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Ata da 6ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019.  

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove 

(22/ 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, Vicente Ismael da 

Silva Filho, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson 

Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer 

a sessão os vereadores Antônio Dantas de Sousa e Maria Aparecida 

Dantas de Almeida os quais justificaram suas ausências. 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 108/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura de Indicação Nº 109/2019 de autoria do vereador Jacson 

Felix Almeida dos Santos, leitura de Oficio IBGE N. 0002/2019 de 

Autoria do Coordenador de Área do Censo 2020, leitura de Oficio Nº 

004/2019 Paroquia de Nossa Senhora da Conceição de Cajazeirinhas, 

leitura de Moção de Aplauso ao Bispo Dom Francisco de Sales Alencar 

Batista de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto 

de Decreto Legislativo n°. 018/2019 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura do Parecer Nº 001/2019 ao Projeto Lei Nº 014/2019 

Autoriza a instituição do projeto “educação no trânsito” nas escolas da 

rede pública municipal de Cajazeirinhas - PB. O senhor presidente 

colocou em votação o Parecer nº 001/2019 ao Projeto Lei Nº 014/2019 

Autoriza a instituição do projeto “educação no trânsito” nas escolas da 



rede pública municipal de Cajazeirinhas - PB. Quanto este foi aprovado 

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

Projeto Lei Nº 014/2019 Autoriza a instituição do projeto “educação no 

trânsito” nas escolas da rede pública municipal de Cajazeirinhas - PB. 

Quanto este foi aprovado por unanimidade de Votos. O senhor presidente 

colocou em 2ª votação o Projeto Lei Nº 014/2019 Autoriza a instituição 

do projeto “educação no trânsito” nas escolas da rede pública municipal 

de Cajazeirinhas - PB. Quanto este foi aprovado por unanimidade de 

Votos.   O senhor presidente convidou o vereador inscrito Jacson Felix 

Almeida dos Santos, para fazer uso da palavra. O Edil saudou o Senhor 

presidente, senhores vereadores, publico aqui presente, ex-vereador Jânio 

Pereira, funcionários da Casa, assessoria jurídica Dr. Jaques Ramos 

Wanderley, caros rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas 

conectados. Iniciou sua fala discutindo um projeto que votaram essa noite 

apresentado pelo vereador Antônio Dantas, que fala da semana 

educacional do transito, haja vista que a secretária Luana Mara que 

esteve com na reunião das comissões e agradeceu sua presença onde 

discutiram esse projeto e agora vai ser enviado ao poder executivo a ser 

sancionado e virar lei no nosso município. Também falou de uma 

indicação que fez pedindo ao prefeito e na preocupação de mata burros 

quebrados em estradas que tem o maior fluxo de trânsitos, no Pau 

Ferrado tem um mata burrro que tem um colchete e pra quem não 

conhece pode causar acidentes então ele conversou com o prefeito e ele 

falou que vai analisar pra que seja consertado aquele mata burro, então 

ainda dando sequencia comunicou a todos que o prefeito encontra-se em 

Brasília buscando melhorias pro nosso município e falou com ele por 

telefone ele falou que em visita ao gabinete da senadora Daniela Ribeiro, 

o senador Veneziano Vital do Rego e Wilson Santiago no intuito de 

melhorar ainda e carrear mais recursos pro município. Haja vista que tem 

obras inacabadas e recursos que precisa ser destravados pra que sejam 

pago as firmas que estão construindo essas obras tão importantes, e assim 

que tem que fazer cobrar dos representantes que aqui foram votados 

então o prefeito disse que foi muito bem recebido por esses 

parlamentares, e também dos dois grandes projetos dos abastecimentos 

da água houve a licitação essa semana falta à publicação desse edital que 

e o abastecimento que sai da propriedade do ex-prefeito Jose Ridan 

segue pela Boa União, Monte das Oliveiras, na comunidade de 

Umburaninha e segue pra o sitio Vinha. E o outro abastecimento na 

comunidade de Riacho Grande e Barrocão. E finalizou seu 

pronunciamento 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 saudou o senhor presidente, 

senhores vereadores, publico aqui presente, ex-vereador Jânio Pereira 



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

sequencia a fala do vereador Jacson Felix no debate onde ele falava dos 

mata burros onde seria uma boa ideia substituir esses mata burros não só 

do Pau Ferrado como de todo o município por mata burros de ferro onde 

é mais eficaz pra esses movimentos. Também apresentou uma Moção de 

Aplausos ao eminente Bispo que virá nos visitar aqui nessa câmara na 

próxima quinta feira numa audiência pública e também um titulo de 

cidadão pelo mesmo fato que toda população esteja presente vai ser 

momentos importantes pra todos. Como também apresentou uma 

indicação solicitando do poder publico a questão da limpeza dessa BR na 

entrada da cidade haja vista que tem muito lixo acumulado nas entradas. 

Que sejam tomadas as providencia, apresentou o projeto de lei nº 

038/2019 que estabelece o desconto no valor da tarifa mínima mensal de 

serviço de esgoto por dias de faltas de água na companhia de água e 

esgotos da Paraíba cagepa. Onde é do conhecimento de todos de que os 

problemas foram sanados, mas há dois anos antes era situações de 

calamidade a falta de água, e hoje temos 15 dias de água por mês um dia 

outro não tudo bem, esse projeto não vem penalizar essa impressa, mas 

quando há falta de água após 24 horas ai sim essa impressa terá que 

restituir pelo o que esta pagando naqueles dias que não teve água, e 

colocou na questão da tabela um desconto de um trinta avos ou também 

de consumo a mais. E que esse projeto vem de encontro aos anseios da 

maioria da população de Cajazeirinhas que é pobre pagar a água 

consumida quanto mais a que não consumiu, pediu a compreensão dos 

vereadores e que serva de base pra esses projetos neste sentido, portanto 

eram essas suas colocações, finalizou sua fala desejando uma boa noite a 

todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador 

inscrito Adailton Alves de Lima, para fazer uso da palavra. O Edil 

saudou o senhor presidente, ex-vereador desta casa Jânio Pereira, publico 

aqui presente no qual saúdo a todos os presentes, funcionários desta casa, 

assessor jurídico Dr. Jaques Ramos, o Edil iniciou sua fala senhores 

vereadores, em nome da irmã Lucia Carreiro de Almeida que no último 

sábado que esteve os votos de permanência ou agora como freira que já 

tinha recebido em 2013 em cajazeiras, e agora o bispo falou que ela 

escolhesse e ela escolheu a nossa terra natal onde ela é filha da 

comunidade de São José dos Alves, aonde ela veio agradecer a todas as 

pessoas que se fizeram presentes nesse ato religioso em um momento 

muito importante no nosso munícipio isso é uma honra, e também 

senhores vereadores ontem foi encaminhado o decreto de situação de 

emergência onde se encontra hoje no município, e parabenizou o 

conselho mais uma vez que se reuniu onde já encaminhou ao governo do 

estado, governo federal esses conhecimentos, que os municípios do alto 

sertão ainda tiveram chuvas que foram irregulares onde se trata do mês 



de janeiro ao mês de junho e essas chuvas não atenderam o percentual 

quando se trata do inverno normal naquela chamada 900 milímetros, 

então parabenizou a iniciativa do senhor presidente Francisco das 

chagas Dantas que participou também junto dessa comissão, as pessoas 

que assinaram aqui, ao secretário de agricultura Jose Alves de Almeida 

Francisco das Chagas Dantas Pereira, Evadir Vieira de Almeida, Abimael 

Alves de Almeida, Antônio Leandro de Lima, Adriano da Silva Costa, e 

que leve esse conhecimento, pois só tem um pipa que é o do PAC a partir 

do momento desse decreto de emergência, e que levem o conhecimento 

da população, e que tem uma área rural, onde moram e vem essa 

realidade, que o governo tenha esse conhecimento e possa suprir essas 

necessidades pra dar força e permanência ao homem do campo, desde já 

agradeceu a essas pessoas que fazem esse trabalho o amigo Dedinho, e a 

todos que trabalham pra o desenvolvimento do município 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, publico aqui presente, na pessoa do secretário 

Geraldo Cesário, do jovem Wiliam e Zé Filho, ouvintes da Cajazeirinhas 

FM, O Edil iniciou agradecendo a Deus por mais uma vez estar fazendo 

uso desta tribuna, sempre em defesa da comunidade de Cajazeirinhas, e 

parabenizou a nossa irmã Maria Lucia pela missão e profissão perpetua, 

um casamento com a igreja e com Jesus cristo onde todos nós estivemos 

presentes junto à população, desejou sucesso a ela nessa vida de 

evangelização. Senhor presidente hoje com a presença do pessoal do 

Agro Amigo que veio fazer uma visita e depois foi à fazenda do amigo 

Jose Osmar onde ele estava concorrendo a um premio a nível estadual e 

ganhou esse premio por inovação, um empreendedor na área da queijeira, 

vai receber esse premio em João Pessoa, onde eles fazem um trabalho 

exemplar que só vem gerar mais empregos então mais que merecido, e só 

vem engrandecer a agricultura familiar. E parabenizou Marcelo, júnior e 

seu pai José Osmar e toda família, da queijeira dois irmãos, hoje foi 

aprovado o Projeto de Lei que chama a semana educacional do transito, 

que foi uma ação do PROERD, onde eles fazem ali de frente ao Janduhy 

Carneiro essa mobilização uma blitz educativa, ensinando tudo sobre a 

educação no transito então é um projeto que vem somar, parabenizou o 

autor do projeto o vereador Antônio Dantas e aos demais colegas pela 

aprovação, também parabenizou o vereador Otoniel pela Moção e pelo 

titulo de cidadão concedido ao bispo onde ele vai receber aqui nessa 

câmara, onde haverá uma sessão solene com o bispo que cada vez mais 

vem nos abençoar, também parabenizou Jacson pela indicação dos mata 

burros, também já apresentou Indicações nesse sentido. Que só vem 

reforçar, aonde vem pedir a substituição por mata burros de ferro que é 



de grande necessidade e também a construção de mais, onde tem locais 

que necessita dessas intervenções, já concluindo deixou aqui seu repudio 

a um projeto que tem ai tramitando na câmara sobre o fundão eleitoral 

que é inadmissível já tem mais de 1.7 bilhão de reais e eles ainda quer 

aumentar mais, se estar numa crise dessas como é que vai aumentar mais, 

esse dinheiro deveria ser investido em educação, saúde e cultura, então 

esse projeto não tem seu apoio só o seu repudio, e outros que são 

inadmissíveis, então eram essas suas palavras finalizando seu 

pronunciamento. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou 

o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer uso da 

palavra. O Edil saudou o senhor presidente, colegas vereadores, publico 

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

saudou todos os presentes, caros rádios ouvintes caros internautas, 

iniciou sua fala desejando uma boa noite e agradeceu a Deus por estar 

aqui juntos para discutir os interesses do nosso município, já é sabido que 

são muitos projetos nesse segundo semestre onde a grande maioria já foi 

votada e outros sendo discutidos onde sempre se tem a preocupação em 

dar o melhor pra todos, e parabenizou a casa por aprovar esse projeto tão 

importante do seu ver como educador tem uma importância muito 

grande, onde a criança tem a oportunidade de ser um bom pedestre mais 

também ser um bom motorista tudo isso acredita que seja muito 

importante. E acredita que o município aos poucos vai abrangendo toda a 

categoria educacional. Também fez uma indicação de um projeto de lei 

que trás o nome de Maria Idalina de Almeida, a academia de saúde de 

São Braz, colocou aqui a disposição e pediu a colaboração de seus 

colegas na aprovação desse nome dessa pessoa maravilhosa que foi 

agricultora depois professora de sala da antiga Mobral que foi de uma 

grande importância pra aquela região pessoas que ensinavam por amor, 

também foi parteira daquela região, são muitas pessoas que contam suas 

historias, costurava pra pessoas que não tinha condições de comprar 

roupas, era de tudo um pouco, uma mulher sábia e por sinal semi- 

analfabeta mais muito inteligente e uma de suas virtudes e que nunca 

deixou de ser pobre, e era uma pessoa que tinha condições, mais sempre 

ao lado do pobre, conseguia ajudar sem ajuda de políticos, que nem 

existia na época, era com recursos próprios, desde já pediu a colaboração 

de todos nesse projeto que esta lançado e creia que na próxima semana já 

estar em apreciação, só pra terminar seu pronunciamento desejou 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 vice-presidente Otoniel de Sousa Brito e 

facultou a palavra ao vereador Joalex Rodrigues da Costa para fazer 

uso da palavra. O Edil cumprimentou a todos os vereadores, publico 

presente, ouvinte da Cajazeirinhas FM, em primeiro lugar iniciou sua 



colocações primeiramente agradecendo a Deus mais uma vez por esta 

aqui, agradeceu aos vereadores pelo desempenho que tiveram nesta 

ultima terça feira com as matérias com muita responsabilidade, são 

muitos projetos mais com a colaboração de todos vai se chegar onde 

precisam, como também teve projeto votado hoje na casa, haja vista que 

já foram aprovados, mais que o projeto de Antônio Dantas Só vem 

realizar e melhorar a estrutura educacional do nosso município, que será 

de muita importância pra nossas crianças e que na verdade precisa-se do 

transito organizado tem que ter uma educação no transito. E uma vez 

reforçar o convite pra mais uma vez quinta feira se reunir e recepcionar o 

nosso bispo diocesano, e junto fazer essa audiência publica acontecer, 

que esse ano é a primeira vez que se tem uma audiência publica na 

câmara de Cajazeirinhas, que saibam debater assuntos da nossa 

comunidade, que o senhor bispo vem trabalhar aqui nessa audiência 

publica não só o religioso mais também o lado humano e social que 

também é importante para o nosso município. E também recebeu um 

oficio do IBGE, juntamente com o presidente do sindicato Otoniel em 

que se dirige também a todos os vereadores que queiram participar dessa 

audiência na prefeitura juntamente com as pessoas que vão vim fazer o 

censo do nosso município, e lá já podem debater aquele assunto que já foi 

debatido em sessões passadas sobre os limites do nosso município que o 

IBGE também tem sua contribuição. Vai se um momento oportuno onde 

se tem a preocupação com esses limites vai ser a hora que podem cobrar 

deles como é que vai retificar esse mapeamento do nosso município, pra 

que posam resolver esse problema, e também foi a uma audiência no 

ministério publico onde eles pediram que se arquivasse na câmara a 

respeito daqueles BPC que tem varias pessoas do município de 

Cajazeirinhas que não fizeram o cadastro só tão indo procurar resolver 

quando o beneficio estar bloqueado, onde essas pessoas são avisadas, 

então pediram pra arquivar. Portanto essas são suas colocações e 

finalizou sua desejando 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 que 

será designada para o dia 29 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, 22 de Agosto de 2019. 

                   

     


