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Ata da 18ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (13 

/06/2019), 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, Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente 

Leite. Deixou de comparecer a sessão os vereadores Arildo Batista 

Ferreira, o 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 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 081/2019 de 

autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de Indicação Nº 

082/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de Votos de 

Pesar a família da senhora Adélia Moura da Silva de autoria do vereador 

Adailton Alves de Lima, leitura da Emenda Modificativa nº 002/2019 ao 

Projeto de Lei Nº 010/2019 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura do Parecer nº 001/2019 a Emenda Modificativa nº 002/2019 

de autoria da Comissão de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 

002/2019 a Emenda Modificativa nº 002/2019 de autoria da Comissão 

Finanças e orçamento, leitura do Parecer nº 001/2019 a Redação Final do 

Projeto de Lei nº 010/2019 de autoria da Comissão de Justiça e Redação, 

leitura do Parecer nº 002/2019 a Redação Final ao Projeto de Lei nº 

010/2019 de autoria da Comissão Finanças e orçamento. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e colocou em votação o Parecer 

001/2019 a Emenda Modificativa nº 002/2019 ao Projeto de Lei nº 

010/2019 quando este foi aprovado por unanimidade de Votos, O senhor 

presidente colocou em votação 1ª votação a Emenda Modificativa nº 



002/2019 Modifica a redação do art. 1° e 2º do projeto de lei n°.010/2019 – 

dispõe sobre a aquisição de um imóvel por compra e venda. Quando esta 

foi aprovada por unanimidade de Votos, O senhor presidente colocou em 

votação 2ª votação a Emenda Modificativa nº 002/2019 Modifica a redação 

do art. 1° e 2º do projeto de lei n°.010/2019 – dispõe sobre a aquisição de 

um imóvel por compra e venda. Quando esta foi aprovada por unanimidade 

de Votos. O senhor presidente colocou em votação 1ª votação a Redação 

Final ao Projeto de Lei nº 010/2019 dispõe sobre a aquisição de um imóvel 

por desapropriação por utilidade pública. Quando esta foi aprovada por 

unanimidade de Votos. O senhor presidente colocou em votação 2ª votação 

a Redação Final ao Projeto de Lei nº 010/2019 dispõe sobre a aquisição de 

um imóvel por desapropriação por utilidade pública. Quando esta foi 

aprovada por unanimidade de Votos. O senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Jacson Felix dos Santos 

Almeida, para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou o senhor 

presidente, senhores vereadores e vereadora, público aqui presente, 

funcionários da casa, caros rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM e 

internautas conectados, e desejou uma boa noite a todos. Iniciou sua fala se 

acostando aos votos de pesar apresentado pelo vereador Adailton Alves, a 

senhora Adélia Moura da Silva, que Deus possa a ter na sua glória eterna, e 

aos familiares deixou suas sinceras considerações, na sequencia falou sobre 

o projeto 010/2019 pra compra de um imóvel localizado próximo a Câmara 

Legislativa, que é pra construção da escola padrão, através do FNDE, 

parabenizou o prefeito à secretária de educação ao deputado Wilson 

Santiago que todos juntos conseguiram empenhar a tempo esse recurso, e 

aqui nessa casa ha preocupação estiveram reunidos com assessores 

jurídicos e com autorização dos vereadores, logo vai ser iniciada essa obra 

na nossa cidade. E também vai ser feito um levantamento pra ampliar 

outras escolas no município, e falou que o prefeito Francisco de Assis 

viajou pra capital de João pessoa pra discutir a respeito dos transportes do 

nosso município, com a preocupação de firmar um convênio com o 

governo do estado e com a secretaria de educação do estado, e lá foi 

discutido e já foi firmado e assinado o termo de compromisso, então 

através desse convênio entre o prefeito e a secretaria de educação do 

estado, esperam que o estado cumpra com o convenio e possa enviar o 

recurso pra que o prefeito possa pagar os motoristas desses carros em dias, 

só pra finalizar desejou a todos uma boa noite e muito obrigado a todos. 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, senhores vereadores público aqui 

presente, na pessoa do seu amigo Damião aos ouvintes da zona rural e zona 

urbana aqui vai seu abraço a todos. E aqui se acosta aos votos de pesar 

apresentado pelo vereador Adailton Alves, a senhora Adélia Moura da 



Silva que Deus a tenha na sua gloria eterna, deixa aqui seus sinceros 

sentimentos a toda a família, iniciando sua fala que com certeza todos estão 

satisfeitos em aprovar um projeto de tamanho benefício pra todos os alunos 

professores e toda população, uma escola padrão que vai ser construída 

aqui na nossa cidade que muitos sonham em ter, um privilegio imenso pra 

todos. Agradeceu aos representantes políticos que trazem esses recursos pra 

beneficiar o povo de Cajazeirinhas. Também lembrou o dia dos namorados 

que passou no dia 12 de junho e o dia de Santo Antônio que é hoje. E desde 

já parabenizou o prefeito e sua equipe que estão programando a festa do 

São João antecipado que também é em comemoração ao aniversário da 

nossa cidade, e falou que festejem com muita responsabilidade, 

aproveitando o máximo, pois com certeza vai ser uma festa muito linda e 

abençoada, e pra finalizar desejou um bom recesso a todos, e desejou 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, nobre vereadores e vereadora Maria 

aparecida, público aqui presente no qual saudou na pessoa de Simário, e 

aos ouvintes da Cajazeirinhas FM, desejou uma boa noite a todos. 

Inicialmente parabenizou a Doutora Mayara, pelo seu aniversário que 

ocorreu no dia de ontem, dia dos namorados, como também falou para aos 

diretores e assessores que os projetos que se encontram nesta Casa e 

infelizmente não foi votado, por conta da assessoria jurídica desta Casa não 

ter dado ainda os pareceres, por algumas discordâncias entres os poderes 

Executivo e Legislativo no tocante as matérias dos aumentos de assessores 

e diretores, como também já deixa aqui a cobrança ao poder executivo que 

envie o projeto de lei a esta casa que trata do aumento dos motoristas do 

SAMU, pois todos sabem que é uma luta desta categoria que vem fazendo 

um trabalho brilhante e merecem receber um bom salario, e deixou os 

aplausos a essa categoria. Também falou sobre o projeto de lei do dia de 

pentecoste que seja um dia comemorativo e feriado e que faça parte do 

calendário desse município, como uma noite festiva. Agradeceu a mesa 

diretora e aos vereadores que estão prontos a trabalhar em prol do 

desenvolvimento do município e finalizou desejando uma boa noite a todos 

e ate uma próxima oportunidade. 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 e vereadora publicam aqui presente, funcionários da 

casa, caras rádios ouvintes, caros internautas, em nome do amigo Wiliam, 

saudou todo o plenário. Desejou uma boa noite a todos. Iniciou sua fala 

agradecendo a Deus por mais uma vez estar aqui com o objetivo de darem 

o melhor para o nosso município, e se solidarizou com o colega Adailton 

Alves o qual apresentou os votos de pesar a uma pessoa de sua localidade, 

e dizer aqui que Deus possa confortar os familiares, pela perda. Com 



relação aos assuntos aqui abordados falou sobre a festa brilhante de 

pentecoste que marcou o calendário do nosso município, e após a festa a se 

ouve os comentários de uma festa tão linda numa cidade tão pequena, que 

promoveu um evento tão bonito, que foi o dia de pentecoste.  Baseado nas 

outras informações importantes acrescentou no tocante ao projeto 

010/2019, o qual vem regulamentar a questão da compra do terreno pra 

construção da escola que acredita que trará grandes frutos futuros pra os 

jovens e crianças do município. E também foi conseguindo uma doação do 

terreno pra construção da academia de São Braz, agora e só executar a 

obra, isso é uma câmara eclética, e o executivo tem ganhado com isso e a 

população ver a preocupação dos vereadores, tudo pra o bem do nosso 

povo, ele e a vereadora Maria Aparecida comemoram juntos. A questão do 

médico que esta de volta pra São Braz, pois fez dois meses que não tem 

médico, só pediu que o médico cumprisse com o horário, isso ameniza o 

sofrimento das pessoas daquela comunidade e o do vereador também que 

fique bem claro que fala pelo povo que é seus representantes, finalizou sua 

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 cumprimentou o senhor presidente, Colegas vereadores e 

vereadora publicam aqui presente, funcionários da casa, caras rádios 

ouvintes, e os que nos assiste pelas redes sociais, em nome do amigo 

Wiliam, saudou todo o plenário. Desejou uma boa noite a todos. Iniciou sua 

fala agradecendo  a Deus primeiramente por estar aqui mais uma vez nesta 

tribuna sempre defendendo o povo de Cajazeirinhas, e se  acostou aos votos 

de pesar do colega Adailton Alves, pelo falecimento da senhora Adélia 

Moura de 89 anos da comunidade de São José dos Alves e deixou seus 

sentimentos a toda família enlutada. também parabenizou a toda equipe da 

paroquia nossa senhora da Conceição pela brilhante festa da noite de 

pentecoste, foi muito bonita ele também participou. E  parabenizou todas as 

bandas pela participação, e falou sobre a festa do São João que todos 

participem com responsabilidade, agradeceu a todos que estiveram aqui 

presentes na semana do meio ambiente foi muito gratificante que posam 

cada ano fazer melhor, ele  na ultima segunda feira esteve na associação 

comercial num evento da FAERPA aonde lá veio representante da energisa 

que veio falar desse recadastramento que está tendo, principalmente na 

zona rural que é obrigatório pra toda zona rural quem tem contador ele 

falou até pediu pra falar pra população diferenciar o recadastramento e a 

inserção de ICMS, mas que é obrigatório pra todos. E o cadastramento é ate 

o dia 31 de outubro, na EMPAER no sindicato pegar a declaração pra fazer 

esse cadastramento. Ele também participou na quarta feira no CRAS do 

arraia junino do grupo da sabedoria foi muito bom  agradeceu a todos pela 

atenção, também participou de varias colheitas aqui no município de 

Cajazeirinhas, onde os agricultores só precisam de apoio do poder 



executivo pra que possam ter hoje essa colheita, hoje aqui também fez uma 

indicação onde pede  ao chefe do executivo e a secretária Luana pra que 

faça uma aquisição de um veiculo destinado exclusivamente pra merenda 

escolar pra transportar o alimento escolar com qualidade e segurança 

alimentar pois só quem vem a ganhar e o setor educacional, ele também 

parabenizou o chefe do executivo do projeto que apresentou aqui onde 

pediu autorização da câmara pra fazer a aquisição desse terreno aqui do 

lado da câmara que o valor é cem mil reais pra fazer a escola padrão do 

FNDE e quem vem ganhar com isso e o setor educacional, hoje também 

manteve contato com o senador Efraim Morais e depois lhe passou pra o 

secretario de pesca júnior ele já marcou a data dia 19 vai ter distribuição de 

alevinos juntamente com a EMPASA, então venha buscar seus alevinos, 

também fez uma nova cobrança sobre o roço da PB que se encontra em 

péssimas condições, então dar-se a necessidade de se fazer isso logo. Então 

só eram essas suas palavras  e agradeceu com seu muito obrigado. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Antônio 

Dantas de Sousa para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou o senhor 

presidente, Colegas vereadores e vereadora publicam aqui presente, 

funcionários da casa, caras rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM. Desejou 

uma boa noite a todos. Iniciou sua fala hoje no dia de Santo Antônio, e 

mandou um abraço e parabenizou todos os devotos que frequenta a capela 

do Barrento, e sua  fala hoje é dando sequência aos seus projetos, os quais 

enviou pra essa Casa faz três meses e não viu nenhuma resposta, pelo que 

sabe que quando chega projeto tem quatorze dias pra que dê o parecer, mas 

que tem os tramites legais, pediu o presidente que tudo seja resolvido logo, 

e também apresentou uma indicação de uma academia para o Distrito do 

Barrento pois é de grande importância para as pessoas que estão fazendo 

caminhada nas estradas, espera ser atendido pela pessoa do prefeito gestor 

de Cajazeirinhas hoje só eram essas suas palavras e agradeceu com o 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 

cumprimentou o senhor presidente, Colegas vereadores e vereadora em 

nome de Sérgio Almeida o qual saúdo todos publicam aqui presente, 

funcionários da casa, caras rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM. Desejou 

uma boa noite a todos. Iniciou seu pronunciamento  falando de questões 

que foram discutidas aqui de alguns vereadores que lhe antecederam de 

assuntos que são muito importantes para o município, e externou  seus 

votos de pesar a família da amiga Adélia que Deus conforte todos os 

familiares. E também justificou a sua ausência na sessão passada, pois não 

pode participar por motivos superiores, falou do projeto de 010/2019 que 

tramitou e foi discutido pelas comissões e chegando ao final de um 

resultado positivo que é essa obra da escola padrão que e um sonho pra 

todos e que esta sendo priorizada essa obra e desde já agradeceu o deputado 



Wilson Santigo pois sem o apoio sem as emendas parlamentar não 

conseguiam chegar ate aqui, é uma grande vitória pra todos nós trazer esse 

recurso, é um grande reconhecimento, e também citou a vinda do médico 

que vai pra o PSF da zona rural e que acompanha os pacientes do Pau 

Ferrado e São José dos Alves, então isso é muito importando pra que não 

superlote o PSF da cidade o médico será Dr. Sales, Cajazeirinhas só ganha 

com isso. Também parabenizou a toda equipe que organizou esse dia de 

pentecoste a todos os fieis que vem trazendo e resgatando esta parte 

religiosa que faz parte da família, então um reconhecimento muito grande 

parabenizou a todos, e agora participou da historia de Frei Damião uma 

história que esta sendo resgatado um santo muito milagroso que andou 

muito pelas regiões do nosso município, e também o recesso parlamentar 

que são de 20 dias e pra fecha o mês de junho essa casa mostrando seu 

compromisso com as discursões dos projetos ora discutidos aqui por essa 

casa e sendo muito apreciados e deliberado com muita responsabilidade, e 

também sobre a danificação da PB 366 haja visto que essa obra foi feita 

recentemente, e lhe permita dizer que hoje o dinheiro publico vem sendo, 

mal distribuído infelizmente é uma falta de respeito um descaso com o 

dinheiro publico foi feita em 2011 não tem muito tempo pra estar do jeito 

que que se encontra a de antigamente durou 30 anos, e lamentável, só eram 

essas suas palavras e agradeceu com 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, os ouvintes da Cajazeirinhas FM. iniciou suas colocações 

agradecendo a mesa diretora na pessoa do vice-presidente Otoniel de 

Sousa Brito. Por ter presidido na sessão passada, que graças a Deus deu 

tudo certo, por motivos de saúde não compareceu, como também agradeceu 

todas as comissões pelo empenho neste primeiro biênio de 2019, quando se 

reúnem pra analisar discutir as matérias que entra aqui nesta casa, e 

parabenizou todos pelo cuidado em analisar bem todos os documentos pra 

dar os pareceres juntamente com o assessor jurídico desta casa. E falou dos 

projetos do vereador Antônio que entenda que a Casa tem seus tramites 

mais que vai dar tudo certo, que o assessor vai dar seu Parecer com muita 

responsabilidade. E também falou da festa de Pentecoste, ficou  muito triste 

de não poder acompanhar, pois estava doente, mas da sua casa escutou, 

com certeza foi uma noite de muitas bênçãos, participou da missa, muito 

abençoada.  E se acostou aos votos de pesar do vereador Adailton Alves 

pela pessoa de Adélia, que Deus conforte os familiares neste momento de 

perda e dê o repouso eterno a ela. E pra encerrar desejou um bom recesso 

esses 20 dias pra que possam descansar, e desejou um feliz São João 



antecipado, pois essa festa de São João faz parte de nossa cultura e já 

somos parte dela, e até dia 11 de julho, e desejou 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 11 de julho 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, 13 de junho de 2019. 

             

 

                           

         

 

 

 

 

 

 


