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Ata da 15ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos désseis dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove 

(16/05/2019) 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, Zildo Vicente Leite. Deixou de 
comparecer a sessão a vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida a 

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 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 074/2019 de autoria do vereador, 

Antônio Dantas de Sousa, leitura de Projeto de Lei nº 024/2019 de autoria 

do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura de Projeto de Lei nº 
025/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e colocou em votação o Parecer 

001/2019 ao Projeto de Lei nº 009/2019 quando este foi aprovado por 

unanimidade de Votos, o senhor Presidente colocou em votação o Parecer 
001/2019 ao Projeto de Lei nº 010/2019 quando este foi aprovado por 

unanimidade de Votos, o senhor Presidente colocou em votação o Parecer 

001/2019 ao Projeto de Lei nº 021/2019 quando este foi aprovado por 

unanimidade de Votos, o senhor Presidente colocou em votação o Parecer a 
Emenda modificativa nº 001/2019 quando esta foi aprovada por 

unanimidade de Votos, o senhor Presidente colocou em 1ª votação Projeto 

de Lei nº 009/2019 Estabelece prioridade no atendimento em órgãos 
públicos e nos estabelecimentos privados do município de Cajazeirinhas às 

pessoas com transtorno do espectro autista – autismo e dá outras 

providências, quando este foi aprovado por unanimidade de Votos, o 



senhor Presidente colocou em 1ª votação Projeto de Lei nº 010/2019– Dá o 

nome de Francisco Trigueiro de Sousa 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 021/2019. Dá o nome de Antônio Freitas de França as 
placas de inauguração dos Portais de entrada da cidade de Cajazeirinhas –

PB. Quando este foi aprovado por unanimidade de Votos, o senhor 

Presidente colocou em 1ª votação a Emenda modificativa nº 001/2019 

Modifica a redação do art. 3° do projeto de lei n°.009/2019 – estabelece 
prioridade no atendimento em órgãos públicos e nos estabelecimentos 

privados do município de Cajazeirinhas às pessoas com transtorno do 

espectro autista – autismo e dá outras providências. Quando esta foi 
aprovada por unanimidade de Votos, o senhor Presidente colocou em 2ª 

votação Projeto de Lei nº 009/2019 Estabelece prioridade no atendimento 

em órgãos públicos e nos estabelecimentos privados do município de 

Cajazeirinhas às pessoas com transtorno do espectro autista – autismo e dá 
outras providências. Quando este foi aprovado por unanimidade de Votos, 

o senhor Presidente colocou em 2ª votação Projeto de Lei nº 010/2019 Dá o 

nome de Francisco Trigueiro de Sousa a uma das ruas projetada localizada 
na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de Votos, quando este foi aprovado por unanimidade de 

Votos, o senhor Presidente colocou em 2ª votação Projeto de Lei nº 

021/2019 Dá o nome de Antônio Freitas de França as placas de 
inauguração dos Portais de entrada da cidade de Cajazeirinhas –PB. 

Quando este foi aprovado por unanimidade de Votos. O senhor Presidente 

colocou em 2ª votação a Emenda modificativa nº 001/2019 Modifica a 
redação do art. 3° do projeto de lei n°.009/2019 – estabelece prioridade no 

atendimento em órgãos públicos e nos estabelecimentos privados do 

município de Cajazeirinhas às pessoas com transtorno do espectro autista – 

autismo e dá outras providências. Quando esta foi aprovada por 
unanimidade de Votos, o senhor Presidente colocou em votação o Parecer 

001/2019 a Redação Final do Projeto de Lei nº 009/2019 em Votação 

quando esta foi aprovada por unanimidade de Votos. O senhor Presidente 

colocou em votação a Redação Final do Projeto de Lei nº 009/2019. 
Quando esta foi aprovada por unanimidade de Votos. O senhor Presidente 

convidou o vereador inscrito Antônio Dantas de Sousa, para fazer uso da 

palavra. O Edil desejou uma boa noite ao senhor presidente, senhores 
vereadores em nome do amigo Nedivam saudou a todos da rádio 

Cajazeirinhas FM, e internautas do facebook, iniciando sua fala fez 

pequenas cobranças, ao nobre prefeito, pois é desta forma que pode ajudar 

a administrar essa pequena cidade, ontem estive na rua projetada ali perto 
do cemitério onde varias pessoas já foram também e constataram um 

problema serio do esgoto a céu aberto e de lá tem uma fedentina enorme, 



então pediu que os responsáveis resolvam esse problema e também fez uma 

indicação verbal a respeito do cemitério que está precisando de uma 
limpeza quem estiver ouvindo se mobilize, também fez outra indicação a 

respeito das placas de sinalização nas entradas das comunidades, rurais isso 

organiza o município principalmente pra quem não conhece. Também 
agradeceu os trabalhos que foram feitos na escola do Barrento, e pra 

finalizar indicou verbalmente que o setor responsável procure resolver o 

problema da energia da Praça do Barrento e coloque lâmpadas. E finalizou 

agradecendo com 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 desejou uma boa noite ao senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, desejou uma boa noite aos ouvintes 
em geral. Inicialmente na sua fala, externar nesta noite, o dia de ontem por 

ter sido o dia 15, dia internacional da família, pois a família é a base de 

tudo e deixar seus parabéns a todas as famílias. Falou também do 

orçamento democrático onde participou com os colegas vereadores, sábado 
passado realizado em Pombal onde tiveram a oportunidade de ouvi e levar 

propostas do nosso município, e lá protocolou uns documentos das 

passagens molhadas do Pau Ferrado e a do Barrocão junto com o secretário 
do estado, e o governador vai priorizar a questão dessas passagens 

molhadas, mostrou fotos e ele se comoveu muito, falou que estava 

iniciando o seu governo e esta recebendo muitos projetos e pedidos de 

passagens molhadas, e garantiu que vai resolver, foi um dia muito 
proveitoso, também agradeceu a participação do amigo Nedivan onde 

protocolou o seu pedido nesta Casa, com relação a queixas que veio trazer, 

e que jamais ele iria trazer prejuízos a nenhum produtor rural, que às vezes 
são picuinhas, e quer se acostar ao Requerimento do vereador Antônio a 

respeito das placas de informação com os nomes das localidades, pois só 

veio a reforçar e é de grande importância, até mesmo quando há um 

chamado do SAMU, da policia, e até mesmo os visitantes, que vão pra 
qualquer localidade, e são de um custo baixo para o município isso só 

facilita o acesso pra todos que trafegam. Só eram essas suas palavras, e seu 

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

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira, para fazer uso da palavra. O 
Edil desejou uma boa noite a todos primeiramente agradeceu a Deus por 

este momento, que estar reunindo aqui, cumprimentou ao senhor 

presidente, vereadores, vereadora, publico presente, em nome da pessoa de 
Dr. Jacson Wanderlei, cumprimento os demais. O Edil justificou sua falta 

na sessão passada, onde estive reunido com o padre na igreja de Coremas 

em uma reunião do ECC do qual ele faz parte.  Onde há ações concretas 

dentro da igreja de Santa Rita de Cássia. E falou aos nobres vereadores que 
o debate é democrático e caloroso onde se permite soluções a qualquer 

problema discutido. E sobre o problema do esgoto e da fedentina amanhã 



vai procurar o secretário Evadir novamente pra saber como esta sendo 

resolvido esse problema, e esses dias encontrou um oficial de justiça na 
prefeitura e por incrível que pareça, ele ia fazer umas visitas e ele falou pra 

ele de uns locais onde existe esse problema do esgoto e ele falou que ia 

chamar o secretário de obras e que era uma determinação da promotoria, e 
perguntou pra que eram as visitas e ele lhe falou que era pra solucionar os 

problemas e assim espera que sejam tomadas as providencia sobre isso, 

também fez uma indicação solicitando o roço e a recuperação das estradas 

e deixou verbalmente o requerimento pra que o secretário de obras procure 
resolver esses problemas, pois é de muita necessidade, só era isso 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, 

público presente, funcionários da casa, assessor jurídico Dr. Jacson, rádios 

ouvintes, internautas e a todos da zona rural desejou uma boa noite, Iniciou 

seu pronunciamento falando que participou do orçamento democrático do 
estado na companhia de alguns vereadores que inclusive o vereador Zildo 

Vicente foi representando o senhor prefeito, também a deputada Polliana 

Dutra. E levaram ofícios com os pedidos e entregaram em mãos dos 
secretários competentes a cada órgão e ainda registraram com fotografias 

onde um deles é a construção da escola e a reforma de outros, onde um 

deles falou que iria fazer visita e daria total prioridade, foi falado também, 

sobre a reforma do ginásio e da cagepa e pediu que ficasse cobrando, e 
também como já foi cobrado à questão do esgotamento da cidade uma 

coisa muito discutida na casa. É uma parte da cidade dispõe do 

esgotamento sanitário, se não me engano e 20 %, e pra que todos intendam 
e não interprete mal, tem uma lei do estado que todo que tem na sua rua o 

esgotamento sanitário que é obrigação do usuário fazer sua ligação de 

tubulação ate o esgoto onde esses esgoto segue pra lagoa de tratamento, e 

pra quem não paga aonde não tem esgoto, só se resolve com um 
investimento muito alto onde entra o governo do estado através da cagepa, 

com lagoas de tratamentos, dando sequência o prefeito encontra-se em 

Brasília juntamente com o deputado Wilson Santiago, onde falou que já 

encontra em cofres públicos o recurso dos portais, pra ser pago a firma que 
fez a licitação que é 50 % e o restante quando concluir a primeira etapa, 

também assegurou o recurso da escola que logo vai ser construída na sede 

do município e outro da compra da ambulância grande 50 mil reais, um 
empenho do deputado Wilson Filho que provavelmente chegará nestes oito 

dias no município, e pra concluir o Edil falou que amanhã vai haver uma 

palestra na igreja assembleia de Deus com o tema (abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes) convida a todos para participar, finalizou 
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 cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, amigo Nedivam a quem saudou os todos os presentes, ouvintes 
da radio desejou uma boa noite. Inicialmente parabenizou o mesmo pela 

iniciativa de vim a esta tribuna para que pudesse explicar com relação ao 

que foi acusado e também pela coragem. Ele pediu opinião aos vereadores 
qual seria a atitude melhor de se tomar e o que nos falamos seria levar a 

publico e assim ele fez mais a população sabe e entende. Também 

parabenizou o dia da família 15 e o dia do gari, e pediu verbalmente já que 

tinha apresentado uma indicação e não foi atendido a respeito de uma 
cobrança pedindo o concerto da estrada que dá acesso a parede do açude de 

várzea Alegre para que ali seja colocado material por que quando chove 

fica intransitável, vai acabar acontecendo um acidente. Pois tá fora de serio 
que o prefeito tome providência em relação a isso. Em relação à segurança 

no município precisam de mais guardas juntamente com a policia para 

trabalhar a noite garantindo a segurança da população. A gestão tem que ter 

um controle com esses guardas concursados pra que não venha acontecer 
coisa pior. Finalizou desejando uma Boa noite e seu muito obrigado. 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, colegas vereadores, publico aqui 

presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes, caros internautas, em 

nome de Nedivam Barbosa saudou todo o plenário. E desejou uma boa 

noite a todos, agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez juntos 
discutindo os assuntos interesses do município. E parabenizoir os colegas 

que aqui me antecederam em todos os seus discursos que é de interesse do 

município. E assim apontar as possíveis soluções. Parabenizar o amigo 
Nedivam pelo seu tempo usado aqui nesta tribuna tempo esse que é livre 

pra qualquer cidadão que se sinta prejudicado ou que tenha algo a falar com 

relação ao nosso município. Iniciando seu pronunciamento pega a deixa da 

fala do amigo Nedivam e diz que é de grande importância quando você 
vem a esta casa, esclarecer um problema com relação às maquinas e o povo 

sabe que você tem propriedade no nosso município, e tiveram muitas 

dificuldades com relação aos tratores em encruzar o rio, pois se sabe que 

quando está na época da seca os tratores passam pra cortar terras pra que 
sejam plantadas, e na gestão passada tiveram muitas dificuldades pra pegar 

areia. Pois o município de Cajazeirinhas não é muito bom de areia, e 

quando as maquinas passava pra pegar areia naquele local, tiravam fotos, 
denunciavam ligava pra rádio era aquele problema. E quando o amigo 

Nedivam vem aqui esclarecer ele faz um trabalho importante 

principalmente pra se redimir de uma situação, e o porquê essas maquinas 

não pode ir. É por essas razões que a oposição cobra e critica, mas cobra 
baseado em fatos reais. Também de abordou mais um tema, onde foi 

procurado por pessoas da sua comunidade, e sabem que a especialidade de 



dermatologia e de fundamental importância é uma carência muito grande, 

pois são caras as consultas dependendo do especialista, pois tinha tido o 
conhecimento que ia ter consultas, e assim informou a algumas pessoas da 

de sua comunidade ele falou que vencesse marcar aqui na secretaria de 

saúde vieram três pessoas e não conseguiram. Falaram que não tinham a 
certeza e depois ficaram sabendo que estava marcando ai vieram 

novamente e já estava completo, então é isso que lhe deixa indignado, coisa 

pública tem que ser pra todos. Só pediu mais respeito com a população e 

não aceitava esse tipo de ação, ele só lamenta por que já teve outros tipos 
de eventos que não são muito divulgados, inscrição pra pequenos cursos 

sendo feitos de ultima hora, ai veio a está tribuna e desabafou, pois não 

concorda, e pra concluir o seu discurso o programa mais médico se 
transformou pra menos médicos, enquanto não mudar o quadro vai ser 

assim, por que quando era pra entrar esse programa, os médicos do Brasil 

todos queriam entrar, mas o que ele não concorda e médico chegar de 10 

horas e só quer atender até meio dia trabalhar só 2 horas porque não dar 
tempo, então só estar aqui porque defendo o povo e São Braz já estar com 

quase dois meses, sabem que tem a burocracia de quando sai um pra entrar 

o outro, portanto tem que ser conversado com os médicos pra atender os 
horários certos e atender a carga horaria completa, e prestar um bom 

atendimento. Desejou uma boa noite a todos e seu 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 
desejou uma boa noite ao senhor presidente, colegas vereadores, publico 

aqui presente, funcionários desta casa, na pessoa do jovem Wiliam e do 

pecuarista Nedivam saudou todo o plenário, em primeiro lugar agradeceu a 
Deus por mais uma vez está fazendo uso desta tribuna, sempre defendendo 

os interesses coletivos do município de Cajazeirinhas. E desde já 

parabenizou todas as famílias de Cajazeirinhas, em nome da família de 

dona Desuita parabenizou todas. E também em nome do amigo Raimundo 
Roque parabenizou os garis uma profissão árdua que muitos não dar valor, 

e também desde já de convidou pra palestra do dia 18 de maio dia do 

combate ao abuso e exploração sexual para participar, pois é de grande 

importância. E sobre a PB ele falou com Madiel que é diretor do DR e 
ainda hoje já cobrou mandou fotografia, e ele lhe garantiu que até o final do 

mês vai fazer esse serviço, ele já fez em outros anos passados e acha que 

vai honrar com sua palavra, também pediu a Deusdente Queiroga a respeito 
dessas passagens molhadas foi muito além e cobrou a perfuração de poços 

artesianos nessas comunidades rurais e também a instalação de 

dessalinizadores, pois é preciso, pois a água é salobra, também teve uma 

reunião com a associação de trabalhadores de Forquilha mandou um abraço 
pra todos. Visitou muitas hortas tudo muito lindo sem agrotóxicos estão de 

parabéns toda associação pelas plantações, também agradeceu ao colega 



pela aprovação do projeto de sua autoria, onde fala do altista que essas 

pessoas tenham um atendimento diferenciado que seja priorizado, 
parabenizou a todos as mães do município, então só eram essas suas 

palavras e seu 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 senhores 

vereadores e público presente, funcionários da casa, na pessoa de Nedivam 
e Wiliam saudou os ouvintes da Cajazeirinhas FM. iniciou suas colocações 

onde ouviu atentamente os discursos de cada vereador, onde cada um trás 

os problemas da sua comunidade, pra que juntos posam resolver da melhor 
forma possível. Como todos já falaram do orçamento levaram os ofícios, 

com as cobranças do nosso povo, pediram que eles olhassem com bons 

olhos pra o nosso município. São prioridades que realmente precisa e ate 

foi inscrito uma aluna pra falar a real realidade da escola do estado, onde 
ela esclareceu todos os problemas daquela referida escola, já foram feitas 

varias cobranças e nada foi feito, no entanto o secretario responsável 

garantiu que ia tomar providência e estão aguardando, também parabenizou 
as famílias e os garis pelo brilhante trabalho que vem fazendo, como 

também vê a preocupação com relação aos médicos e ao roço das estradas, 

pediu ao poder publico se mobilize e resolva logo esses problemas, desejou 

uma boa noite e convido todos os vereadores e ouvintes da Cajazeirinhas 
FM. 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 23 de maio 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, 16 de maio de 2019. 

             

 

                           

         

       

                 

    



          

  

 

 

 

 

 
 

 


