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Ata da 2ª Sessão Extraordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezessete (08/06/2017) às 

17h00min 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, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da 

Silva Filho Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite. Deixou de 

comparecer a sessão o vereador Joalex Rodrigues da Costa, o qual 

justificou sua ausência. Constatado o numero legal de vereadores presente 

o senhor presidente declarou aberta 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 

secretária 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 unanimidade 

de Votos.  Dando continuidade os trabalhos o senhor presidente autorizou a 

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

leitura de Votos de Pesar a família do senhor Francisco Bento de autoria do 

vereador Waerson José de Souza e sobrescreveram os votos de Pesar os 

vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, 

Arildo Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de 

Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite. Leitura 

Votos de Pesar a família do senhor Benoni Cavalcante de Lacerda de 

autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, e sobrescreveram os 

votos de Pesar os vereadores Waerson José de Souza, Adailton Alves de 

Lima, Arildo Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel 

de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite. Leitura 

de Votos de Pesar a família do jovem Firmino Claro da Costa Neto de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito e sobrescreveram os votos de 

Pesar os vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de 

Lima, Arildo Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite, leitura da Emenda 

Aditiva N°. 001/2017 de Autoria do vereador Waerson José de Souza, 

leitura do Parecer nº 001/2017 de autoria das comissões de Justiça e 

Redação a emenda 001/2017 a LDO exercício 2018. Leitura do Parecer nº 



001/2017 de autoria das comissões de Justiça e Redação ao projeto de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 

providências, leitura Parecer nº 002/2017 de autoria comissão finanças e 

orçamento ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências, leitura do Parecer nº 003/2017 

de autoria das comissões Comissão de Cultura e Assistência Social, ao 

projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 

2018 e dá outras providências, leitura do Parecer nº 004/2017 de autoria 

das comissões Obras e Serviços públicos Municipais ao projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 

providências. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e pôs em 1ª 

votação a Emenda Aditiva N°. 001/2017 de Autoria do vereador Waerson 

José de Souza. A Emenda foi aprovada por unanimidade de Votos. O 

senhor presidente pôs em votação o Parecer nº 001/2017 a Emenda 

001/2017 a LDO exercício 2018. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e pôs em 2ª votação a Emenda Aditiva N°. 001/2017 de Autoria 

do vereador Waerson José de Souza. A Emenda foi aprovada por 

unanimidade de Votos. O senhor presidente pôs em votação o Parecer nº 

001/2017 a Emenda 001/2017 a LDO exercício 2018.  O parecer a Emenda 

foi aprovada por unanimidade de Votos. O senhor presidente pôs em 

votação o Parecer nº 001/207 ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.  O parecer foi 

aprovado por unanimidade de Votos. O senhor presidente pôs em votação o 

Parecer nº 002/207 ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.  O parecer foi 

aprovado por unanimidade de Votos. O parecer foi aprovado por 

unanimidade de Votos. O senhor presidente pôs em votação o Parecer nº 

003/207 ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências.  O parecer foi aprovado por 

unanimidade de Votos. O senhor presidente pôs em votação o Parecer nº 

004/207 ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências.  O parecer foi aprovado por 

unanimidade de Votos. O senhor presidente pôs em 1ª votação a Redação 

Final ao Projeto de Lei nº 005/2017 Dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentaria do Município de Cajazeirinhas-PB, 

exercício de 2018 e dá outras providências. A Redação Final foi aprovada 

por unanimidade de Votos. O senhor presidente pôs em 2ª votação a 

Redação Final ao Projeto de Lei nº 005/2017 Dispõe sobre as Diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentaria do Município de Cajazeirinhas-PB, 

exercício de 2018 e dá outras providências. A Redação Final foi aprovada 

por unanimidade de Votos. O senhor presidente convidou o vereador 

inscrito Zildo Vicente Leite. Que saudou o senhor presidente colegas 

vereadores, e vereadora, funcionários da Casa, em nome do jovem William 



saudou o publico presente. O Edil falou que era sua primeira participação 

para uma peça principal para o município que é a LDO (Lei de Diretrizes 

orçamentaria), mais foi muito gratificante participar e aprender com os 

demais colegas vereadores que já tinha experiências porque essa Lei é para 

o bem de todos do município de Cajazeirinhas e que no dia doze de maio se 

reuniram na Câmara “Casa Manoel Pires de Souza” para audiência publica 

para elaboração dessa Lei da LDO, e foi dividido em vários  grupos e o 

grupo que ele ficou era o da areia da agricultura nesse grupo ficaram seis 

vereadores e priorizaram a questão hídrica porque já estar no sexto ano de 

estiagem e como o município de Cajazeirinhas sua população 70% residem 

na zona rural e priorizaram para que o homem do campo permaneça no 

campo e que indicaram essas propostas: Fazer o abastecimento de água dos 

sítios com carros pipas, perfuração de poços artesianos, construção e 

recuperação de açudes e barragens, aquisição de um trator de esteiras, 

aquisição de uma perfuratriz, pode que venha uma emenda parlamentar e se 

não constar na LDO fica pra traz, recuperação das estradas e vicinais, com 

o equipamento do PAC, recuperação e reforma de passagem molhada, 

construção e reforma dos marta burros, construção de barragens 

subterrânea, implantação de quintais produtivo, aquisição de uma 

ensilhadeira, implantação de desanilizador nas comunidades rurais, 

aquisição de um veiculo para transporte do lixo inclusive já tem um 

Requerimento na Casa de sua autoria, no Legislativo aquisição de um 

veiculo que é de grande importância e finalizou suas palavras agradecendo 

a todos e todas presentes. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

convidou o vereador inscrito. Adailton Alves de Lima. Que saudou o 

senhor presidente colegas vereadores, e vereadora, funcionários da Casa, 

em nome do secretário Geraldinho o qual saudou o publico presente. O Edil 

falou que era a segunda sessão extraordinária e que subscreveu os Votos de 

Pesar que os colegas vereadores apresentaram as famílias enlutadas que 

perderam seus entes queridos e em seu  nome e em nome de sua família 

externou os Votos de Pesar a família do senhor Benoni que contribuiu 

muito pra esse município um cidadão de bem e criou sua família aqui e que 

a família só tem a agradecer a Deus pela vida longa de seu Benoni que era 

uma pessoa amiga de seu tios e de seu pai. O edil falou que vem reforçar as 

palavras do colega vereador Zildo sobre o projeto da LDO uma matéria que 

foi discutida nessa casa e feita o encontro com a população, o as 

secretarias, com a presença do executivo, das comunidades rurais, religiosa 

e dos vereadores que participaram dessa audiência pública para elaborar o 

orçamento do município para 2018, também foi discutidos pelas as 

comissões nessa Casa e essas propostas foram colocadas no projeto e não 

ficou nem um item de fora para o orçamento 2018 só resta agora 

Cajazeirinhas ser comtemplada e o executivo, os vereadores juntamente 

com os deputados conseguirem recursos para suprir e vencer essas 



necessidades que são metas para 2018 e falou que finaliza suas palavras 

esclarecendo que essa sessão extraordinária os vereadores não são 

remunerados porque no período da politica os vereadores são mal 

interpretado achando que se recebe a mais quando a sessão é extra mais 

essa Casa tem transparência e que os vereadores estão aqui porque tem 

compromisso com a população e em cumprimento a lei. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos convidou a vereadora inscrita. Maria 

aparecida Dantas de Almeida. Que saudou o senhor presidente, colegas 

vereadores, funcionários da Casa, em nome do amigo Nedvan a qual 

saudou o publico presente. A Edil falou que subscreveu os Votos de Pesar 

que os colegas vereadores apresentaram as famílias e solidarizou-se as 

famílias pelas percas a família de Benoni da qual ela faz parte, porque 

Benoni era uma pessoa que tem uma história muito bonita, com boas 

amizade, deixou bom exemplo para seus filhos, um senhor muito 

respeitado,  e muito querido inclusive por ela e por sua família onde seu 

irmão antes de viajar vinha na sua casa para se despedisse a toda família 

seus sentimentos e gratidão porque ele vai estar vivo em seu coração, 

também ficou muito triste com a morte do jovem Firmino Neto ela não 

conhecia mais ficou triste porque era uma pessoa muito jovem e ela 

também, perdeu um irão muito jovem que foi pra casa do pai e imagina a 

dor que o pai e a mãe estar passando nesse momento então a eles seu 

sentimentos e que Deus a conforte com a sua misericórdia. Também enviou 

seus sentimentos à família de Neném de Matias que era uma pessoa muito 

querida inclusive foi seu vizinho que Deus a coloque no bom lugar e seus 

sentimentos a família. Com relação o projeto da LDO participou da 

audiência pública e viu a importância desse projeto onde o vereador tem a 

oportunidade de se expressar suas ideias e opiniões e ficou muito satisfeita 

com os colegas vereadores que enriqueceu e inovou esse projeto com suas 

emendas e falou que os vereadores é quem percorre o município participa 

de perto das necessidades do município e é aqui onde se podem colocar as 

melhorias e ideias nesse projeto então ficaram feliz com as ideias dos 

colegas aonde só veio enriquecer esse projeto foram essas suas palavras e 

desejou uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito. Que saudou o senhor 

presidente colegas vereadores, e vereadora, funcionários da Casa, em nome 

do secretário Geraldinho o qual saudou o publico presente. O Edil falou 

que deste de já veio parabenizar o secretário Geraldinho pelo trabalho 

apresentado e ficou surpreso com sua capacidade com as questões 

vivenciada nas discussões da LDO aqui, porque foi para dá a melhor 

qualidade para elaboração do orçamento que irá reger os recursos para o 

município de Cajazeirinhas para o ano de 2018 e que na sua humilde 

colaboração fez o melhor que o município necessitará para o seu 

crescimento e desenvolvimento, e terá êxito com essa peça principal que é 



o orçamento do município e como presidente da Comissão de Finanças e 

Orçamento apresentado um orçamento de forma mais enxuta como falou o 

representante da contabilidade do município que veio aqui fazer uma 

exposição do assunto financeiro para 2018. E hoje foi aprovado esse 

Projeto de Lei com suas Emendas muito bem elaboradas onde ele 

sobrescreveu as emendas ora apresentada pelo vereador waerson José de 

Souza que é de suma importância para esse projeto. E deixou suas 

condolências as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos em 

nossa cidade como Francisco Bento conhecido por Neném de Matias, 

Benoni Cavalcante de Lacerda uma pessoa de um coração imenso uma 

excelente pessoa com desejo de dividir o pão com o próximo como também 

o jovem Firmino Neto que teve uma doença fatal e teve sua vida ceifada na 

terra muito jovem com 22 anos de idade em seu nome e em nome de sua 

família externou suas condolência e pesar as famílias enlutada. E finalizou 

desejando uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos convidou o vereador inscrito. Vicente Ismael da Silva Filho. Que 

saudou o senhor presidente colegas vereadores, e vereadora, funcionários 

da Casa, em nome do secretário Geraldinho e do amigo Nedvan Barbosa o 

qual saudou o publico presente. O Edil falou que ia iniciar sua fala citando 

alguns fatos que foi abordado pelos colegas que lhe antecederam e 

solidarizou com as famílias enlutada  que perderam seus entes queridos o 

edil falou que não conhecia o jovem Firmino mais conhecia seu pai uma 

pessoas muito boa e que a dor é muito grande em perde um filho e ainda 

muito jovem mais o edil falou que teve uma convivência com Neném de 

Matias e com seu Benoni que foi um exemplo de homem para nossa cidade 

todos gostava de se aproximar de seu Benoni para conversar com ele sobre 

as histórias que ele contava sobre sua vivencia de um agricultor muito 

sábio e que Deus conforte essas  famílias  e que eles descanse em paz. E 

com relação às discursões da LDO agradeceu aos vereadores que estiveram 

presentes na audiência pública e também quando se reuniram na quinta 

feira a noite no dia primeiro agradeceu ao secretário Geraldinho pela 

disponibilidade que teve com os vereadores porque o objetivo era elaborar 

essa peça com muito cuidado e parabenizou o vereador Waerson pelas 

emendas que veio engrandecer e melhorar esse projeto da LDO, esse 

projeto no nível de Cajazeirinhas não envergonha vem só crescer e 

desenvolver o município porque esse é objetivo maior dos vereadores que é 

o bem para população e para que o gestor trabalhe bem no ano de 2018 

porque já tem elementos para elaboração da LOA e do PPA para definir 

pontos com coerência e responsabilidade e compromisso com a população 

porque quando o contador veio aqui ficou surpreso com o nível dos 

vereadores da Câmara de Cajazeirinhas e quem ganha com isso é a 

população que escolheram bem os seus representantes mais ainda tem coisa 

que os vereadores não são lembrados que se vai inaugurar uma obra no 



município quem corta a fita com um secretário ou secretária e o vereador 

não é lembrado e que ali partiu do vereador que aprovou para realização 

daquela obra porque muita gente acha que o papel do vereador é levar e 

trazer um doente para o hospital e não é ou alguém que estar preso o 

vereador e atrás de advogado para soltar isso o vereador faz porque ele é 

humano e presta esse serviço o papel do vereador é reivindicar, cobrar, 

fiscalizar, criticar, indicar procurar soluções para os problemas e apresentar 

soluções para os problemas do município e a sua exigência é para que seja 

bem elaborada uma LDO, LOA e o PPA porque isso e a vida útil do 

município porque essas leis saindo errada de grafia de digitação pode 

prejudicar o município. Finalizou suas palavras desejando uma boa noite a 

todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos convidou o vereador 

inscrito. Waerson José de Souza. Que saudou o senhor presidente colegas 

vereadores, e vereadora, em nome do secretário de planejamento 

Geraldinho o qual saudou o publico presente e em nome de J. Milton saúdo 

os funcionários da Casa. O Edil falou sobre os Votos de pesar que 

apresentou a família do senhor Neném de Matias que já vinha em uma luta 

árdua pela sua saúde mais infelizmente veio a falecer, também falou sobre 

os Votos de Pesar que o colega vereador Otoniel apresentou a família do 

jovem Firmino Neto que carregava o nome de seu avô Firmino e  sobrinho 

de seu amigo particular o veterinário Valmir de Firmino de deixou seus 

sentimento as  família enlutada como também o vereador Jacson 

apresentou os Votos de Pesar a família de seu Benoni pelo o qual tinha 

todo respeito era uma pessoa impar que recebia  as pessoas em sua casa de 

braços abertos e conversava com as pessoas olhando nos olhos com sua 

sapiência e seu jeito baixo de falar era um homem de uma sinceridade de 

poucos quando dizia que votava mais quando dizia que não votava  e seu 

Benoni foi um amigo que conquistou na sua vida publica a toda família 

seus sentimentos e que deixa registrado nos anais dessa Casa os seus Votos 

de Pesar a família. O edil falou sobre as emendas ao Projeto da LDO onde 

foram cinco  todas de grande importância para a população mesmo não 

fazendo parte das comissões de justiça e redação e finanças e orçamento 

mais todos os vereadores se debruçaram sobre essa peça e deixaram suas 

assinaturas e é isso que precisa ser feito antes os vereadores colocava  suas 

ideias e devolvia a prefeitura para que lá fosse anexada, e é nesse momento 

onde o vereador pode colocar sua digital suas ideias mais hoje ficou 

parecido que só o vereador Waerson colocou emendas na LDO  que não é 

verdade os demais vereadores e vereadora apresentaram suas emendas 

porque essa peça foi minuciosamente  discutida alterada e debatida nessa 

Casa porque é o único momento que o vereador pode indicar algumas 

coisas ao poder executivo onde ele tem por obrigação de fazer 

independente de sigla partidária e agradeceu penhoradamente a todos pela 

aprovação de suas emendas por unanimidades de votos,  parabenizou o 



senhor presidente pela condução dos trabalhos das brilhantes  sessões  

desse primeiro período legislativo de nossa cidade mais falou que como  

faz parte da bancada da oposição e sempre procurado pela população  não 

poderia deixar de falar sobre alguns fatos que estar acontecendo porque 

com seis meses de administração atual porque foi falado nessa tribuna que 

na gestão passada era pra quando um trator quebrasse era pra ter as peças 

no almoxarifado para quando quebrar repor o que isso não estar 

acontecendo na gestão atual os tratores já foi quebrado virado e estar sem 

concertar e nem com as peças para repor no almoxarifado, outra coisa com 

excesso de pessoas contratadas  e quando se fala desse problema os 

defensores fala que estar chorando pelo leite derramado e mesmo com 

vinculo familiar com o gestor anterior ele  não tinha nem um cargo nem 

indicação de ninguém e todos sabem de suas cobranças com a falta de sua  

presença no município, falou nessa tribuna e não tinha ninguém do 

executivo para escutar  e assim foi dois. anos e meio e aqueles que hoje 

fazem oposição estava com o prefeito fazendo parte da administração e 

depois viraram as costas e ele tem o dever de cobrar e solicitou a 

manutenção das maquinas e cobrou a planilha que se cobrava do MDA ou 

MDS, que nunca foi trazida para essa Casa e quando houver necessidade 

ele cobra, critica e também elogia e cobrou o concerto das maquinas que 

estar quebrada alguns dias e ninguém se manifesta e tem vídeo de má 

condução e o edil falou que acha que o prefeito estar preocupado com tudo 

que vem acontecendo e recebeu algumas queixas das mães que tem filhos 

na creche que as crianças estar comendo pão seco e também essa queixa já 

houve com essa diretora no governo do prefeito Zeridan e os vereadores da 

oposição fizeram uma visita mais não foi identificado nada à dispensa onde 

estava com alimentos e ele teve a humildade de vim à tribuna dessa Casa e 

elogio e agradeceu a receptividade que ela teve com os vereadores e 

finalizou sua fala desejando uma boa noite a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos convidou o vice-presidente para assumir os 

trabalhos que ele iria fazer uso da palavra, assumiu os trabalhos o vice-

presidente e facultar a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos. Que saudou o senhor presidente, colegas vereadores, e vereadora, 

funcionários da Casa, em nome do secretário Geraldinho o qual saudou o 

público presente. O Edil falou que ia iniciar sua fala falando sobre os votos 

de Pesar que apresentou a família de seu Benoni e também os Votos de 

Pesar que o vereador Otoniel apresentou e sobre escrito pelo os vereadores 

presente essas famílias que perderam seus entes queridos pessoas que 

contribuíram com esse município e falou sobre seu Benoni Cavalcante de 

Lacerda seu amigo particular e tinha uma sensibilidade de receber as 

pessoas em sua casa com sua humildade que lembrava seu avô paterno e 

quando visitou no hospital lhe deu um beijo na mão e ficou muito 

comovido com o carinho mesmo muito doente mais seu coração era divino, 



sabendo que seu problema de saúde era grave e tem pessoas que com uma 

pequena coisa reclama e seu Benoni falou amigão que seu problema não 

tinha solução só se Deus quiser que ele ficasse bom e ele já estava 

conformado no momento que Deus quiser lhe levar ele seguia a vontade de 

Deus e o Edil falou que fez essa reflexão para dizer que como é importante 

a vida e ter Deus no coração e quando seu Benoni faleceu quando ele 

chegou com seu corpo em sua casa o clamou era grande de apertar o 

coração de seus filhos, netos e sua esposa era um senhor que tinha duas 

famílias mais era todos unidos e falou que tem coisas que acontece no dia-

a-dia que não deve perder a oportunidade porque Deus nos dá a vida e 

também nos tira e a toda família de seu Benoni o seu sentimentos e carinho 

a todos como também a família de seu Firmino que perdeu seu neto muito 

jovem que também uma família muito importante do nosso município que 

tem raízes em nosso município como Neném de Matias uma pessoa simples 

e humilde mais criou sua família aqui em Cajazeirinhas cumpriu com seu 

papel porque a morte é uma determinação de Deus. Então a todos esses 

familiares em nome do Poder Legislativo recebam os votos de pesar e 

carinho. O edil falou sobre a aprovação da LDO (lei de diretrizes 

orçamentaria), e parabenizou os vereadores e vereadora pela dedicação em 

se reunir para elaborar a LDO e hoje a noite  aprovar  e também 

parabenizar o prefeito e os secretários pela audiência pública que foi 

realizada aqui na câmara no dia doze de maio com a presença de todos os 

vereadores, contadores, presidentes de associação e população com cuidado 

nessa elaboração da LDO que vinha engrandecer o nosso município com as 

propostas e emendas dos vereadores porque a nossa cidade é a menor do 

Brasil que tem SAMU, isso com atuação do prefeito Zeridan e da secretária 

de saúde Sanchinha que contribuiu para que viesse para Cajazeirinhas, 

como também a unidade móvel odontológica que foi muito importante para 

nosso município e tudo isso é de suma importância o trabalho do prefeito 

dos secretários e dos vereadores para o nosso município. E finalizou sua 

fala desejando uma boa noite a todos. 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 

designada para o dia 13 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. 

 

 

 

 

 



 

 


