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Ata da 15ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

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

(31/ 10/2019), às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida Otoniel 

de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Adailton Alves de Lima, 

Antônio Dantas de Sousa, Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo 

Vicente Leite. Deixou de comparecer a sessão o vereador Arildo Batista 

Ferreira o mesmo justificou sua ausência. 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 Indicação Nº 

119/2019 de autoria do vereado Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de 

Indicação Nº 120/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura de Indicação Nº 121/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura de Indicação Nº 122/2019 de autoria do vereado Vicente 

Ismael da Silva Filho, leitura de Indicação Nº 123/2019 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 124/2019 de 

autoria do vereado Vicente Ismael da Silva Filho, leitura do Parecer nº 

001/2019 ao Projeto de Lei nº 020/2019 de autoria da comissão de Justiça 

e redação, leitura do Parecer nº 002/2019 ao Projeto de Lei nº 020/2019 

de autoria da comissão finança e orçamento. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e colocou em votação o Parecer nº 001/2019 ao 

Projeto de Lei nº 020/2019 de autoria da comissão de Justiça e redação. 

Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente 

colocou em votação o Parecer nº 002/2019 ao Projeto de Lei nº 020/2019 

de autoria da comissão finança e orçamento. Quando este foi aprovado 

por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em1ª votação o 



Projeto de Lei nº 020/2019 Autoriza o prefeito municipal alienar bens 

móveis, na modalidade veículos e demais bens que no momento estão 

inservíveis e dá outra providencias. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em2ª votação o 

Projeto de Lei nº 020/2019 Autoriza o prefeito municipal alienar bens 

móveis, na modalidade veículos e demais bens que no momento estão 

inservíveis e dá outra providencias. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação o 

Requerimento nº 011/2019 REQUERER a presença de Vossas Excelências 

que convide o Sr. Allan Oliveira de Alencar - Gerente Regional da 

CAGEPA da Regional Espinhara, para comparecer a uma audiência 

pública a ser realizada no prédio da Câmara Municipal de Cajazeirinhas – 

PB, para tratarmos de assuntos relativos à falta d’água no Distrito do 

Barrento e zona urbana de Cajazeirinhas – PB. De autoria do vereador 

Antônio Dantas de Sousa. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente convidou o vereador inscrito Vicente Ismael 

da Silva Filho, para fazer uso da palavra. O Edil saudou o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, 

funcionários da casa, caros rádios ouvintes, iniciando sua fala agradeceu 

a Deus por estar aqui mais uma vez pra discutir os assuntos de interesses 

de nosso município, agradeceu a todos que estão presentes no plenário 

que é uma satisfação imensa em recebê-los. E falou que votou no projeto 

que autoriza o senhor prefeito a fazer o leilão dos transportes e objetos 

que estão inservíveis pra o município, votara e aprovam esses projetos, 

que é, mas uma prova que pensam no bem de Cajazeirinhas ao bem do 

povo. Estar aqui aprovando o que é a bem do município. De vez em 

quando criticam elogiam em fim, tem aqui a situação do abastecimento lá 

do Cascão onde falta água em algumas residências, e essas pessoas 

precisam de água, então foi pedido pipas de água pra aquela comunidade, 

tem caixas que fazem dois meses que não sobe água. Enquanto tinha 

água da chuva estava bom, está faltando limpeza nas bombas novas 

faltando gerenciamento, gestão, e o pior que a comunidade fica impedida 

de solicitar carro pipa, mais o município tem que tomar providência, uma 

melhor gerência e tem condições sim do município gerenciar, já tiveram 

problemas nas outras gestões, mas sempre cobrou aqui de todos que 

entram, o prefeito José Almeida teve olhando a situação daquele 

abastecimento é bom que se tire o chapel. pra isso, e pra finalizar estar no 

tempo da mudança a mudança tão esperada que o povo espera estar no 

ultimo ano de gestão que é calamitosa os transportes do município de 

Cajazeirinhas está uma vergonha carros com licenças atrasadas e ele não 

vai entrar em temas, mas profundos não, será que só ele vê isso, se for 

parar pra analisar é uma vergonha, todos tem suas colocações e seus 

entendimentos e ele respeita agora a população está ai julgando. E 



finalizou seu pronunciamento 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 saudou o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, na 

pessoa do pastor Rafael saudou os demais presentes, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. primeiramente agradeceu a Deus por mais uma vez 

estar aqui sempre defendendo os interesses do nosso povo, parabenizou 

todos os funcionários públicos pela passagem do seu dia, hoje terminou o 

ultimo dia do outubro rosa, e amanhã inicia o novembro azul parabenizou 

a secretaria de saúde em geral pelo belíssimo trabalho que vem sendo 

feito para as pessoas de Cajazeirinhas, também parabenizou as 

comissões, pelo relator da comisso de redação e justiça vereador Jacson, 

vereador Otoniel, pelos pareceres, do projeto 020/2019, aonde o prefeito 

pediu autorização da Casa pra se fazer esse leilão dos veículos e demais 

bens e foi um projeto de caráter urgentíssimo, já viu que eles querem 

adquirir uma grade pra esse trator novo que foi adquirido, já pediu ao 

secretário José pra que se faça logo a manutenção desses tratores pra 

quando começar o inverno em janeiro já esteja pronto, e fazer uma 

reunião pra que decida quais as comunidades onde vai começar os cortes 

de terras o preparo do solo pras plantações. Sexta feira foi divulgada os 

dados do censo agropecuário 2017 e relatou alguns dados em nível de 

Paraíba, é feito de dez em dez anos, e agora que foi divulgada, a Paraíba 

tem 3,3 milhões de hectares. Agora o que preocupa vereador Adailton é 

sobre a sucessão rural onde assistiu no globo rural, que quando os mais 

velhos sair do campo quem vai ficar quais as politicas publicas que tem 

voltadas pros jovens permanecer no campo tanto em nível de município 

estadual e federal. Não esta sendo feito nada, por que os jovens que viaja 

pro sul, as chances deles voltar para o campo é zero, pois eles perdem as 

origens e vai passando pros outros dizendo que lá é bom e tudo mais, isso 

é preocupante até porque passou sete anos de estiagem foi difícil mais 

graças a Deus 2018 já choveu muito 2019 também, e solicitou do 

presidente Joalex que protocolou um requerimento de numero 004/2019 

no dia 11 de julho de 2019, solicitando desta casa uma audiência publica 

pra tratar sobre os limites territoriais do município de Cajazeirinhas após 

a publicação da lei de numero 11,259 de 28 de dez de 2018 de autoria do 

poder executivo do estado da Paraíba. Aonde Cajazeirinhas tinha uma 

área de 287,9 quilômetros quadrados e agora de 282,7 então perdendo 

mais de cinco quilômetros dar mais de 500 hectares de terras, então isso é 

muito grave e muito urgente precisam marcar essa audiência com 

urgência, com pessoas responsáveis sobre o caso, e tentar reaver, resolver 

esse problema e todos as pessoas dessas áreas está sendo assistidas pelo 

município de Cajazeirinhas, então estar concluindo seu pronunciamento 

desejando uma boa noite a todos e a todas. 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, 

colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, na pessoa do 

empresário seu irmão José Neto saudou todos da plateia, e a todas os 

ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas conectados. Iniciou suas 

palavras fazendo umas cobranças ao gestor as quais já fez indicações 

verbais e escritas com relação dessa rua do cemitério onde tem o fossão 

que se encontra estourado onde lá se abriu um buraco enorme e a 

fedentina encontra-se pior, é um caso serio, acredita que o setor 

competente vai tomar as devidas providências, pra pessoas dali ter uma 

qualidade de vida melhor, é muito triste, ele estar aqui pra fiscalizar e 

cobrar que é seu dever. Estar prestando serviço pras pessoas do nosso 

município, e todos aqui têm conhecimento disso um problema que tem 

sido falado nessa casa, e também já viu aqui vereadores fazendo 

indicações sobre os problemas dos mata burros quebrados inclusive foi 

ontem ao Pau Ferrado e pode ver, acha que já vem até de outras gestões, 

mas isso não importa o importante é cobrar e ser resolvido, pra passar lá 

tem uma cancela de arame porque se encontra quebrado. Que seja 

resolvido, pois é muito importante pra todos, também aqui fez um 

Requerimento pro diretor da cagepa das espinharas de Patos a pessoa de 

Alan, pra que ele compareça nesta casa. Para que ele esclareça o 

problema da falta de água não só no Distrito do Barrento mias em outros 

setores, então espera que ele compareça pra dar esclarecimentos, se ele 

vier vão se reunir pra cobrar pra que sejam resolvidos esses problemas. 

Espera que ele responda logo porque são as pessoas que estão sendo 

prejudicadas, concluindo seu pronunciamento desejando uma boa noite a 

todos e a todas. 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, colegas vereadores, 

vereadora, funcionários da Casa, público aqui presente, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Na pessoa do nosso assessor jurídico doutor Jacson 

Ramos, em nome do pastor Rafael saudou todos da plateia, e iniciou sua 

fala parabenizando todos os vereadores dessa casa em especial aos das 

comissões permanentes, onde fazerem o possível pra prestar bons 

serviços pra nosso município. Falou do projeto que foi aprovado o 

020/2019 que autoriza o poder executivo a leiloar bens que já não 

contribui pra o desenvolvimento do nosso município, então é uma forma 

de arrecadação, pra comprar um dos itens é uma grade arreadora para o 

trator que se encontra na garagem pra servir os agricultores, e outros 

equipamentos que será investido em equipamentos para o setor da 

educação, e em conversa com o secretário de agricultura ele falou que já 

vai estar se reunindo pra decidir sobre os cortes de terras pra está 

distribuindo as ordens pra dezembro, e com um bom planejamento é que 



se executam boas ações então parabenizou pela preocupação. Também 

parabenizou os funcionários do nosso município pelo dia do 

funcionalismo publico, e é como bons funcionários que o nosso 

município cresce, e sobre os abastecimentos de água todos sabem que 

nesse período sequeiro consumem mais água é nesse sentido que 

consumem mais água e ai a demanda aumenta cada vez mais, pois as 

pessoas começam a pedir pipas d’água pros animais ai que aumenta as 

demandas de abastecimentos, e pediu que intendam e tenha paciência. E 

sobre os limites essa audiência aconteça e possam trazer a deputada 

Pollyana e outros órgãos competentes o IBGE e o presidente da cagepa 

não são fáceis juntar essas pessoas mais se Deus quiser vai dar certo pra 

resolverem esses problemas,  então estar concluindo seu pronunciamento 

desejando uma boa noite a todos e a todas. 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, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, em 

nome da sua amiga vice-diretora Ozanete o e pastor Rafael saudou todos 

da plateia, começou seu pronunciamento pedindo desculpa de sua 

ausência na sessão passada, onde se justificou que foi por motivos de 

saúde. Hoje ultimo dia do outubro rosa, vai iniciar com uma mensagem 

prevenir é um ato de amor com você com seu corpo e com todos que ti 

ama é um mês que podem dar mais alertas as mulheres, cuide-se, teve 

varias palestras de conscientização em nossa cidade está de parabéns a 

secretaria de saúde juntamente com o poder executivo e legislativo, 

parabéns pra os professores pelo dia que passou, pelo dia das crianças e 

pra dos funcionários, e aqui pediu verbalmente que seja feito o serviço da 

passagem molhada lá do sitio Jacu, as pessoas estão necessitando, que 

seja feito.  Enfim agradeceu a todos pelos trabalhos que são feitos pra 

nossa população. E concluindo seu pronunciamento desejando uma boa 

noite a todos e a todas. 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, colegas vereadores, 

vereadora Maria Aparecida, público aqui presente, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Na pessoa do pastor Rafael saudou todos da plateia, e 

iniciou sua fala agradecendo a Deus por esta aqui mais uma vez nesta 

tribuna sempre defendendo os interesses do nosso povo. E falou sobre um 

requerimento que apresentou e uma indicação solicitando do senhor 

prefeito a reposição das lâmpadas do cemitério publico de nossa cidade e 

no de São Braz, haja vista que no próximo dia 02 será dia de finados, 

como também fez outra indicação solicitando do poder publico a retirada 

de entulho da Rua Virgílio Valdomiro da Costa a pedido dos populares. 

Pediu também a reposição das lapadas daqui perto da câmara, e veiou 

solidarizar com os estudantes universitários do nosso município que vem 



enfrentando problemas com o ônibus que os transporta se encontra detido 

na policia rodoviária federal por falta de licenciamento acredita que seja 

do veiculo e do condutor, pediu que o prefeito fique alerta do que vai 

falar aqui acredite senhores que o condutor desse veiculo que transporta 

esses alunos não tem o curso pra transportar aqueles alunos e mais grave 

do que isso senhores o cidadão esta tirando o chip do veiculo, onde 

aquele chip é quem controla a velocidade que o veiculo deve andar, os 

alunos é quem corre o risco, poderia pedir uma fiscalização desse ônibus, 

mas não vai fazer, não é da sua índole, acredita que o prefeito não está 

tendo conhecimento que esse chip está sendo retirado, sabendo ele que 

está sendo responsável por tudo que vier acontecer, por isso que vem 

pedir humildemente nesta tribuna providências por parte do poder 

executivo do nosso município. E também deixou os parabéns pros alunos 

e professores da escola Maria Soledade pela apresentação do projeto de 

energia solar, só que infelizmente o prefeito não aprovou o projeto de 

energia solar no nosso município. Agradeceu o pastor pelo convite que 

aqui fez. E concluindo seu pronunciamento desejando uma boa noite a 

todos e a todas. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e dando 

continuidade aos trabalhos da mesa, o senhor presidente não irá fazer uso 

da fala, e agradeceu à presença do pastor Rafael como também agradeceu 

pelo convite pra o culto que se Deus quiser vai acontecer, como também 

convidou os nobres vereadores pra terça feira comparecer a reunião das 

comissões com o assessor Dr. Jaques pra dar inicio a discursão do código 

tributário. E encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadora a comparecerem a próxima sessão ordinária que será designada 

para o dia 07 de novembro 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, 31 de outubro de 2019. 

             

 

 


