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Ata da 16ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos quatorzes dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete 

(14/12/2017) 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, Arildo Batista 

Ferreira, Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson José de 

Souza. Deixou de comparecer a sessão o vereador 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 a secretaria 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 unanimidades de votos. O senhor presidente autorizou a 

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

leitura de Parecer nº 001/2017 de autoria das Comissões de Justiça e 

redação ao Projeto de Lei nº 011/2017, leitura de Parecer nº 002/2017 de 

autoria das Comissões de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 

011/2011, leitura de Parecer nº 001/2017 de autoria das Comissões de 

Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 015/2017, leitura de Parecer nº 

001/2017 de autoria das Comissões de Justiça e redação ao Projeto de Lei 

nº 016/2017. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e pôs os Pareceres 

em discussão não tendo discussão o vereador Waerson José de Souza 

requereu verbalmente que fosse posto em votação os Pareceres e posto em 

primeira e segunda votação os Projetos de Lei em pauta o senhor presidente 

pôs o Requerimento em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. 

O senhor presidente Pôs os Pareceres em votação que foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em 1ª votação o Projeto de 

Lei nº 011/2017 Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do município de 

Cajazeirinhas para o período de 2018 a 2021. O projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em 1ª votação o Projeto de 

Lei nº 015/2017, Dá o nome de Oriel Brilhante de Moura a copa das 

cidades realizada no período alusivo ao aniversário de emancipação política 



de nosso município. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente Pôs em 1ª votação o Projeto de Lei nº 016/2017 Institui o 

dia da “feira-livre” a ser realizadas todas as segundas-feiras na cidade de 

Cajazeirinhas – PB.  O senhor presidente Pôs em 2ª votação o Projeto de 

Lei nº 011/2017 Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do município de 

Cajazeirinhas para o período de 2018 a 2021. O projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em 2ª votação o Projeto de 

Lei nº 015/2017, Dá o nome de Oriel Brilhante de Moura a copa das 

cidades realizada no período alusivo ao aniversário de emancipação política 

de nosso município. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente Pôs em 2ª votação o Projeto de Lei nº 016/2017 Institui o 

dia da “feira-livre” a ser realizado todas as segundas-feiras na cidade de 

Cajazeirinhas – PB. O senhor presidente convidou o vereador inscrito 

Joalex Rodrigues da Costa. Que falou estamos chegando ao final desse 

ano tão difícil e quero primeiramente agradecer aos colegas vereadores por 

aprovarem o projeto de lei que coloquei instituindo o dia da feira livre da 

nossa cidade para o dia da segunda-feira. Agradecer a todos os paroquianos 

de nossa cidade, pela bonita festa de nossa senhora da Conceição. A 

matéria que estava em tramitação aqui na casa, o PPA que é um projeto de 

grande relevância para o nosso município, tivemos varias reuniões e hoje 

estamos colocando para apreciação das comissões do nosso plenário e se 

Deus quiser vai ser aprovado para o ano de 2018 a 2021. Essas são as 

minhas colocações, boa noite a todos e até a próxima sessão. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria 

Aparecida Dantas de Almeida. Que falou. Começo meu discurso dando 

uma boa noite aos nossos agricultores dizendo que o prefeito cumpriu sua 

parte no pagamento de todas as parcelas do garantia safra 2016 a 2017. 

Agradeço também ao prefeito por já ter pagado o décimo terceiro aos 

nossos funcionários efetivos. Saudoso projeto colega vereador, à feira livre 

de nossa cidade, fica muito honrada em saber que nossa cidade vai ter o dia 

oficial de sua feira. Em relação ao projeto que dá o nome a copa de nossa 

cidade de Oriel Brilhante, foi um prazer votar nesse projeto. Estendo os 

meus parabéns ao pároco Padre José e a toda equipe da igreja. O projeto 

PPA, muito discutido e bem estudado e fico tranquila em relação a esse 

projeto. Ao presidente da casa, meus parabéns, pois a casa está linda com o 

espirito natalino. A todos uma boa noite e muito obrigado.  O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel 

de Sousa Brito. Que falou. Gostaria de dizer da satisfação de ter votado no 

projeto de lei, onde da o nome de Oriel Brilhante a copa da cidade do nosso 

município. Como também o projeto que institui o dia da feira livre do 

nosso município e ninguém melhor do que o vereador Joalex para 

apresentar esse projeto, pois é um comerciante na nossa cidade. O PPA foi 

hoje aprovado aqui nessa casa, fizemos o nosso trabalho dentro do prazo 



previsto, como presidente da comissão de finanças e orçamentos. Ouvindo 

atentamente o pronunciamento do colega vereador Joalex a respeito do 

carro pipa, o nosso município não tem condições de ser abastecido apenas 

um carro pipa.  Participei da comemoração das crianças do CRAS, fiz uma 

doação de uns refrigerantes e as mães receberam seus brindes porque 

venderam umas rifas e o dinheiro foi em prol dos brinquedos para aquelas 

crianças.  Essas eram as minhas palavras e muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente 

Ismael da Silva Filho. Que falou Quero aqui agradecer a todos os colegas 

vereadores que votaram por unanimidade no projeto que ora indiquei que 

torna-se o nome o Oriel Brilhante de Moura a copa de nosso município. 

Quero agradecer aos membros das comissões que estiveram reunidos 

conosco varias vezes. O PPA um projeto de grande importância para o 

nosso município e hoje a assembleia decidiu votar por unanimidade. 

Também tivemos a indicação do vereador Joalex, com a questão de 

regulamentar a feira livre de nosso município e após a sanção do prefeito a 

cidade terá a segunda-feira como o dia da feira livre e isso é muito bom 

para a nossa cidade. Quero pedir mais uma vez que o prefeito se puder, 

faça a reposição dessas lâmpadas nos sítios e com relação ao abastecimento 

de água no nosso município a gente entende porque só tem um carro pipa, 

mais é uma calamidade. Muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza. Que 

falou Venho aqui parabenizar o nobre vereador Joalex, pelo projeto de lei 

que acompanhei e votei na ideia de instituir em nossa cidade o dia da feira 

livre e também ao vereador Vicente Ismael, onde faz uma homenagem 

mais do que justa a esse senhor Oriel Brilhante de Moura, dando o nome 

nesse torneio de futebol que já virou uma tradição em nossa cidade e que se 

faz todos os anos independentes da gestão que aí está. Eu torço que não só 

o décimo terceiro que caiu nas contas dos funcionários que é por lei, mas 

que também pague o restante da folha de outubro para aqueles que não 

fazem parte da saúde e da educação e que pague dentro do mês trabalhado 

o mês de dezembro. Estamos trabalhando aqui em cima de dados reais de 

doze meses de trabalho, de planilhas de máquinas do PAC que cobravam e 

que nunca existiu esse ano, de caminhões que foram entregues no cepo 

porque não tinham pneus e hoje está do mesmo jeito, de uma 

retroescavadeira que foram entregues em cima de um cepo e passou mais 

de quinze dias na estrada do Jacú. Senhor presidente, fica aqui meus 

parabéns pelas conduções do trabalho a vossa excelência nesse seu 

primeiro ano de mandato, soube sim, respeitar tanto a situação quanto a 

oposição, colocou sim, a casa no seu devido feito e lugar com seu trabalho, 

apesar de ser um poder legislativo, em minha opinião o senhor manteve a 

imparcialidade do poder executivo e com o poder legislativo deixando 

muito aberta as discursões dos fatos. Então quero parabenizar não só a 



vossa excelência, mais a toda a mesa diretora dessa casa. E por fim, dar um 

abraço fraterno em cada um dos funcionários dessa casa e desejar tanto a 

eles quanto aos que nos escuta em casa, um feliz natal e um feliz ano novo 

com muita paz e saúde. Muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador Adailton Alves de Lima. Que falou 

Deixar os parabéns ao Padre e sua comissão pela festa religiosa de grande 

conhecimento como também às famílias e as comunidades que deram as 

suas contribuições direta ou indiretamente.  Aos vereadores que fazem 

parte das comissões, redação e justiça finanças e orçamentos, que 

discutiram juntamente com os seus membros pra aprovação da lei que é o 

PPA (Plano Plurianual), que é onde está incorporada a matéria de recursos 

para que Cajazeirinhas continue nesse projeto de trazer mais melhorias a 

esse município, agradecer aos secretários que vieram a discutir sobre esse 

projeto de grande importância. E estamos aqui senhor presidente nessa 

ultima sessão ordinária cumprindo com o nosso dever. Votei a favor do 

projeto que institui o dia da feira livre para o dia da segunda-feira na lei do 

nosso município, matéria de autoria do nobre colega vereador Joalex, que 

ora vai ser sancionada pelo poder executivo. Como também votei a favor 

do projeto de autoria do nobre colega vereador Vicente Ismael que dá o 

nome do senhor Oriel Brilhante de Moura a copa que já é uma tradição em 

nossa cidade.  Estive com o prefeito essa noite e trago palavra 

extraordinárias que o prefeito informava que por parte da defesa civil ficou 

de confirmar por telefone que segunda-feira se dava uma posição, que 

talvez tivesse chegado até a secretaria do estado da defesa civil, recursos 

para a renovação da operação dos carros pipas do estado. Quero deixar os 

meus parabéns ao senhor prefeito que tem levantado à cabeça e tem sido 

resistente com a pressão das pessoas.  Eram essas as minhas palavras e 

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

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira. Que falou quero iniciar meu 

discurso parabenizando os colegas vereadores, Joalex pelo projeto da feira 

livre no nosso município e ao colega Vicente Ismael, pelo projeto que dá o 

nome a copa municipal Oriel Brilhante. Que foi também aprovado outro 

projeto muito importante para a Casa. A questão dos carros pipas do 

município preocupa porque a população tem cobrado muito dos vereadores. 

Agradeço aos colegas vereadores por ter aprovado os dois títulos que eu 

indiquei e foi aprovado por unanimidade, ao doutor Rodrigo que montou 

uma clinica aqui em Cajazeirinhas e ao ex-vice-governador do estado da 

Paraíba, Luciano Cartaxo que hoje é prefeito da capital e infelizmente ele 

não vai poder estar presente na quarta-feira e a sua justificação foi 

plausível. Quero dizer que minhas palavras são as palavras que eu escuto 

no dia-a-dia por onde eu ando, pedindo mais saúde, educação ação social e 

principalmente respeito de quem está de forma geral gerenciando, 

comandando que tenha mais respeito pelo próximo na hora de dizer um 



não. Muito obrigado e uma boa noite. 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 e facultou 

a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou 

Começo falando dos projetos de lei que aprovamos agora à noite. Projeto 

de lei do PPA (Plano Plurianual) aos colegas vereadores que fizeram parte 

das comissões, ao empenho de cada um para chegarmos à noite de hoje e 

aprovar o orçamento para o nosso município e graças a Deus foi aprovado 

por unanimidade de votos, espero que em 2018 todo esse nosso trabalho 

planejado possa vir para melhorar a vida do nosso povo. Também o projeto 

que aprovamos dando o nome da copa realizada no aniversário da nossa 

cidade a Oriel Brilhante de Moura, apresentado pelo colega vereador 

Vicente Ismael e aprovado pelos demais vereadores inclusive eu. Também 

o projeto de lei que aprovamos essa noite, de auditoria do vereador Joalex 

que institui o dia da feira livre em nosso município para a segunda feira e o 

nosso prefeito se Deus quiser irá sancionar essa lei na qual também votei a 

favor. Também parabenizo toda a equipe da igreja católica de nossa cidade 

na pessoa do Padre José de Sousa. Parabenizar em nome de esse poder 

legislativo a diretora da creche, pois tive o prazer de estar presente na festa 

de alfabetização daquelas crianças. Sobre a questão da iluminação publica, 

eu irei ainda, junto ao prefeito saber se realmente essa parcela que 

aprovamos na gestão passada, que inclusive eu votei contra aquele projeto. 

Mas iremos ver esse projeto e se tiver alguma coisa irregular iremos tomar 

as devidas providencias, pois segundo o prefeito esse valor aprovado não 

estaria entrando na conta e a justificativa que a energiza passou pra ele, é 

que a inadimplência do nosso município era muito grande. Fomos a João 

Pessoa, cobramos e o governador do estado liberou dois carros pipas, mas 

precisamos da parceria com o governo federal para manter esses dois carros 

pipas e nas reclamações, Michel Temer disse que não liberaria no momento 

recursos para o estado da Paraíba. Nós sabemos que o nosso município tem 

o abastecimento de água feito pelo exercito, que em cada comunidade foi 

cadastrada cisternas e que são vinte litros de água por dia por pessoa. E 

digo que os animais estão sofrendo ainda mais com essa seca, então todos 

nós sabemos que o carro pipa abastece muito às vezes, para o consumo 

animal e acredito que nenhum de nós será contra, mas sabemos que não 

então quem está cadastrado numa cisterna não pode dizer que vai denunciar 

porque não levaram água pra essa pessoa. Estamos encerrando a sessão 

ordinária e quero aqui agradecer aos funcionários desta casa. Agradeço a 

cada um dos meus colegas vereadores pela paciência, empenho e dedicação 

com o presidente desta casa e tenham todos uma boa noite. 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 Solene que será designada para o dia 20 de dezembro do ano em 

curso às18h00min horas para entrega de Títulos de cidadão Cajazeirinhense 

e Medalha de Honra ao mérito 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, 14 de dezembro de 2017. 

 

                                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


