
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS 
CASA MANOEL PIRES DE SOUSA 

CNPJ 01.615.254/0001-87 
 

 

Ata da 8ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (20/04/2017) 

às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Waerson Jose 

de Souza, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão os 

vereadores Arildo Batista Ferreira e Vicente Ismael da Silva Filho, os quais 

justificaram as suas ausências. Constatado o numero legal de vereadores 

presente o senhor presidente declarou aberta 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 a 

secretária da casa a fazer a leitura da lista de presença dos senhores 

vereadores e a proferir a leitura da ata da sessão anterior em seguida o 

senhor presidente pôs a ata em votação que foi aprovada por unanimidade 

de Votos.  Dando continuidade os trabalhos o senhor presidente autorizou a 

secretária da Casa a fazer a leitura do Expediente do dia que constou de 

leitura de Convite de autoria da EMATER local, leitura de Votos de Pesar a 

família do senhor Janduhy Pereira da Silva de autoria do vereador Otoniel 

de Sousa Brito, leitura de Votos de Pesar a família da senhora Alexandrina 

Rodrigues de Oliveira, de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura de Votos de Pesar a família da senhora Antônia Joaquina Gomes de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura do 

Requerimento nº. 010/2017 de Autoria do vereador Waerson José de 

Souza, leitura do Requerimento nº. 011/2017 de Autoria do vereador 

Waerson José de Souza, leitura do Requerimento nº. 012/2017 de autoria 

do vereador, Otoniel de Sousa Brito, leitura do Requerimento n°. 013/2017 

de Autoria do vereador Waerson José de Souza, leitura da Indicação         

nº. 110/2017 de Autoria do vereador Waerson José de Souza, leitura de 

Indicação nº. 111/2017 de autoria do vereado Otoniel de Sousa Brito, 

leitura de Indicação nº. 112 /2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura de Indicação nº. 113/2017 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Indicação nº. 114/2017 de autoria 

da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Indicação     



nº. 115 /2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura de 

Indicação nº. 116 /2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, 

leitura de Indicação nº. 117 /2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues 

da Costa, leitura do Parecer nº. 001/2017 de Autoria das Comissões de 

Justiça e Redação, leitura do Parecer nº. 002/2017 de Autoria das 

Comissões de Finanças e Orçamento. Leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 001/2017 de Autoria do relator da Comissão de Finanças e 

Orçamento. O senhor presidente pôs em votação Parecer n°. 001/2017 de 

autoria da Comissão de Redação e Justiça, votaram a favor do parecer os 

seguintes vereadores, Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite e Jacson Felix 

Almeida dos Santos e contrários ao parecer os vereadores Otoniel de Sousa 

Brito e Waerson José de Souza em seguida foi colocado em votação o 

Parecer nº. 002/2017 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2017, que propunha a rejeição das 

contas do gestor municipal de Cajazeirinhas – PB, exercício 2014 conforme 

Processo Eletrônico TC – 04575/15, tendo o seguinte resultado: votaram a 

favor do parecer, os Vereadores Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues 

da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite e 

Jacson Felix Almeida dos Santos e contrários ao parecer os vereadores 

Otoniel de Sousa Brito e Waerson José de Souza. Após a votação dos 

pareceres o senhor presidente pós em votação o Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 001/2017 votaram a favor do parecer os seguintes 

vereadores, Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida e Zildo Vicente Leite e contrários ao parecer 

os vereadores Otoniel de Sousa Brito e Waerson José de Souza, finalizada a 

votação foi proferido o resultado da votação, sendo cinco votos favorável a 

aprovação e dois votos contrários a aprovação do Decreto Legislativo nº. 

001/2017, portanto, o projeto não alcançou o número de votos favoráveis à 

aprovação, quais sejam 2/3 da Câmara (06 Votos), o presidente declarou 

reprovado o Projeto de Decreto Legislativo n°. 001/2017, que propunha a 

rejeição das contas municipais do exercício de 2014, ficando mantido o 

parecer Técnico do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba referente ao 

Processo Eletrônico TC – 04575/15 em todos os seus termos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex 

Rodrigues da Costa que iniciou sua fala questionando sobre o número de 

votos favoráveis a aprovação do projeto, e comentou que não entendeu o 

porquê da reprovação do projeto, e que ficou confuso diante da reprovação 

da matéria, visto que o mesmo teve maioria de votos a favor da aprovação, 

o presidente esclareceu ao nobre vereador que, para o projeto ser aprovado 

precisaria obter 2/3 dos membros que compõem a câmara votassem 

favoráveis ao projeto, em seguida o vereador fez uma explanação sobre as 

indicações apresentadas por ele, onde solicita que o senhor prefeito faça 



uma reforma no mata burro na entrada do Sítio Vinha próximo a casa de 

Dona Olímpia, que se faça a reposição de lâmpadas dos postes em frente à 

Escola Dep. Janduhy Carneiro, como também seja feito a reposição de 

lâmpadas nos postes da Rua Pedro Honório de Sousa na sede do município, 

o mesmo agradeceu o espaço e desejou uma boa noite. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida 

Dantas de Almeida que saudou a todos em nome do primo Fabiano que se 

encontrava na plateia da casa, comentou sobre os votos de pesar 

apresentados a Senhora Antônia, nossa querida Toinha e lamentou a perda 

de uma pessoa muito estimada, era artesã e fazia lindas peças de barro, que 

veio a óbito hoje e tinha a idade de 95 anos, e que iria completar 96 anos 

daqui a uma semana. A vereadora comentou suas indicações, a qual solicita 

a reforma das ladeiras de São Braz onde há um tráfego diário de carros de 

estudantes e outros, porém em épocas de chuvas fica intransitável mesmo 

sendo reformadas quando há chuva o material e todo levado pelas águas, 

falou sobre a construção dos portais de identificação tanto na entrada e 

saída da cidade, pois é um sonho vê-lo construído, visto que são poucas as 

cidades que não tem e essa nossa identificação é importante. A vereadora 

explicou que em relação ao parecer advindo do Tribunal de Contas, a 

mesma a respeita a opinião contrária e espera que os mesmos respeitem a 

minha opinião, comenta que o que falta em alguns políticos não é ideologia 

e sim decência, portanto minhas explicações sobre meu voto. A vereadora 

parabenizou a presença do senhor prefeito e comentou que serve de 

exemplo para que possamos lutar por uma Cajazeirinhas melhor, são essas 

as minhas palavras, uma boa noite e muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa 

Brito, que saudou o prefeito em nome qual saudou a todos os presentes, o 

vereador falou os votos de pesar apresentados a família do senhor Janduhy 

que residia no Sítio Gado Bravo, o qual era uma pessoa amiga que o 

estimava muito, e externou votos de pesar igualmente a família de sua 

prima Alexandrina Rodrigues de Oliveira, ambos falecidos há poucos dias 

atrás. O vereador comentou o requerimento apresentado e que já teve a 

informação que já foram feitas a captura de alguns cães que apresentavam 

problemas de saúde e requereu verbalmente que o senhor prefeito contrate 

um médico veterinário para que o mesmo ateste os animais que estão com 

problemas de saúde, falou sobre a indicação para construção de dois mata 

burro na propriedade do senhor Adair e comentou que teve um grande 

susto onde quase foi acidente pelo ônibus da prefeitura que estava apenas 

com um farol ligado quando o mesmo estava em uma moto fazendo um 

mapeamento das propriedades rurais e se deparou com aquela situação. O 

vereador orientou ao senhor prefeito que procure o Tribunal de Contas ou 

Ministério Público para solucionar a questão dos mata burros que estão 

danificados em nosso município, quase todos em sua totalidade, apenas 



dois estão em perfeitas condições e que essas construções estão na justiça 

por isso senhor prefeito estou solicitando do senhor. Gostaria sobre o portal 

muito importante vereadora Cida mais no inicio desse ano já havia feito 

uma Indicação ao Poder Executivo solicitando esse portal mais seu pedido 

e o meu sejam atendido e com relação o Parecer do tribunal de contas 

votaram a favor do Parecer do tribunal de Contas sempre acompanhei o 

Voto do Relator e as contas dos gestores será aprovada ou reprovada e de 

isso é de obrigação do Tribunal de Contas e se as contas foram aprovadas 

com ressalvas não foi reprovadas. Eram essas as minhas colocações e 

muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Waerson José de Souza, que saudou o prefeito em nome 

do qual saudou a todos os presentes. O edil parabenizou o senhor 

presidente pele condução dos trabalho sobre a analise e votação das Contas 

do ex-gestor com referencia ao ano de 2014, e fica algumas duvidas mais é 

bom que se leia mais o Regimento Interno da Casa e a Lei Orgânica do 

Município onde estar bem clara as duvidas que estejam tendo esses 

vereadores e vossa excelência pautou muito bem em oficializar os gestores 

para que os mesmos viessem ou apresentasse sua defesa e colado em 

votação o Parecer do Tribunal de Contas do Estado porque já houve nessa 

Casa uma aprovação de Contas do ex-gestor Cristovão Amaro que não 

deram direito de defesa ao ex-gestor e com algum tempo essas Contas 

voltou para essa Casa é foi aprovadas e hoje senhor presidente vossa 

excelência abre os trabalhos convidando os ex-gestores que estão com suas 

contas em analise e que é para ser aprovada ou reprovada por que durante 

seu seis anos que estive presidente nessa Casa vieram as Contas dos ex-

gestores Zeridam e Cristovão Amaro todas com ressalvas e todas foram 

aprovadas ressalvas ate pior do que essas do Parecer do Tribunal de Contas 

do Estado. Senhor presidente já estar passando da hora de convidar o 

secretário de finanças do município porque a população estar cansada de se 

falar em divida do INSS e da Receita Federal e o vereador Zildo tanto fala 

na tribuna dessa Casa e posta nas redes sociais o prejuízo que o município 

estar tendo e já foi discutido nessa Casa que o secretário traga esse 

famigerado esses valores e quais foram as gestões é preciso que mostre 

com transparência a população ele venha a essa Casa com toda discrição e 

venha em tempo hábil. O vereador falou sobre os Requerimentos que 

apresentou ao senhor prefeito, solicitando informações sobre a quantidade 

de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio por 

Unidade Básica de Saúde e Programa de Saúde da Família que estão 

atendendo no Município, especificando os tipos de vínculos, as cargas 

horárias e dias de atendimento e também Requer esclarecimentos, por 

escrito ou mediante envio de representante a esta Casa em Sessão 

Ordinária, a cerca dos motivos pelos quais a Unidade Móvel Odontológica, 

encontra-se parada e sem uso na garagem da Prefeitura e vem indicar ao 



senhor prefeito providencias junto ao Executivo Municipal, no sentido de 

que se providencie realizar melhorias na estrada que dá acesso ao Distrito 

do Barrento, mas precisamente nas mediações da passagem molhada, na 

estrada que dá acesso a casa de Seu Manezin Dantas e a estrada que dá 

acesso a casa de Erivan e outros. Eram essas as suas colocações e desejou 

uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite, que saudou o prefeito em 

nome do seu amigo Benilto Dantas o qual saudou a todos os presentes, os 

funcionários da Casa. O edil falou que sua vinda à tribuna da Casa nessa 

noite é para alerta ao atual gestor porque uma das irregularidades foi com 

excesso de combustível com as maquinas do PAC e leu a portaria nº 30 do 

MDA que disciplina o uso dessas maquinas, o vereador parabenizou o 

pessoal da secretaria de educação que na pascoa realizou uma peça com 

encenação da Paixão de Cristo foi muito bonita e falou que foi a Farmácia 

Básica do Município e conversou com o funcionário e ele falou que o 

prefeito tinha feito o pedido dos remédios porque a empresa que ganhou a 

licitação não trouxe os remédios por isso estava faltando remédio na 

farmácia. O edil falou sobre a questão hídrica do nosso município que estar 

em ultimo lugar da região na questão das chuvas e a situação é critica é 

tanto que o prefeito já decretou estado de calamidade e também o governo 

do estado decretou o município de Cajazeirinhas e outros municípios o 

açude de Coremas já ganhou mais de seis de metro cubico de água, mais 

porque nunca fizeram uma adutora ai fica os ribeirinhos prejudicados sem 

puder trabalho ai gera o êxodo rural e falou que o governador mandou para 

Cajazeirinhas um micro ônibus e um Kit de dezoito computadores e no 

orçamento democrático as prioridades foram a reforma da Escola Maria 

Soledade, o abastecimento d’água para o município de Cajazeirinhas e uma 

ambulância para município. O edil falou que segunda feira veio o pessoal 

da CEAP para serem construídas onze casas nas comunidades Quilombola 

de Vinha e Umburaninha na zona rural. O dil falou sobre a PEC onde vem 

prejudicar muito os agricultores onde a mulher vai se aposentar com 

cinquenta e sete anos e o homem permanece com os sessenta anos isso 

ainda vai ser votado mais o que não abriram de mão foi com a questão da 

contribuição os agricultores tem que contribuir com o INSS. E essa 

corrupção já vem de vários governos não foi só o do PT não eles já vem há 

muito tempo recebendo propina. E finalizou suas palavras desejando a uma 

boa noite a todos. Senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Adailton Alves de Lima que saudou o senhor presidente 

senhores vereadores em nome do secretário de Obras Evandi saudou os 

presentes. O edil em seu nome externou seus votos de Pesar as famílias 

enlutadas do município que perderam seus entes queridos e depois de ouvi 

longos discursos e debates dos colegas vereadores e enfatizando as palavras 

do vereador Zildo com relação o Orçamento democrático que houve em 



Pombal e que foi uma batalha para eleger as pessoas para representar a 

nosso município mobilizações que faz com a sociedade organizada e 

agradeceu a população que elegeu como representante do município de 

Cajazeirinhas Maria Rita, Maria Benigna e Betânia e com relação o 

Decreto legislativo votou favorável que pedia a reprovação das Contas do 

ex-gestor e segue o parecer do Tribunal de Contas do Estado e votou 

dignamente representando o povo que lhe elegeu. Porque é enviado ao 

Tribunal de Contas mensalmente os Balancetes das despesas do município 

durante um ano ai vai ser jugada e constar o que estar errado e que falou na 

tribuna dessa casa que havia muitas irregularidades com ausência do 

prefeito e os vereadores trazendo as demandas de pedidos da população 

para se fazer ao prefeito mais para administrar tem que estar no meio do 

povo e isso ele não fazia. Foram essas as suas palavras. 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 e vice-

presidente e facultou a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos. Que saudou o presidente, os vereadores, secretários presentes, o 

senhor prefeito e os funcionários da Casa. O edil pediu desculpas ao 

publico presente porque são plausíveis as discussões dos vereadores da 

matéria que estava em pauta, e falou que sobrescreveu os votos de Pesar 

apresentado as famílias que perdeu seus entes queridos em nosso município 

pessoas que contribuíram pelo desenvolvimento do município e falou que 

também perdeu um tio de infarto fulminante e com relação Projeto de 

Decreto Legislativo ora votado nesta Casa e explicou a alguns vereadores 

que ficaram com duvida e o publico presente quando é aprovação de 

Contas terá que ter dois terços de votos dos vereadores e não dos 

vereadores presentes quanto a questão do Tribunal de Contas ele julga os 

méritos administrativo de um gestor suas contas ele juga tecnicamente e ele 

manda para Câmara jugar politicamente e os vereadores deixem os gestores 

elegível ou inelegível e com relação as comissões o edil pediu que após a 

leitura dos Projetos e que seja distribuído com os vereadores que os 

membros das Comissões dê como recebido os projetos para que ele foque 

documentado, porque as falhas só é do presidente porque teve Projeto que 

veio para essa Casa que quase perde o prazo pela demora das comissões se 

reunir para analisar e discutir a matéria para que o assessor jurídico fazer o 

Parecer. O edil falou que votou Contra ao Projeto de Decreto Legislativo 

juntamente com os colegas vereadores da bancada e falou que faltou 

diálogo porque ele não tem interesse de prejudicar ninguém porque todos 

os gestores têm suas falhas como os ex-prefeitos Cristovão Amaro e 

Zeridam já tiveram suas Contas aprovadas com ressalvas nas 

irregularidades das Contas do ex-prefeito Cristovão Filho fala de um déficit 

e também do não recolhimento do INSS do empregador. Então foram essas 

as suas colocações e desejou uma boa noite a todos. Em seguida o senhor 



presidente reassumiu os trabalhos e não havendo mais matéria a ser 

deliberada por essa casa de leis, o senhor presidente encerrou os trabalhos 

convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima 

sessão designada para o dia 28 de Abril do ano em curso às 09h00min hora 

da manhã para uma sessão solene alusiva ao aniversario da cidade 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, 20 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 


