antônio Dantas de Sousa, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida 

dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, 

Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite e o presidente Joalex 

Rodrigues da Costa. Após a votação o senhor presidente convidou Dr. 

Jaques wanderlley assessor jurídico da Casa para fazer a contagem dos 

votos que foi de 5x4 aprovado por maioria de Votos mantendo-se o Veto 

ao projeto. O senhor Presidente colocou em única votação secreta o Veto 



ao Projeto Lei Nº 016/2019 Dispõe sobre a participação dos produtores 

rurais e orgânicos do Município de Cajazeirinhas em eventos, 

organizados, patrocinados ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal e 

dá outras providências. De autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa. E 

foi convidado para votar em ordem alfabeta os vereadores: Adailton Alves 

de Lima, Antônio Dantas de Sousa, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de 

Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite e o 

presidente Joalex Rodrigues da Costa. Após a votação o senhor 

presidente convidou Dr. Jaques Wanderley assessor jurídico da Casa para 

fazer a contagem dos votos que foi de 5x4 aprovado por maioria de 

Votos mantendo-se o Veto ao projeto. O senhor Presidente colocou em 

única votação secreta o Veto ao Projeto Lei Nº 018/2019 Autoriza o Poder 

Executivo a utilizar instalação do sistema de captação de energia solar e 

do sistema de captação, armazenamento e utilização de águas pluviais na 

construção de novos prédios públicos, locação ou reforma. De autoria do 

vereador Antônio Dantas de Sousa. E foi convidado para votar em ordem 

alfabeta os vereadores: Adailton Alves de Lima, Antônio Dantas de Sousa, 

Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da 

Silva Filho, Zildo Vicente Leite e o presidente Joalex Rodrigues da 

Costa. Após a votação o senhor presidente convidou Dr. Jaques 

Wanderley assessor jurídico da Casa para fazer a contagem dos votos que 

foi de 5x4 aprovado por maioria de Votos mantendo-se o Veto ao 

projeto. O senhor Presidente colocou em única votação secreta o Veto ao 

Projeto de Lei Nº 020/2019 Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 

do serviço de Disque-Denúncia Nacional de Violência Contra a Mulher e 

do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Eloi Barbosa de 

Almeida no âmbito do Município de Cajazeirinhas. E foi convidado para 

votar em ordem alfabeta os vereadores: Adailton Alves de Lima, Antônio 

Dantas de Sousa, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, 

Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite e o presidente Joalex 

Rodrigues da Costa. Após a votação o senhor presidente convidou Dr. 

Jaques Wanderley assessor jurídico da Casa para fazer a contagem dos 

votos que foi de 5x4 aprovado por maioria de Votos mantendo-se o Veto 

ao projeto. O senhor Presidente colocou em única votação secreta o Veto 

ao Projeto de Lei Nº 029/2019 Institui o Dia Municipal da Cavalgada e dá 

outras providências. E foi convidado para votar em ordem alfabeta os 

vereadores: Adailton Alves de Lima, Antônio Dantas de Sousa, Arildo 

Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva 

Filho, Zildo Vicente Leite e o presidente Joalex Rodrigues da Costa. 



Após a votação o senhor presidente convidou Dr. Jaques Wanderley 

assessor jurídico da Casa para fazer a contagem dos votos que foi de 5x4 

aprovado por maioria de Votos mantendo-se o Veto ao projeto. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Adailton Alves de Lima, para fazer uso da palavra. O Edil saudou o 

senhor presciente, senhores vereadores, vereadora em nome de Edinaldo 

Carreiro de Almeida saudou todos os presentes. Assessoria jurídica da 

casa, caros rádios ouvintes, e internautas conectados. E iniciou sua fala 

dizendo que foi discutido na comissão especial que foi criada pra analisar 

os vetos que aqui foram lidos que é de referência numero 16, 11, 20, 29, 

19 e 18. Projetos esses que tramitou nesta casa de autoria do vereador 

Antônio Dantas, aonde depois de muitas discursões, essa casa votou a 

favor, projeto esse que foi vetado pelo senhor prefeito, onde traz o 

entendimento e os pareceres jurídicos do assessor do executivo, aonde 

trás sua defesa, e hoje aqui votou a favor desse veto que fique o 

entendimento entre o conhecimento dos assessores jurídicos desta casa e 

do executivo, e a justificativa do senhor prefeito que os projetos foram 

vetados, aonde leva índices vícios de custos ao município, o executivo 

tem seus limites. 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 saudou o senhor presidente, senhores vereadores, publico aqui 

presente, e aos ouvintes da Cajazeirinhas FM. Iniciou sua fala 

parabenizando a todos os vereadores que no dia 01 de outubro foi o dia 

do vereador, parabéns a todos, falou um pouco dos seus projetos, esses 

projetos fazem meses que vem sendo discutido, os quais foram pedidos 

pareceres jurídicos a pessoa de Dr. Jaques uma pessoa competente, foi 

pedido pareceres por alguns vereadores e o pedido de vista de outros, e 

acha que não tem nem o que vocês falarem, foi aprovado nesta Casa por 

unanimidade de votos, foi pra prefeitura o prefeito vetou ai quando era 

pra votar contra o veto vocês votam a favor do veto, mas falou que os 

vereadores não estão votando contra os projetos de Antônio Dantas, estão 

votando contra a população de Cajazeirinhas, pois esses projetos são de 

grande importância para o município, e tem certeza que desculpe a sua 

sinceridade vocês foram mandados pelo prefeito, foi carta marcada, e que 

eles estão votando contra os jovens os agricultores o bem. 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 saudou o senhor presidente, 

vereadores, vereadora. O Edil falou que passaram por uma pequena falha 

de entendimento entre os vereadores, mais é superar, só acha uma coisa 

depois que morre tem que enterrar, e pra tudo tem solução, não adianta 

ignorância nem se confrontar, pois estam aqui pra se entender e tomar 



posições votou a favor do veto, não esperava que fosse vetado, porque o 

projeto tem que ser parado, porque quando vir que não dar certo nos 

votos no plenário, sua opinião, e conversou com o assessor do executivo 

ele e alguns vereadores também, e o que foi passado pra eles com questão 

dos vetos, foi o que está no veto, não é contra os projetos votou a favor, 

mas a justificativa é essa que este ai que não lhe recordou no momento, 

mas sabe-se que existe a opinião do outro, essa é a dele momentânea, 

espera que seja esquecido, pois tem que respeitar a Casa, ele pode criar 

um monte de projeto e achar que todos tem que ser aceito, e não é assim, 

não estar aqui pra ser julgado nem condenado. 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 saudou o senhor 

presidente, vereadores, vereadora, publico aqui presente, caros rádios 

ouvintes da Cajazeirinhas FM. Iniciou sua fala dizendo que votou a favor 

do veto, e respeita a opinião do voto de cada um, e também respeita as 

assessorias jurídicas, pois cada uma tem seu entendimento, votou a favor 

de dois pareceres jurídicos um contra e outro a favor, pois quem é ele pra 

discutir com parecer de dois advogados, então desta forma Antônio 

Dantas não se ofenda, pois ele pode chegar aqui um exemplo apresentar 

100 projetos de lei e pode ser que só solucione um, não é obrigado ser 

aprovado todos os seus projetos, isso tem que ser intendido, não vão 

deixar em nenhum momento que a casa se envolva e nenhuma questão 

que venha tirar o brilho desta casa, tem que respeitar as posições politicas 

de cada um se não é democracia, se não precisaria de câmara, então se o 

executivo com sua assessoria jurídica disser que não dar, tem que 

respeitar, não mudara nada, tem que criar projetos com a potencia que o 

município tem, não adianta sonhar alto de mais não, espera que seja 

respeitado a sua opinião. E finalizou seu pronunciamento 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 saudou o senhor presidente, vereadores, público 

aqui presente José Wiliam e João da Silva, todos da zona rural, como é 

curto o tempo da fala hoje e tem pautas estendidas, falou das mais 

importantes, como citou o dia do vereador no dia 01 foi o dia deles com 

muito orgulho parabéns a todos, uma profissão importante estar muito 

feliz em está ocupando esse cargo de vereadora, se for da vontade de 

Deus e do povo estará aqui até quando der certo, também foi a favor dos 

vetos, e disse que já passou muitas situações aqui, mas nuca saiu daqui 

sem dizer até logo aos colegas, nem um aqui tem o direito de ofender o 

outro colega, tem que ter caráter, e hoje aqui percebeu que houve um 

pouco de desentendimento com os demais, votaram a favor dos vetos 

tiveram motivos próprios não foi a mando de ninguém, pois aqui já 



aconteceu a mesma coisa com outros e pode acontecer ainda, e não deixe 

que isso perca o respeito entre eles, essa Casa e deles do povo são feita 

por eles tudo aqui pode acontecer, tudo passa, pediu desculpas e se 

intendeu errado, mas pode contar com ela pra serem os mesmos colegas.  

E finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos. O 

senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito, 

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

senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Maria Aparecida, 

publico aqui presente. E iniciou seu pronunciamento parabenizando a 

bancada de situação pela derrubada de todos os vetos, vetos esses como 

estar no mês de outubro e comemoramos o mês dos vereadores como 

também do outubro rosa que e de combate ao câncer de mama e se 

dirijou as mulheres, pois é o presente que eles tão recebendo com os 

votos ao veto desse projeto de lei, onde dispõe sobre a divulgação do 

serviço de disque denuncia nacional de violência contra mulher e pelo 

centro de referência de assistência CRAS, simplesmente esse tipo de 

matéria foi o que foi reprovado, foi mantido veto e outra que dispõe sobre 

o produtor orgânico aquele agricultor que não pode expor aquele produto 

por não ter o seu espaço, é isso que vai deixar o município pobre.  Vai 

deixar pobre se continuarem com a politica medíocre que continuam ai, 

com perseguição isso é uma vergonha pra essa Casa, mas assessoria 

melhor do que essa casa tem acho que não existe. E deveriam agradecer 

essa assessoria presidente de uma OAB, um dos mais renomados pra 

assumir cargo, e não outro qualquer dar lição e inclusive fazendo parecer 

tudo errado com erro de grafia comparando semana com dia, agora isso 

serve de lição pra população. E vão sim fazer divulgação, tem que ter 

responsabilidades, aqui votaram e aprovaram, votou contra o veto e é a 

favor dos projetos, e a população tem que ver o que estar acontecendo. O 

senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito, 

Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer uso da palavra. O Edil saudou 

o senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, publico aqui presente. 

Caros rádios ouvintes, funcionários da casa, agradeceu a Deus por estar 

aqui mais uma vez E iniciou seu pronunciamento dizendo que foram 

vencidos no voto, mas pra ele não se sentiu derrotado, pois quem foi 

realmente derrotado neta noite foi à população, mais isso a população 

terá todo o tempo pra avaliar, e falou sobre todos os tramites que 

ocorreram a esses vetos que a Casa seguiu a risca falou pela comissão a 

qual faz parte, e voltando aos discursos que hora lhe antecedeu, lhe 

entristece muito ter que falar o que já ouvi hoje, porque depois de discutir 

e analisar, depois de sofre pedidos de pareceres jurídicos, e como bem já 

foi discutido com o assessor desta Casa, depois de serem aprovados, 

simplesmente por conta de politica ter que volta numa votação quando se 

refere a um veto, pediu desculpas aos colegas respeita o voto de cada um 



de vocês, mas é obrigado a dizer que projetos dessa natureza quando se 

refere à feira da agricultura familiar, que tem mais ou menos a mesma 

linha do projeto do nobre amigo Antônio encaminhou a essa casa, 

simplesmente tem um diferencial, porque o projeto da semana da 

agricultura familiar vem do nobre colega Zildo que faz parte da bancada 

do prefeito que já parabenizou e votou Zildo Vicente que faz parte da 

base, e como os projeto de Antônio Dantas e do vereador Otoniel não 

fazem parte da base do prefeito, foi reprovado apenas com alegações que 

causar despesas ao município, e diz sequer foram a fundo com os 

projetos e sim fizeram uma justificativa pra todos e mandaram, e outra o 

prefeito querer mandar aqui neste poder é demais, agora sim se tem 

vereadores que tendem a obedecer aos desejos e orientação do executivo 

ai ele respeita, mais que a população deve analisar, e ele respeita 

qualquer um que esteja à mesma altura, todos aqui são iguais. E aqui se 

solidariza ao nosso assessor jurídico, depois de tanto trabalho, porque um 

parecer jurídico não se faz de uma hora pra outra não. Existe um tempo, 

ficou muito triste, pois alguém disse o que o vereador deve ou não fazer, 

pois aqui quer dizer o que o prefeito deve fazer coloque pneus nos ônibus 

que estão carecas, coloque água para o povo que tão morrendo de sede, 

pegue um desses ônibus, desmanche pra colocar peças nos outros, já que 

não tem onde comprar, alguém que prove o contrário ou vá pra rádio lhe 

desmentir como foi da outra vez o prefeito desta cidade, dizer que aqui 

não tinha problemas de ônibus ou de pneus em cepos lhe prove o 

contrario coitados dos estudantes. Sem contar com as irresponsabilidades 

que acontecem nos outros setores. E finalizou seu pronunciamento 

desejando uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e não havendo, mas matéria em discursão e o momento da 

palavra seria dele, convidou os nobres vereadores pra na próxima terça 

feira principalmente a comissão especial para reunião. E encerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a 

comparecerem a próxima sessão ordinária que será designada para o dia 

10 de outubro 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, 03 de outubro de 2019. 


