
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS 
CASA MANOEL PIRES DE SOUSA 

        CNPJ 01.615.254/0001-87 
 

 

 

Ata da 5ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019.  

Aos quiser dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (15/ 

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, Antônio Dantas de Sousa, 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 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 103/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura 

de Indicação Nº 104/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura 

de Indicação Nº 105/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura 

de Indicação Nº 106/2019 de autoria do vereador Adailton Alves de Lima, 

leitura de Indicação Nº 107/2019 de autoria do vereador Adailton Alves de 

Lima, leitura do Projeto de Lei N.32/2019 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, leitura do Projeto de Lei N.35/2019 de autoria 

do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura do Projeto de Lei 

N.37/2019 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura do 

Parecer nº 001/2019 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação Ao 

Projeto de Lei nº 018/2019, Autoriza o Poder Executivo a utilizar instalação 

do sistema de captação de energia solar e do sistema de captação, 

armazenamento e utilização de águas pluviais na construção de novos prédios 

públicos, locação ou reforma, leitura do Parecer nº 001/2019 de Autoria das 

Comissões de Justiça e Redação Ao Projeto de Lei nº 019/2019 Fica o Poder 

Executivo Municipal autorizado a ampliar para outras modalidades esportivas 

a Copa das Cidades Oriel Brilhante de Moura realizada no período alusivo ao 



aniversário de emancipação política de nosso município e dá outras 

providencias leitura do Parecer nº 001/2019 de Autoria das Comissões de 

Justiça e Redação Ao Projeto de Lei nº 020/2019 Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da divulgação do serviço de Disque-Denúncia Nacional de 

Violência Contra a Mulher e do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS – Eloi Barbosa de Almeida no âmbito do Município de Cajazeirinhas, 

leitura do Parecer nº 001/2019 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação 

Ao Projeto de Lei nº 024/2019 Dá o nome de Cicero Idelfonso de Almeida a 

uma das ruas projetada localizada na. Zona urbana de Cajazeirinhas – PB, 

leitura do Parecer nº 001/2019 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação 

Ao Projeto de Lei nº 027/2019 Dispõe sobre a contratação de 01 (um) artista 

local, instrumentista, banda ou conjunto musical local na abertura de shows ou 

eventos musicais financiados pelo poder público municipal, e dá outras 

providências leitura do Parecer nº 001/2019 de Autoria das Comissões de 

Justiça e Redação Ao Projeto de Lei nº 029/2019 Institui o Dia Municipal da 

Cavalgada e dá outras providências, leitura do Parecer nº 001/2019 de Autoria 

das Comissões de Justiça e Redação. A Emenda Supressiva Nº 001/2019 Ao 

Projeto de Lei nº 011/2019 Altera a Lei Complementar Municipal Nº 001, de 

13 de dezembro de 2005 e dá outras providências correlatas, leitura do Parecer 

nº 002/2019 de Autoria das Comissões de Finanças e Orçamento. A Emenda 

Supressiva Nº 001/2019. Ao Projeto de Lei nº 011/2019 Altera a Lei 

Complementar Municipal Nº 001, de 13 de dezembro de 2005 e dá outras 

providências correlatas. O senhor presidente fez a leitura de todos os Projetos 

em Pauta e colocou em discursão convidando o vereador Antônio Dantas de 

Sousa autor de alguns Projetos em pauta para fazer um esbolso sobre os 

projetos de sua autoria.  O Edil saudou o senhor presidente, os colegas 

vereadores, vereadora Maria Aparecida e público presente e falou da 

importância que os projetos de sua autoria tinham para o município de 

Cajazeirinhas e beneficio para as pessoas como a proibição da taxa de esgoto 

em locais sem acesso, a realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e 

Creche, a solicitação da relação dos exames realizados mensalmente pela 

secretaria de saúde do município e outros. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de autoria das 

Comissões de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 018/2019. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação 

o Parecer nº 001/2019 de autoria das Comissões de Justiça e redação ao 

Projeto de Lei nº 019/2019. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de 

autoria das Comissões de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 020/2019. 

Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente 

colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de autoria das Comissões de 

Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 024/2019. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 



001/2019 de autoria da Comissão de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 

027/2019. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presidente colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de autoria da Comissão 

de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 029/2019. Quando este foi aprovado 

por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer 

nº 001/2019 de autoria da Comissão de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 

029/2019. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presidente colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de autoria da Comissão 

de Justiça e redação a Emenda Supressiva Nº 001/2019 Ao Projeto de Lei nº 

011/2019 Altera a Lei Complementar Municipal Nº 001, de 13 de dezembro 

de 2005 e dá outras providências correlatas. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 

002/2019 de Autoria das Comissões de Finanças e Orçamento. A Emenda 

Supressiva Nº 001/2019. Ao Projeto de Lei nº 011/2019 Altera a Lei 

Complementar Municipal Nº 001, de 13 de dezembro de 2005 e dá outras 

providências correlatas. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. 

O senhor presidente colocou em 1ª votação Projeto de Lei nº 018/2019 

Autoriza o Poder Executivo a utilizar instalação do sistema de captação de 

energia solar e do sistema de captação, armazenamento e utilização de águas 

pluviais na construção de novos prédios públicos, locação ou reforma. Quando 

este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 

1ª votação Projeto de Lei nº 019/2019 Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a ampliar para outras modalidades esportivas a Copa das Cidades 

Oriel Brilhante de Moura realizada no período alusivo ao aniversário de 

emancipação política de nosso município e dá outras providencias. Quando 

este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 

1ª votação Projeto de Lei nº 020/2019 Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação do serviço de Disque-Denúncia Nacional de Violência Contra a 

Mulher e do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Eloi 

Barbosa de Almeida no âmbito do Município de Cajazeirinhas. Quando este 

foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 1ª 

votação Projeto de Lei nº 024/2019 Dá o nome de Cicero Idelfonso de 

Almeida a uma das ruas projetada localizada na. Zona urbana de Cajazeirinhas 

– PB. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presidente colocou em 1ª votação Projeto de Lei nº 027/2019 Dispõe sobre a 

contratação de 01 (um) artista local, instrumentista, banda ou conjunto musical 

local na abertura de shows ou eventos musicais financiados pelo poder público 

municipal, e dá outras providências. Quando este foi aprovado por 

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

Lei nº 029/2019 Institui o Dia Municipal da Cavalgada e dá outras 

providências. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presidente colocou em 1ª votação A Emenda Supressiva Nº 001/2019 Ao 

Projeto de Lei nº 011/2019 Altera a Lei Complementar Municipal Nº 001, de 



13 de dezembro de 2005 e dá outras providências correlatas. Quando esta foi 

aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 2ª 

votação Projeto de Lei nº 018/2019 Autoriza o Poder Executivo a utilizar 

instalação do sistema de captação de energia solar e do sistema de captação, 

armazenamento e utilização de águas pluviais na construção de novos prédios 

públicos, locação ou reforma. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou em 2ª votação Projeto de Lei nº 019/2019 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ampliar para outras 

modalidades esportivas a Copa das Cidades Oriel Brilhante de Moura 

realizada no período alusivo ao aniversário de emancipação política de nosso 

município e dá outras providencias. Quando este foi aprovado por 

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

Lei nº 020/2019 Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do serviço de 

Disque-Denúncia Nacional de Violência Contra a Mulher e do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS – Eloi Barbosa de Almeida no 

âmbito do Município de Cajazeirinhas. Quando este foi aprovado por 

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

Lei nº 024/2019 Dá o nome de Cicero Idelfonso de Almeida a uma das ruas 

projetada localizada na. Zona urbana de Cajazeirinhas – PB. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 2ª 

votação Projeto de Lei nº 027/2019 Dispõe sobre a contratação de 01 (um) 

artista local, instrumentista, banda ou conjunto musical local na abertura de 

shows ou eventos musicais financiados pelo poder público municipal, e dá 

outras providências. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em 2ª votação Projeto de Lei nº 029/2019 Institui o 

Dia Municipal da Cavalgada e dá outras providências. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 2ª 

votação A Emenda Supressiva Nº 001/2019 Ao Projeto de Lei nº 011/2019 

Altera a Lei Complementar Municipal Nº 001, de 13 de dezembro de 2005 e 

dá outras providências correlatas. Quando esta foi aprovada por unanimidade 

de votos. O senhor presidente convidou o vereador inscrito Antônio Dantas 

de Sousa, para fazer uso da palavra. O Edil desejou uma boa noite ao senhor 

presidente, senhores vereadores, vereadora Maria Aparecida publico presente, 

os que escutam pela Cajazeirinhas FM e pelas redes sociais, e aos funcionários 

da casa sua boa noite. O Edil iniciou seu pronunciamento falando sobre seus 

projetos que foram aprovados por unanimidade de votos, agradeceu as 

comissões por ter reunido pra analisar, a vereadora Maria Aparecida pediu 

vista dos projetos, pra analisar um pouco mais, e com certeza são projetos de 

grande importância pra o município de Cajazeirinhas, agradeceu o setor 

competente do roço das estradas, pois andou analisou as regiões as quais 

constatou que foi muito bem feito que é de uma grande importância, o serviço 

foi muito bem feito agradeceu a Evandi e o Prefeito e todas as pessoas que 

estão fazendo o serviço acontecer só tem a agradecer, parabenizou o aluno 



Fernandinho filho de Zé de Raminha e a escola Maria soledade Assis Freitas e 

a todo corpo docente da escola pela conquista desse aluno estar passando no 

vestibular de engenharia mecânica, e em sua opinião tem que fazer o curso 

que gosta com amor, parabenizou todos, agradeceu pela chegada das lâmpadas 

que foi 90% concluída, pediu também que quando essas maquinas terminar de 

fazer as estradas que elas complementasse ali no Distrito do Barrento pra 

passar a maquina naquelas estradas do Barrento, só eram essas suas palavras e 

finalizou sua fala desejando uma 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 desejou uma boa noite ao Senhor presidente, 

senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, caros rádios ouvintes da 

Cajazeirinhas FM, e dando sequencia ouviu o colega Antônio que aqui lhe 

antecedeu falou dos projetos que foram votados pra interesse do povo de 

Cajazeirinhas, projetos que vem desenvolver a nossa cidade, parabenizou 

todos os colegas vereadores pelo o desempenho que sempre tem dito nessa 

tribuna quanto à união que tem quando tem divergências tem melhorias nos 

andamentos dos trabalhos, falou de alguns, pois todos são de interesses, citar 

aqui alguns como o dos condutores de ambulâncias dos técnicos de 

enfermagem, onde o projeto que regulariza as gratificações desses 

funcionários nada mais do que justo, e através do poder executivo e do 

legislativo estão cumprindo com o seu papel, só tem que cobrar e que cada dia 

possa melhorar esse trabalho, parabenizou as comissões a todos os vereadores 

pelos projetos desenvolvidos em beneficio da população da cidade de 

Cajazeirinhas, dando sequencia falou que apresentou dois projetos de lei 

propondo nomes de pessoas ilustres pessoas que prestaram relevantes serviços 

ao município, o nome do senhor Francisco Trigueiro de Sousa dando nome a 

essa escola que vai ser construída na sede do município e desde já parabenizou 

a gestão pela obrar de grande porte do nosso município, que estar bem 

avançada, também irar trazer a biografia do senhor Francisco onde tem 

colegas que tem conhecimento bem maior de que o seu quando o mesmo, ele 

um dos fundadores de casas de farinhas do nosso município haja vista que a 

cultura do povo de Cajazeirinhas era a cultura dos engenhos ele era um dos 

mestres dos engenhos, haja vista que na nossa cidade está sendo construído 

um portal de entrada e saída e lá no portal será homenageado como forma da 

sua estrutura mostrando a questão da cana de açúcar, então o senhor Francisco 

foi uma das pessoas mais importantes do nosso município, e também o da 

Quadra Poli esportiva que vai ser. Construída na comunidade de Pau Ferrado 

que vai dar o nome de seu Antônio Mamede da Nobrega pai da dona que 

doou o terreno pra ser construída essa quadra então nada, mas justo. E também 

o prefeito convida todos os cajazeirinhence pra estar presente na 

reinauguração dessa quadra poli esportiva e também vai realizar um tornei de 

futebol, e também que todos os vereadores posam estarem presentes a 

prestigiar o evento, agradeceu a paciência de todos e finalizou sua fala 



desejando uma boa noite 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 desejou uma boa noite ao Senhor presidente, 

Joalex, demais vereadores, na pessoa da nossa secretária Ana Janilda saudou a 

todos os presentes, seu abraço a todos os ouvintes da zona rural e urbana, 

iniciando seu pronunciamento falou dos discursos produtivos sem nenhuma 

duvida e começou citando em nome de Simario Rodrigues, e João Paulo que 

agradeceu o ultimo torneio que aconteceu no Distrito do Barrento em nome 

deles agradeceu aos patrocinadores aos que participaram porque foi muito 

bem organizado onde todos estavam satisfeitos, e sem contar que foi uma bela 

homenagem ao dia dos pais. Com  relação aos projetos que estão nesta casa 

que na ultima quinta ela e o vereador Zildo Vicente, pediram vista dos 

projetos, como eles não fazem parte dessas comissões,  não estavam por 

dentro das matérias,  não poderiam aprovar projetos sem o seus 

conhecimentos, agradeceu as comissões por intender o pedido de vista. E 

numa reunião puderam intender os projetos que só vem acrescentar melhorias 

a nossa cidade, onde fala do artista prata da nossa terra, e o que mais lhe deixa 

feliz e que isso já vem acontecendo, o disque denuncia que é em defesa das 

mulheres, tem que ser protegidas, assim como os outros dos jogos que vai ter 

acrescentar outras modalidades, e também à energia solar nos prédios públicos 

por sinal muito bons então são esses projetos e só vem acrescentar as virtudes 

da nossa cidade, irão aprovar muito mais projetos que venham beneficiar 

nossa cidade finalizou sua fala 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 desejou uma boa noite ao 

Senhor presidente, nobres colegas vereadores, colega vereadora Maria 

Aparecida, funcionários da casa, Vera de Natal que se encontra no plenário, 

iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus por estar usando mais uma 

vez essa tribuna, parabenizou o jovem Fernando como também seu pai seu Zé 

de Raminha e dizer que sentiu essa alegria quando sua filha passou no 

vestibular primeiramente Elizama por ser uma pessoa com uma deficiência 

que todos aqui conhecem e que também passou na Universidade Federal da 

Paraíba pra o curso de letras e libras e graças a Deus se formou e hoje é 

professora do nosso município, como também a doutora Paloma que se Deus 

quiser vai concluir o curso de medicina, e é inexplicável a emoção de um pai 

quando um filho almeja tal fato. Como também com relação aos projetos de 

lei que ora foram apresentados nesta casa que foram aprovados que foram 

apresentados nesta casa, como também apresentou uma indicação solicitando 

do poder publico o concerto do muro de uma pessoa particular e como foi o 

poder publico que causou esse dano e que solicitou que seja concertado esse 

dano a pedido do dono da casa espera que seja atendido, como também 

apresento uma Moção de Aplausos à irmã Maria Lucia Carreiro de Almeida 

pelos votos perpétuos que vai receber aqui nessa cidade e que veio aqui nos 



convidar que é motivo de alegria em ter em nosso município mais uma 

religiosa, parabenizou por ela ter tido esse desejo de receber esses votos, como 

também de renovar o convite ao nobre prefeito que venha visitar a câmara, e 

finalizou suas colocações. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

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

palavra. O Edil desejou uma boa noite ao Excelentíssimo senhor presidente, 

senhores vereadores, publico aqui presente, funcionários da casa, caros rádios 

ouvintes da Cajazeirinhas FM, internautas saudou a todos que escutam. 

Iniciando a sua fala agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez discutindo 

os interesses do nosso município com o objetivo de melhorar cada vez mais, 

ouvindo atentamente os colegas que lhe antecederam observou a preocupação 

e também a responsabilidade que cada um tem com o nosso município vendo 

aqui uma pauta importante nesta noite em que tive o privilegio de votar as 

emendas os pareceres e os projetos, todos com a única finalidade de 

condicionar melhorias aos nossos munícipes, e desde já parabenizou a Antônio 

Dantas pelos projetos que com certeza irar beneficiar no futuro desenvolver 

direita a população são projetos audaciosos, que são difíceis de executar mais 

no decorrer, com o desenvolvimento da nossa cidade pensando no futuro tem a 

execução desses projetos. Ainda no tocante aos projetos um deles que é 

autorização pra que seja implantado sistema de energia solar pensando no 

futuro que não é Barato a implantação desse sistema, mas que já tem muitos 

prédios públicos no nosso município e acredita que já podem ver a 

possibilidade de começar a trabalhar a questão da energia renovável, pois vai 

chegar o tempo que a energia o custo já é muito alto quem já foi gestor sabe 

disso, e já tem a matéria prima que é o sol e também tem ai os bancos que 

financiam os projetos de financiamentos que você vai pagar praticamente o 

sistema, isso são projetos que são pagos em vinte anos é preciso repensar, pois 

é um dos orçamentos mais caros nas impressas e famílias na questão das 

energias, varias impressas foram fechadas, pois não conseguiram fazer seus 

pagamentos, e também os outros projetos são muito importantes, parabenizou 

as comissões pela competência nas reuniões, e a questão do projeto do 

executivo que regulamenta a questão dos condutores das ambulâncias e do 

SAMU sabem que havia um defect. Muito grande em outras gestões mais não 

há nenhum erro que não possa ser concertado, apesar de que essa gestão já 

estava pagando de acordo com a realidade faltava apenas regulamentar, então 

parabenizou todos os condutores, pois eles merecem não é fácil ficar a 

disposição principalmente na urgência e emergência sem contar com os 

desgastes, pois tem viagens que são muito próximas da outra então estão de 

parabéns, e com relação à vinda do bispo a programação religiosa a visita 

pastoral, então vai ser duas visitas do bispo ao nosso município, e pra encerar 

sua fala aos demais projetos que se encontra na casa as comissões vai se reunir 

pra que o assessor jurídico possa dar os pareceres pra que posam dar uma 

atenção maior a outros projetos que um deles é o código tributário e não 



cabem somente as comissões permanentes, mas toda a casa pra que seja 

analisado tudo que esteja em vigor na constituição no regimento é importante 

todos estarem presentes, tem que se preocupar com o bem estar da nossa 

população finalizou sua fala 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 desejou uma boa noite 

senhores vereadores, senhora vereadora, publico aqui presente, funcionários 

da casa, ao amigo Sérgio que se encontra na plateia, ouvintes da Cajazeirinhas 

FM, em primeiro lugar agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez fazendo 

uso dessa tribuna sempre lutando pelos interesses do município de 

Cajazeirinhas, parabenizou todos os estudantes do município de Cajazeirinhas 

e no ultimo dia 11 também além do dia dos pais foi do dia do estudante e 

também foi o dia do advogado em nome do assessor jurídico Dr. Jaques e 

também o aniversario da vereadora Maria Aparecida parabenizou a todos e a 

todas, parabenizou a escola Janduhy Carneiro por ter levado esses alunos ate a 

UFESRN na universidade federal do semiárido em Mossoró pra conhecer 

experiências na sustentabilidade ambiental. Toda escola esta de parabéns. E 

também já foi anunciado pelo nosso governador Joao Azevedo que 

Cajazeirinhas vai ganhar essa escola cidadã integral então e de grande valia. 

Como também já foi anunciado pelo gestor Assis Rodrigues de uma emenda 

do deputado Wilson Santiago, que vai destinar um ônibus escolar e quem sabe 

ate dois, e aqui desde já aviso os agricultores que através do Pronaf temos 

linhas de créditos pra colocar energia solar na zona rural pra aqueles que 

queiram colocar nós temos o Pronaf eco que é três anos de carência e doze 

anos pra que seja pago e outros muitos importantes, eu também gostaria de 

parabenizar o gestor juntamente com a secretaria de obras e a secretaria de 

educação pela reforma aqui da quadra uma indicação se não sua em 2017, 

também colocou aqui duas indicações onde uma pediu a secretaria de recursos 

hídricos e a prefeitura tente ver a viabilidade da construção daquele açude da 

comunidade do Jacu que tanto necessita e quando fez uma ao açude da 

Forquilha viu as riquezas que há lá com os plantios uma riqueza muito grande 

pros agricultores, pois a água é vida então dar-se a necessidade de construir 

em outras comunidades que necessitam e já ficou sabendo que existem 

projetos pra outras localidades e tem que ir atrás de recursos não pode ficar 

parado, pois água trás riquezas, e também apresentou outra indicação pro 

gestor pra que seja consertado a bomba na comunidade de Umburaninha que 

vá lá ver o problema pra tentar resolver, e desde já agradeceu o prefeito Assis 

Rodrigues como também o secretário Zé de Raminha já  estar no segundo ano 

de um projeto que foi indicação sua, que foi os Quitais produtivos já foi 

distribuindo algumas mudas e agora chegaram às sementes de hortaliças, e 

estar indo no campo fazer a horta e agora distribuindo as sementes, 

incentivando  fazer suas hortas no inicio é pra o consumo, mas quem sabe esse 

agricultor pega o gosto de plantar e sai vendendo pras escolas,  o município foi 



comtemplado com um Kit de feira até dezembro será instalada, e deixou uma 

dica pra o gestor lutar por um mercado público pra ter um local apropriado pra 

fazer essa feira. Não Está fazendo em ginásio nem em rua, e ter um local 

apropriado. Desde já parabenizou a Casa por ter aprovado esses projetos tão 

importantes, finalizou sua fala desejando 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 desejou uma boa noite ao 

Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvintes da 

Cajazeirinhas FM, e todos aqui presentes, o Edil iniciou seu discurso levando 

os parabéns ao assessor jurídico desta Casa por esta sendo comemorada essa 

data tão importante que é dessa categoria, desejou uma boa noite também aos 

ouvintes da zona rural, parabenizou a gestão em questão ao roço que estar 

sendo muito bem feito por pessoas do nosso município, parabenizou a gestão 

ao secretário Evadir, pelo belo trabalho que esta sendo feito, e isso é muito 

gratificante para todos que trafegam nessas estradas, e logo estar sendo 

terminada, e também vereadora Aparecida que lhe permita e as missões 

carmelitas que já foi anunciada aqui na sessão passada quando a irmã Lucia 

Carreiro de Almeida que este aqui externando esse convite a toda comunidade 

católica e a todos do município, onde essa semana teve as visitas às famílias 

do município, então isso é muito importante pra nossas comunidades, isso é 

um momento único e gratificante, desde já agradeceu a essas pessoas que 

acolheram nas suas residências com muito carinho. E assim agradeceu a Deus 

por consagrar a nossa irmã Lúcia que é uma verdadeira missão cumprida e 

voltou a convidar as pessoas pra esse encontro que será sábado, aqui também 

agradeceu a equipe odontológica e a Drª. Daniele e Dr. Danilo onde eles 

fizeram vinte atendimentos que seja feito mais vezes, muito importante, pois é 

saúde odontológica. Antes eram uma raridade as pessoas de a zona rural 

conseguir uma ficha pra ser atendido, e hoje melhorou muito, pois os 

atendimentos estão sendo feito na própria comunidade, e com relação ao 

projeto que foi implantado na forma da lei dos motoristas de ambulâncias e 

dos técnicos de enfermagem e mais uma vez essa Casa teve a responsabilidade 

de olhar com bons olhos esse projeto que ainda foi corrigido tirando dúvidas 

com o assessor jurídico e hoje está sendo deliberado, e aqui também 

parabenizou o aluno Fernando filho do casal Zé e Cleide, onde eles tão felizes 

por mais uma conquista por seu filho está numa faculdade tão importante, que 

é engenharia mecânica. E também duas indicações onde indicou ao prefeito 

constitucional a eminente necessidade de construir um sombreiro na estrada 

do sitio Tourado pra que se tenha uma sombra pra o pessoal não ficar no sol, 

essas obras são de valor pequeno, mas de uma grande importância pra essas 

pessoas ter um apoio pra esperar os alternativos. E quem ganha com isso é a 

população. E outra indicação que é de grande importância aonde pediu ao 

setor competente a cobertura da academia de ginastica localizado no conjunto 

Felipe Vitoriano aonde se encontra a academia e muitos materiais de valor 



permanentes, essa cobertura vai prevenir problemas futuros, e com relação aos 

projetos que tramita nessa casa os quais frisaram aqui que são de muita 

importância quando se trata do código tributário e outros, irão se reunir e 

debater esses projetos que são de muita importância. Então essas foram suas 

palavras e finalizou sua fala. 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 e vereadora, publico 

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

colocações agradecendo a Deus por essa noite, pelos projetos que ora foram 

votados por unanimidade de votos, e agradeceu a preocupação de cada 

vereador, pediu desculpas se houve falhas, mas no trabalho faz parte, e 

realmente esse é o trabalho do vereador alguns discordam outros concordam, 

outros pedem vista, mas graças a Deus chegou ao denominador comum onde 

deu certo para todos, e também parabenizou o aluno da escola Maria Soledade 

Nandinho como é conhecido, que Deus abençoe ele como todos os alunos que 

consigam seus êxitos, e também a Maria Lucia pela sua consagração onde vai 

acontecer sábado na nossa igreja que todos possam participar, finalizou sua 

fala desejando uma boa noite a todos e até a próxima. 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 22 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, 15 de Agosto de 2019. 

             

 

    

     

                              

                                                  

     


