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Ata da 3ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 
Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (01/ 

08/2019), 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, Antônio Dantas de 

Sousa, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente 

Leite. Deixou de comparecer a sessão o vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho o qual justificou sua ausência. 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 

096/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de 

Indicação Nº 097/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura de Indicação Nº 098/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente 

Leite, leitura de Indicação Nº 099/2019 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 100/2019 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 101/2019 de autoria do 

vereado Joalex Rodrigues da Costa, leitura de Votos de Pesar à família 

do senhor Francisco de Assis Ferreira de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, e subscreveram os Votos de Pesar os vereadores Joalex 

Rodrigues da Costa, Antônio Dantas de Sousa, Adailton Alves de Lima, 

Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de 

Le Complementar nº 011/2019 de autoria do Poder Executivo, leitura de 

do Projeto de Lei Complementar nº 013/2019 de autoria do Poder 

Executivo, leitura do Parecer nº01/2019 ao Projeto de Lei nº 011/2019 de 

autoria da Comissão de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº001/2019 



ao Projeto de Lei nº 012/2019 de autoria da Comissão de Justiça e 

Redação, leitura do Parecer nº001/2019 ao Projeto de Lei nº 016/2019 de 

autoria da Comissão de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº001/2019 

ao Projeto de Lei nº 025/2019 de autoria da Comissão de Justiça e 

Redação, leitura do Parecer nº001/2019 ao Projeto de Lei nº 026/2019 de 

autoria da Comissão de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº001/2019 

ao Projeto de Lei nº 033/2019 de autoria da Comissão de Justiça e 

Redação. O senhor presidente reassumiu os trambolhos e colocou em 

votação o Parecer nº001/2019 ao Projeto de Lei nº 011/2019 de autoria da 

Comissão de Justiça e Redação. Quando este foi aprovada por 

unanimidade de Votos, O senhor presidente colocou em votação o 

Parecer nº001/2019 ao Projeto de Lei nº 012/2019 de autoria da 

Comissão de Justiça e Redação. Quando este foi aprovada por maioria de 

Votos votaram a favor os vereadores Adailton Alves de Lima, Arildo 

Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Votou contrário o vereador 

Otoniel de Sousa Brito, Antônio Dantas de Sousa.  O senhor presidente 

colocou em votação o Parecer nº001/2019 ao Projeto de Lei nº 016/2019 

de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Quando este foi aprovada 

por unanimidade de Votos, O senhor presidente colocou em votação o 

Parecer nº001/2019 ao Projeto de Lei nº 025/2019 de autoria da 

Comissão de Justiça e Redação. Quando este foi aprovada por 

unanimidade de Votos, O senhor presidente colocou em votação o 

Parecer nº001/2019 ao Projeto de Lei nº 026/2019 de autoria da 

Comissão de Justiça e Redação. Quando este foi aprovada por 

unanimidade de Votos, O senhor presidente colocou em votação o 

Parecer nº001/2019 ao Projeto de Lei nº 033/2019 de autoria da 

Comissão de Justiça e Redação. Quando este foi aprovada por 

unanimidade de Votos, O senhor presidente colocou em 1ª votação o 

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. 

Quando este foi aprovada por unanimidade de Votos, o senhor presidente 

colocou em 1ª votação o Projeto de Lei nº 012/2019 Determina a 

construção ou instalação de defensas de proteção lateral, de concreto ou 

metálico, nas pontes e passagens molhadas existentes em toda a extensão 

territorial do município de Cajazeirinhas/PB. Quando este foi reprovada 

por maioria de Votos, votaram a favor os vereadores Antônio Dantas de 

Sousa, Otoniel de Sousa Brito. Votarão contrario os vereadores Arildo 

Batista Ferreira, Adailton Alves de Lima, Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. O 

senhor presidente colocou em 1ª votação o Projeto de Lei nº 025/2019 Dá 



o nome de Francisco da Costa Rodrigues (Titico de Zé de Nor), a uma 

das ruas projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. 

Quando este foi aprovada por unanimidade de Votos. O senhor 

presidente colocou em 1ª votação o Projeto de Lei nº 026/2019 Dá o 

nome de Antônio Rodrigues Leite a uma das ruas projetadas localizada 

no Distrito do Barrento, zona rural de Cajazeirinhas – PB. Quando este 

foi aprovada por unanimidade de Votos. O senhor presidente colocou em 

1ª votação o Projeto de Lei nº 033/2019 Dá o nome de Manoel 

Rodrigues Sobrinho a uma das ruas projetada localizada na zona urbana 

de Cajazeirinhas – PB. Quando este foi aprovada por unanimidade de 

Votos. O senhor presidente colocou em 2ª votação o 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. O 

senhor presidente colocou em 2ª votação o Projeto de Lei nº 012/2019 

Determina a construção ou instalação de defensas de proteção lateral, de 

concreto ou metálico, nas pontes e passagens molhadas existentes em 

toda a extensão territorial do município de Cajazeirinhas/PB. Quando 

este foi reprovada por maioria de Votos, votaram a favor os vereadores 

Antônio Dantas de Sousa, Otoniel de Sousa Brito. Votarão contrario os 

vereadores Arildo Batista Ferreira, Adailton Alves de Lima, Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente 

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

025/2019 Dá o nome de Francisco da Costa Rodrigues (Titico de Zé de 

Nor), a uma das ruas projetada localizada na zona urbana de 

Cajazeirinhas – PB. Quando este foi aprovada por unanimidade de Votos. 

O senhor presidente colocou em 2ª votação o Projeto de Lei nº 026/2019 

Dá o nome de Antônio Rodrigues Leite a uma das ruas projetadas 

localizada no Distrito do Barrento, zona rural de Cajazeirinhas – PB. 

Quando este foi aprovada por unanimidade de Votos. O senhor 

presidente colocou em 2ª votação o Projeto de Lei nº 033/2019 Dá o 

nome de Manoel Rodrigues Sobrinho a uma das ruas projetada 

localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. Quando este foi 

aprovada por unanimidade de Votos. O senhor presidente convidou o 

vereador inscrito Zildo Vicente Leite para fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, senhora 

vereadora, cumprimentou o nosso assessor jurídico, funcionários da casa, 

publico aqui presente em nome do jovem Wiliam e do ex- vereador Jânio 

Pereira cumprimentou os demais, e aos ouvintes da Cajazeirinhas FM. 

Em primeiro lugar agradeceu a Deus por estar aqui fazendo uso desta 

tribuna, sempre em defesa da população do município de Cajazeirinhas, e 

parabenizou todos os agricultores do nosso município, pelo dia 25 de 



julho que foi o dia internacional da agricultura familiar e no dia 28 de 

julho é o dia do agricultor então é uma semana voltada à agricultura 

familiar aqui no nosso município. E agradeceu a todas as associações 

rurais a prefeitura municipal o poder legislativo as comunidades rurais 

quilombolas a deputada Pollyana Dutra e principalmente a todos os 

agricultores do nosso município, mais de 45 expositores na feira expondo 

seus produtos e agradeceu a todos que teve presente naquela feira, 

também teve a entrega do trator e Cajazeirinhas foi comtemplada com 

um kit de feira e até dezembro vai ser entregue, e também teve varias 

assinaturas do PRONAF B e do PRONAF C cada vez mais fortalecendo 

a agricultura familiar a feira foi um sucesso teve cobertura do guia TV e 

da rádio Cajazeirinhas. Como todos viram teve produtos de origem 

animal, vegetal e comidas, teve a comercialização, e agradeceu a todos 

que teve presente em nome da EMPAER, e também agradeceu pelo 

trabalho que vem sendo feito nas estradas vicinais do nosso município, 

parabenizou aos operadores dessas maquinas, o trabalho está sendo feito 

e as estradas tão ficando ótimas pra que todos tenham acesso em uma boa 

estrada. Parabenizou o gestor e a todos os colaboradores, também 

agradeceu ao prefeito e a secretaria de educação pela aquisição do 

veículo pra transportar merenda que foi uma indicação de sua autoria e 

agora a merenda vai ser transportada em um veiculo adequado pra todas 

as escolas, agradeceu o gestor pelo atendimento do seu requerimento que 

fez em 2017 de numero 023/2017 aonde solicitou a reforma desta quadra 

Ednaldo Cavalcante de Lacerda que por sinal está ficando muito bem 

feita também pediu a cobertura dela, mas se Deus quiser o prefeito 

prometeu que vai corre atrás pro bem de todos, também fez um 

requerimento pedindo a recuperação do roço dessa PB 366 e estão sendo 

sanado o problema, agradecer a deputada Pollyana pela conquista de 

conseguir um médico cirúrgico pra fazer varias cirurgias, em nome da 

câmara e de toda população agradeceu a deputada Pollyana por mais essa 

ação, hoje apresentou um requerimento solicitando do poder executivo 

que se faça seis sistemas simplificados de abastecimento de água 

subterrânea, aquele poço completo com bomba chafariz, bebedouro para 

os animais e energia solar pra evitar a conta de energia, que esses poços 

fossem instalados nas comunidades de Jacu, Carnaubinha, Madruga, 

Gado Bravo, Cajazeiras e Riacho Grande, haja vista que tem 

comunidades que vão ser beneficiadas com o abastecimento através da 

FUNASA, então essas comunidades vão precisar dessa intervenção, só 

eram essas suas palavras e seu muito obrigado. 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, senhora vereadora, público aqui 

presente, funcionários da casa, em nome do ex-vereador desta casa Jânio 



Pereira o qual saudou todos os presentes nessa sessão, agradeceu a Deus 

por hoje estar aqui novamente pra dar continuidade a esses trabalhos 

como representantes do povo, primeiramente se acostou aos votos de 

pesar que foram lidos hoje aqui do senhor Francisco de Assis deixou seus 

sentimentos em nome da família Alves que Deus possa confortar seus 

familiares, hoje os projetos que foram lidos aonde foram discutidos com 

as comissões e chegando hoje aqui foram aprovados e que votou a favor 

e também o projeto 012/2019 e os projetos de ruas que dão nomes de 

pessoas ilustres de nossa cidade e que só alimenta , parabenizou o 

extencionista rural pela feira da agricultura familiar um evento de muita 

importância pro município e está incentivando a comercializar os 

produtos que também são sem agrotóxico e que tem muitas famílias que 

vivem da agricultura isso só fortalece a agricultura no nosso município, e 

parabenizou a gestão por adquirir mais um veículo que é pra transportar a 

merenda escolar pra todas as escolas com segurança e higiene só tem a 

agradecer por esses veículos de muita importância, e o Edil participou 

também da reunião da ANA agência nacional das águas e graças a Deus 

com o potencial garantido só tem que usar com cuidado economizando 

pra não ter problemas, agradeceu pelas estradas feitas e também a 

questão dos roços que já estão sendo feitos prevenindo acidentes, desde 

já agradeceu a deputada Pollyana por trazer benefícios pro nosso povo, e 

por ter participado da feira dos agricultores, e finalizou sua fala 

desejando uma meu 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, senhora vereadora, público aqui presente, O Edil 

cumprimentou o Senhor presidente, vereadores, vereadora, público 

presente, ex- vereador Jânio Pereira, iniciou sua fala agradecendo a Deus 

por estar aqui mais uma vez, parabenizou o extencionista Zildo Vicente 

pela terceira feira da agricultura familiar, um evento que só vem 

engrandecer os agricultores do município, parabenizou os amigos Cida e 

Sergio pelo aniversario de casamento, parabenizou o gestor pelas estradas 

que estão sendo concluídas, com todos os problemas que as maquinas 

apresentam, mas a meta dele e terminar as estradas, e na saúde escutou 

pessoas que parabeniza pelo desempenho na área da saúde aqui em 

Cajazeirinhas que são as equipes de dentistas o medico e todos que fazem 

o trabalho acontecer, e tudo que ele pediu pras pessoas foi resolvido o 

problema, e hoje parabenizou a saúde, e vereadores tem olhar pra frente e 

trabalhar para o povo, parabenizou o prefeito Francisco de Assis pela 

reforma da quadra e solicitou verbalmente mais um poste pra que se 

tenha uma boa iluminação nesse setor só eram essas suas palavras e 

finalizou suas palavras 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, colegas vereadores, vereadora, 

publico aqui presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes, 

começou falando dos Votos de Pesar apresentado nesta casa do 

falecimento do senhor Francisco de Assis e deixou suas sinceras 

condolências a toda à família que Deus possa os confortar, e dando 

sequencia falou dos projetos apresentados nesta Casa que foram 

aprovados e desde já parabenizou os vereadores pelo empenho que tem 

em analisar todos os projetos que entra nesta casa quando é preciso 

chama os secretários pra juntos anualizarem e quando é viável ao 

município quando tem recurso pra ser aprovam. Parabenizou o prefeito 

Assis e a secretaria Luana Mara pela aquisição do veiculo pra transportar 

a merenda escolar, pois antes era transportada em outros carros e agora 

tem um exclusivo, uma conquista então parabenizou a gestão pela 

conquista também falou que será licitadas três obras grandes no nosso 

município das duas quadras poli esportivas no nosso município que vai 

contribuir com a educação dos alunos, dia 14 vai ser licitada essas obras, 

e após será publicada, pra que posam começar, e também no dia 19 será 

licitado o abastecimento de água das comunidades rurais que foi uma 

conquista dos deputados Wilson e Pollyana é uma obra grande e um 

beneficio para o povo que necessita de água. Também parabenizou o 

extencionista Zildo Vicente pelo evento acontecido através da EMPAER, 

sobre a feira da agricultura familiar e percebe-se o que cresce cada dia 

mais, parabenizou as pessoas que estão à frente dessas maquinas que 

estão concluindo o serviço das recuperações das estradas e parabenizou a 

gestão. Finalizou sua fala desejando uma boa noite para 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, e demais colegas vereadores, publico 

aqui presente, na pessoa do amigo Wiliam ela saudou os demais aos 

ouvintes da zona rural das redes sociais, e começou seu discurso 

estendendo os votos de pesar aos familiares do senhor Francisco de Assis 

em nome de todos os familiares seus sinceros sentimentos a essa família 

muito acolhedora que gosta muito, continuando aproveitou a presença 

dos seus colegas pra dar os parabéns ao vereador Zildo Vicente pelo 

brilhante evento da EMPAER, pela organização, muito lindo que só vem 

ajudar o povo foi maravilhoso e gratificante, o que você fez foi uma 

manifestação de valores a nossos agricultores que antes não tinha foi um 

evento grandioso com muitas barracas e visitou cada uma e essas pessoas 

tão de parabéns pelos produtos que estavam expondo, e pra abrilhantar 

mais ainda teve a entrega do trator graças a Deus o prefeito está 

concluindo os objetivos, parabenizou o prefeito ele esta concluindo o que 

prometeu, sabem das falhas, mas são humanos, mas vê que ele faz o que 



pode corre atrás, e juntamente com a sua equipe e os vereadores tudo fica 

mais fácil e outra coisa que lhe deixa satisfeitos é a chegada desse 

transporte da merenda escolar, pois às vezes faltava transporte pra 

transportar a merenda, mas graças a Deus foi resolvido, e é pra isso que 

estar aqui pra trazer o melhor pra nossa cidade, e parabenizou aos 

secretários pelo empenho em colaborar pra que essa gestão seja uma das 

melhores parabenizou a todos os funcionários de Cajazeirinhas vocês nos 

enche de orgulho, parabéns ao CEO que nos enche de orgulho, pois está 

sendo feito um ótimo trabalho pra população de Cajazeirinhas, ficaram 

muito feliz pelo abastecimento de água nas comunidades os ginásios que 

vão ser construídos, parabéns a todos, tem que vestir a camisa pra 

melhorar cada vez mais, finalizou com um muito obrigada. 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 colegas vereadores, vereadora Maria 

Aparecida, ouvintes da Cajazeirinhas FM, internautas na pessoa de 

Sergio saudou a todos do plenário, iniciou sua fala externando os votos 

Pesar a família do senhor Francisco de Assis no qual conhece sua família 

desde criança onde tem uma ligação familiar muito forte, e ele muito 

contribuiu ao município com seu trabalho sua seriedade e dedicação, 

deixa suas sinceras condolências em nome da sua família a todos os 

enlutados. Como também apresentou nesta casa o requerimento 

solicitando do poder publico municipal a perfuração de um poço na 

comunidade de Riacho Grande, mas precisamente na propriedade da 

senhora Maria do Carmo Fernandes, e aproveitando a presença da 

deputada Pollyana Dutra na feira da agricultura familiar, onde ela 

solicitou da deputada um poço artesiano e ela prontamente falou que 

procurasse a pessoa do prefeito pra que se fizesse esse requerimento foi 

juntamente com ela ate o prefeito, como também solicitou outro poço pra 

propriedade de Inaldo Pereira dos Santos na comunidade de Jacu onde 

necessita muito e que também seja feito as estradas naquelas 

comunidades, também solicitou uma passagem molhada ali bem perto do 

sitio Caitano onde aquela localidade pertence ao município de 

Cajazeirinhas, então antes de começar o inverno que seja feito esse 

trabalho, como também parabenizou a prefeitura municipal a EMPAER e 

todo o órgão envolvido com relação à feira agradeceu a deputada que 

aqui estava presente, e que através desta feira venha incentivar para 

nossos agricultores cada vez mais expondo seus produtos, parabenizou o 

vereador Zildo pela feira pela organização, agora é cobrar do governo um 

local um mercado público pra que os agricultores venham e tenha espaço 

pra expor suas produções, como também relatou sobre um projeto que 

vem contemplar os motoristas do SAMU e enfermeiros no tocante a suas 

gratificações, e parabenizou a vereadora Maria Aparecida pelo 



aniversario de casamento pela sua capacidade, parabenizou o prefeito 

pelas conquistas e esse e o objetivo dos vereadores pra que venham 

melhorias pra nosso povo e sempre vai em buscar o melhor pra esse 

município, finalizou suas palavras 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 

cumprimentou o Senhor presidente, colegas vereadores e vereadora 

iniciaram suas colocações agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade por este momento, e mais uma vez se solidarizou a toda 

família de seu Francisco de Assis que Deus os conforte e a ele que Deus 

der um bom lugar na sua eternidade. E voltando aos trabalhos da casa o 

Edil falou que houve uma reunião aqui nesta casa colocaram os projetos 

pra que seja apreciado por cada vereador, teve alguns que não foram 

aprovados e teve os outra que foram aprovados que vem melhorar o 

nosso município, e também parabenizou o vereador Zildo Vicente pela 

Feira da agricultura familiar, proporcionando a todos do município onde 

deu a oportunidade de expor o que eles tem de melhor a sua produção 

como também a todos que participaram e vieram visitar esse momento 

importante, visitou cada barraca e viu uma satisfação em cada um que 

estava expondo seus produtos e numa feira tem tudo, troca de ideias, 

venda de produtos teve entregas de plantas ornamentais e frutíferas e se 

viu que todos estavam satisfeitos, parabenizou o gestor por esta 

adquirindo muitas experiência na politica ficou feliz que já tem muitas 

conquistas aqui no município muitas melhorias pro município em todos 

os setores que vem cada vez mais, que Deus lhe der muita sabedoria pra 

conduzirem esses poderes e abençoe a todos os funcionários de 

Cajazeirinhas que sejam unidos, pois só não chegam a lugar nenhum, 

parabenizou a vereadora Maria Aparecida pelo aniversario de casamento 

que Deus abençoe sua família sempre, só eram essas suas palavras e 

desejou uma boa noite.  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 

08 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, 01 de Agosto de 2019.      

  


