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Ata da 3ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove 

(24/01/2019) 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, Waerson Jose de Souza, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista 

Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de 
Almeida, Zildo Vicente Leite. 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 001/2019 de autoria do vereador Otoniel 
de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 002/2019 de autoria do vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de Indicação nº 003/2019 de 

autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de Indicação 
nº 004/2019 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

leitura de Indicação nº 005/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura de Indicação nº 006/2019 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura de Indicação nº 007/2019 de autoria do vereador 
Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 008/2019 de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Indicação nº 

009/2019 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de 

Indicação nº 010/2019 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 
Filho, leitura de Indicação nº 011/2019 de autoria do vereador Vicente 

Ismael da Silva Filho, leitura de Votos de pesar a família do senhor Alisson 

Ferreira Soares, leitura do Projeto de Lei nº 002/2019 de autoria do Poder 
Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 002/2019 de autoria do Poder 

Executivo, leitura do Projeto de Resolução nº 001/2019 de autoria da Mesa 

Diretora da Casa. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e pôs em 



discursão o Projeto de Resolução logo após a discursão o senhor Presidente 

pôs o Projeto em votação que foi aprovado por maioria de votos votaram a 
favor os vereadores: Arildo Batista Ferreira, Otoniel de Sousa Brito, 

Vicente Ismael da Silva Filho, waerson José de Souza. Votaram contrario 

ao projeto os vereadores: Adailton Alves de Lima, Jacson Felix Almeida 
dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida e Zildo Vicente Leite. 

Votou com o voto de minerva a favor do Projeto o presidente Joalex 

Rodrigues da Costa. Sendo proclamadas as comissões permanentes de 

2019/2020 que serão assim compostas: Redação e Justiça: Presidente – 
Vicente Ismael da Silva Filho. Relator – Jacson Felix Almeida dos Santos. 

Membro – Otoniel de Sousa Brito Finanças e Orçamento: Presidente – 

Adailton Alves de Lima, relator – otoniel de Sousa Brito, membro – Arildo 
Batista Ferreira Cultura e Assistência Social: Presidente – Waerson Jose 

de Souza, relator – Adailton Alves de lima, membro – Vicente Ismael da 

Silva Filho, Obras e Serviços Públicos Municipais: presidente – Maria 

Aparecida Dantas de Almeida. Relator – Arildo Batista Ferreira. Membro – 
Zildo Vicente Leite. O senhor Presidente convidou o vereador inscrito 

Arildo Batista Ferreira para fazer uso da palavra.  O Edil cumprimentou a 

todos os presentes, aos ouvintes da Cajazeirinhas FM e em nome de Sergio 
cumprimentou os demais, em nome do assessor jurídico cumprimentou os 

funcionários da casa e falou que hoje a sessão vai ser breve, graças a Deus 

no andar da carruagem foi resolvido e cada vereador vai dar sua 

justificativa a sua posição diante do projeto aqui votado, como já disse não 
almeja nem um interesse em nenhum cargo nesse sentido apenas cumpre 

com suas obrigações como vereador de ter que participar que seja do 

escalão maior ou menor. Aqui apresentou os seus Votos de Pesar a família 
de Alison uma pessoa muito amiga onde acompanhou ele ate Patos e 

infelizmente Deus o levou, agradeceu aos vereadores por ter compartilhado 

aos Votos de Pesar mais é assim mesmo a vida continua os trabalhos da 

câmara começa a funcionar, mas que existe as falhas os problemas na 
gestão virão, mas vai trabalhar pra contornar esses problemas e dizer à 

população que trabalha pelo povo parabenizou o novo presidente e 

novamente dizer que vai fazer o melhor por Cajazeirinhas e desejou uma 

boa noite. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
vereador inscrito Adailton Alves de Lima para fazer uso da palavra. O 

Edil Cumprimentou todos, iniciou suas palavras falando sobre o Projeto de 

Resolução aonde cria as comissões permanentes desta Casa e aonde foi 
discutido e votado aqui hoje e a bancada de oposição ficou nas duas 

comissões as mais importantes da casa que são finanças e orçamento, 

redação e justiça aonde à bancada de oposição ficou com maioria que são 

compostas por três membros então nessa proposta seu voto foi contra a esse 
projeto de resolução e sua justificativa é em cima do regimento interno da 

casa onde observava junto com os colegas vereadores um artigo do 



regimento interno aonde se diz que por conta da maioria de bancadas e no 

seu conhecimento não pode ser contra então seu voto foi contra mais tem 
que acatar e entender os votos de cada um agradeceu à secretaria de saúde 

as ações que tem feito nas comunidades, pois facilita o dai-a- dia das 

pessoas da zona rural deixou seus parabéns aos alunos de Cajazeirinhas que 
participarão do exame do Enem, finalizou seu pronunciamento desejando 

uma boa noite e muito obrigado. 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, os demais colegas vereadores publico presente na pessoa da sua 

amiga Ida que sejam bem vindos a todos da plateia aos ouvintes da 

Cajazeirinhas FM seu boa noite enfim antes de iniciar a sua fala pediu 
desculpa pela sua falta na sessão passada não ter comparecido foi por 

motivos de saúde, iniciou falando da pauta das comissões foi dada as suas 

sugestões pena que não foi respeitadas por alguns mais tudo bem faz parte, 

seus sentimentos aos familiares de Alison que Deus conforte seus corações 
e de todos do Riacho Fechado, e também fiz uma indicação pra reforma da 

escola do Distrito de São Braz II que tive lá no local e constatou que está 

precisando mesmo de reforma, pois estar começando um novo ano letivo e 
também a reforma e ampliação do cemitério de São Braz há tempos que 

vem batendo nessa tecla e com certeza com essa indicação se Deus quiser 

vai ser feita pra o bem daquele Distrito enfim estar muito feliz e louvou a 

Deus em nome do seu filho Marcelo parabenizou aos alunos guerreiros do 
Enem, ficou um pouco revoltada por ser tão difícil à prova em si já é muito 

desgastante sem contar com a famosa redação e a quem não conseguiu que 

vocês pais incentive pra que estude que um dia vai chegar lá seu muito 
obrigada e boa noite. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Jacson Felix Almeida dos Santos para fazer 

uso da palavra. O Edil Cumprimentou todas as comunidades rurais e 

iniciou sua fala agradecendo a Deus por hoje esta realmente começando os 
trabalhos legislativos, pois a ultima sessão foi a solene e estar aqui reunidos 

pra trabalhar pelo bem da nossa cidade, iniciou falando sobre as comissões 

permanentes nessa Casa pra que todos entendam a cada legislatura a cada 

mesa diretora da câmara renova também as comissões que é quem recebe 
os projetos e emite os pareceres e cada uma é composta por três vereadores. 

Ele formou sua comissão no dia da sessão de posse então foi ai que 

presidiu por dois anos a presidência dessa Casa então desta forma 
democrática e direitos e não concorda com a opinião do outro pra isso 

existe votação na câmara se não existia câmara de vereadores não existe 

leis então houve debate, diálogo mais não se chegou ao concesso e ele 

votou contra a proposta da mesa diretora por que diante do regimento 
interno não foi cumprido, pois não tem proporcionalidade de partidos 

principalmente o seu que e o PP que é formado por ele e o vereador Joalex 



por isso foi votado contra não aceitando a proposta da mesa diretora 

respeitou a presidência desta Casa e estar aqui pra trabalhar pelo nosso 
município, falou de uma indicação que apresentou pedindo prioridade no 

abastecimento rural do nosso município já que o governo federal propõe 

muitas medidas e propostas na região nordeste pra amenizar com a seca 
quer tirar os pipas e sim colocar poços artesianos com dessalinizações e 

mais projetos que estão pra acontecer já tem dinheiro empenhado só falta 

alguns documentos e assim estar contribuído pra essas ações acontecerem. 

E finalizou sua fala com um 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 todas os 

presentes, primeiramente agradeceu a Deus por esta aqui mais uma vez 
juntos pra discutir os assuntos de interesse do nosso município e justificou 

seu voto com relação às comissões e votou a favor por que acredita na 

prerrogativa que garante a mesa diretora fazer suas indicações e o plenário 

é soberano e assim o mesmo decidiu pelo Projeto de Resolução tendo a sua 
maioria e ao mesmo tempo a sua aprovação com relação às indicações que 

fiz só comentou a respeito de cada uma, pois mesmo sabendo das 

dificuldades que existe no município os recursos são limitados, mas há 
cobrança por parte da população principalmente com relação à água que foi 

feito e discutido e também as reformas das escolas da zona rural já estar 

começando o ano letivo e esse e o terceiro ano de governo e se quer não 

teve reforma pelo menos o básico como goteiras cupins etc. e o que foi 
mais discutido nessa tribuna foi o descaso quando se referia a prédios 

públicos então só lembrar que foi bastante cobrado mais ainda se repete 

com relação às cisternas de abastecimento fez algumas indicações sobre as 
caixas d’água que se encontra em estados degradantes sem manutenção e 

precisa fazer reparos de imediato e outra acompanhou de perto dos 

moradores do conjunto Baruc Rodrigues perto do cemitério e uma situação 

terrível uma fedentina horrível quando chove então são alguns canos que se 
deve fazer uma drenagem do cemitério creia que o município não gastaria 

muito que a gestão pode avaliar essas indicações agradeceu o espaço e 

finalizou sua fala desejando uma boa noite. 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 e vereadora publico presente iniciou suas palavras falando de 

sua satisfação de ter concluído o trabalho de formação das comissões 
permanentes desta Casa e estas tem que ser formadas após da mesa diretora 

tomar posse e como já houve uma sessão formalmente só poderia formar 

após a mesa pronta o que é bom para o município o Edil falou que fez 

algumas indicações aqui pedindo que fosse feita a limpeza da nossa cidade 
e de nossas ruas pra que com as chuvas não se prolifere o mosquito da 

dengue, também que se priorizem os cortes de terras pros agricultores 



também parabenizou o senhor prefeito por estar recebendo mais um trator 

pra ajudar nos cortes de terras, e outra e a preocupação com os alunos do 
estado por não ter carro pra transportar os alunos, pois as aulas do estado 

começam antes das aulas do município só eram essas suas palavras e seu 

muito obrigado. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
vereador inscrito Waerson José de Souza para fazer uso da palavra. O Edil 

Cumprimentou o senhor presidente colegas vereadores e vereadora, publico 

aqui presente em nome de Sergio cumprimentou todos que estão presentes 

no plenário e todos que nos escuta pela Cajazeirinhas FM e via internet 
começou seu pronunciamento rápido e pra ser breve parabenizou o senhor 

presidente pela indicação não só de vossa Excelência, mas da mesa diretora 

e como falou muito bem e colocou a propositura que foi através deste 
Projeto de Resolução e foi muito bem explicado pra todos que tem que 

escutar, tem que ler bem o regimento interno no art, 54 que e aonde tem a 

duvida, em seguida a constituição da mesa legislativa terá as seguintes 

comissões e observando tanto quanto possível a representação promocional 
dos partidos ou voto partidário então assim está muito bem clara no seu 

artigo 61, só falando aqui a indicação dos membros das comissões será 

feito pela mesa diretora, votou a favor da mesa diretora, votou a favor das 
comissões porque se não houvesse as comissões para a câmara a mesma 

não funciona só vai funcionar agora com as comissões permanentes que 

foram colocadas e votadas por esse projetor quem votou contra foi baseado 

nas suas consciências tem que saber disso também porque se ele votar 
contra as comissões a câmara estaria parado e não estaria analisando 

projetos como esse do aumento de salario mínimo, do ACS e outros que 

ainda vem, então foram essa responsabilidade que aqui ele estar explicando 
como todos que aqui passarão e justificaram seus votos seja a favor ou 

contra, e foi por isso que votou a favor, ate mesmo porque o plenário é 

soberano que seja muito bem claro, então o regimento foi cumprido como 

foi cumprido na legislação anterior que foi feito a nomeação pelo ex-
presidente desta casa como todos os ex-presidentes fizeram isso, pediu ao 

senhor presidente que colocasse em discursão também as contas do atual 

prefeito que ai esta na Casa, que não perca os prazos, porque aqui nesta 

casa na gestão passada foi discutido pela primeira vez nunca. nessa casa 
tinha sido discutido um parecer de Tribunal de Contas do Estado, aonde 

esta a coerência? Mas colocou aqui de publico pra que possa debruçar com 

relação a isso e pra finalizar ele falou ao vereador Burity que admira que 
não tenha mais em quem botar a culpa, diante do que tem acontecido aqui e 

isso que ele pede, só era isso e seu pronunciamento 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 
senhor presidente colegas vereadores e vereadora, publico aqui presente,  



Funcionário da casa, na pessoa de Beto saudou os demais presentes e aos 

ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas conectados, em primeiro lugar 
justificou seu voto ate porque votou contra, pois não vi o processo de 

equidade de distribuição, porque você querer dominar todas as comissões 

isso também viola o principio da legalidade e outra coisa ele não estar aqui 
pra prejudicar ninguém nem servidor ou travar projeto ate mesmo porque 

os projetos podem ser com datas retroativas, isso pra ele e retrovisor vai 

seguir em frente parabenizou todos os aposentados aqui de Cajazeirinhas, 

pois na data de hoje 24 de janeiro é o dia do aposentado então em nome de 
dona Olímpia e seu Joao Galdino parabenizou todos. Parabenizou o 

executivo por enviar até esta casa o Projeto que Cria a coordenadoria 

municipal de politicas publicas pra mulheres quem não conhece o grupo 
amigas da arte, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que 

realiza os cursos no CRAS de Cajazeirinhas já vem fazendo, mas agora vai 

fazer mais vai ser criada essa coordenadoria por sinal bem vinda, pois todos 

merecem o conhecimento também pediu ao S.r. prefeito que envie o projeto 
do Piso dos professores a questão do aumento do percentual isso é de 

acordo com o IPC e comunicou que Cajazeirinhas foi comtemplada com 

mais um trator então vai ter dois tratores pra os cortes de terras, também 
contactou com Deusdete Queiroga que é secretário de recursos hídricos 

pediu, mas poços, já tem 10 esses poços veio o pessoal pra locar foram 

marcado ai já pediu, mas 10 poços, S.r. presidente já estar concluindo 

inclusive também contactou com o secretário Efraim Morais pediu e 
solicitou alevinos pra distribuir para os agricultores, pois se Deus quiser os 

açudes vão encher, outra coisa ficou muito grato com a visita de Joao 

Azevedo a Brasília no antigo ministério da integração já foi quase 
assegurado esse terceiro eixo que vai trazer água pra aqui do são Francisco 

ate o açude de Coremas e o açude de condado lá em Conceição e de lá vem 

com gravidade pelo rio Piancó, e também tem a questão dos esgotos que 

vai cair no rio ai vem à questão de saneamento e também de saúde publica 
porque a partir que ficar perene esses esgotos vão cair ai temos que lutar 

pela questão de saneamento só eram essas suas palavras 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 colegas vereadores funcionários da casa ouvintes da 
Cajazeirinhas FM e internautas inicio suas palavras falando sobre o projeto 

de Resolução que a mesa diretora colocou em votação onde ele escutou 

atentamente os pronunciamentos dos nobres vereadores disse que respeita a 

opinião de cada um, pois aqui é uma casa de leis e de debates e o plenário é 
soberano pra que possa votar contra ou a favor, discutir sobre as matérias e 

os projetos que aqui chegar como é de conhecimento de todos que câmara 



na verdade estava parada porque tinha que votar essas comissões houve 

reunião com alguns vereadores e vereadora, participarão e discutirão e 
chegou a um acordo então a presidência desta casa a mesa diretora tinha 

que ter uma posição pra que os trabalhos começassem a caminhar e não 

poderia deixar as comissões paradas e os trabalhos da casa parados e em 
nenhum momento foi ferido o regimento interno da casa porque no artigo 

61 diz que a mesa diretora tem poderes se não tiver em acordos pra que ela 

também possa nomear os membros pras comissões e assim foi feito 

colocado comissões ecléticas não fez uma comissão só e sim sempre mista 
e olhando pro desenvolvimento da cidade porque do jeito que estava que 

tinha projetos que já estava com 15 dias e as comissões paradas, então 

agradeceu aos vereadores que votaram a favor e respeito à opinião dos que 
votarão contra tem suas prerrogativas, esse é o trabalho da Casa fiquem 

certo de uma coisa que em momento nenhum irá trabalhar de forma 

desigual dentro da câmara vai trabalhar de forma igualitária cumprindo o 

regimento interno e as formalidades e sobre as indicações dos vereadores 
espera que o poder executivo olhe com bons olhos e possam resolver essas 

situações que estar existindo e finalizou suas colocações convidando os 

nobres vereadores pra próxima sessão no dia 31 de janeiro e hora 
regimental e finalizou uma boa noite a todos. 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 31 de Janeiro 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, 24 de Janeiro de 2019. 

             
 

 
          

                          

          

           

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


