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Ata da 9ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (19/ 

09/2019), 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, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer 

a sessão os vereadores Adailton Alves de Lima e Arildo Batista Ferreira, os 

quais justificaram suas ausências. Constatado o numero legal de vereadores 

presentes 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 114/2019 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, leitura do Projeto de Lei nº 016/2019 de Autoria do Poder 

Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 017/2019 de Autoria do Poder 

Executivo, leitura do Projeto de Resolução nº 001/2019 de autoria do 

Presidente da Câmara Joalex Rodrigues da Costa, leitura do Termo de Posse, 

leitura do Requerimento nº 005/2019 de autoria do vereador Antônio Dantas 

de Sousa, leitura do Requerimento para o uso da tribuna Livre de autoria do 

requerente Diego Gandhi Araújo Farias, leitura de Oficio Circular nº 019/2019 

de Autoria do presidente do CBH Paulo Lopes Varella Neto. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e facultou a palavra ao policial Militar 

Diego Gandhi Araújo Farias pelo o tempo de 5 minutos (cinco minutos). O 

militar cumprimentou os Edis e solicitou dos mesmos alguns briguentos para 

presentear as crianças carentes de Cajazeirinhas alusivo o dia da criança que 

muitas não têm essa pratica de receber presente nessa data e o ano passado ele 

pressentiu muitas crianças e viu a felicidade das mesmas. Foi um momento 

muito gratificante em fazer uma criança feliz. E também de sua felicidade do 

segundo ano dessa ação para com os pequenos e finalizou sua fala 



agradecendo o senhor presidente pelo espaço concedido. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Jacson Felix Almeida 

dos Santos, pra fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, publico aqui presente, ex-

vereador Evadir Vieira e atual secretário de obras, funcionários da Casa, todos 

que escutam pela radio Cajazeirinhas FM. Iniciou sua fala agradecendo a 

presença do policial Diego que faz um trabalho brilhante aqui no município e 

cada dia mais melhorando, através do PROERD juntamente com a secretaria 

de educação e do prefeito Francisco de Assis com todo o apoio da câmara de 

vereadores e ficou mais feliz ainda com o seu gesto de poder ajudar 

colaborando com seu trabalho em especial com nossas crianças. E que admira 

muito o trabalho de vocês, então dando sequencia a sua fala informou aos 

colegas que vai haver a inauguração da praça de eventos do conjunto Edvaldo 

Cavalcante, parabenizou a todos que contribuíram pra mais essa conquista que 

é de todos do município. Então o nome da praça é Noêmia Cesário mãe do ex-

prefeito Cristóvão Amaro da silva mais do que merecida, pois foi uma das 

pessoas que mais contribuiu para o desenvolvimento do município, e amanhã 

todos estará presente prestigiando esse evento a toda população que todos 

estejam convidados pra prestigiar esse evento. Também anunciou que já estar 

sendo feito esta extensão de rede da cagepa uma tubulação que segue pro alto 

do Bom Jesus e após irão analisar outras que estejam precisando pra que esses 

serviços sejam concluídos. Falou que os serviços da quadra poli esportiva na 

comunidade de Pau Ferrado já estar bem adiantada espera com as graças de 

Deus e com o empenho de todos juntos essa obra vaio ser entregue aquela 

comunidade são essas suas palavras e finalizou sua fala desejando uma boa 

noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Zildo Vicente Leite, pra fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, publico aqui 

presente, na pessoa do secretário Evadir cumprimentou os demais presentes 

ouvintes da Cajazeirinhas FM e das redes sociais. Iniciando sua fala 

parabenizou o PM do PROERD soldado Diego pelas iniciativas de fazer por 

nossas crianças, e dizer que a câmara abraça essa campanha do dia das 

crianças e também pediu a colaboração de toda a população que poder 

contribuir com a doação de um brinquedo pra fazer uma criança feliz só é 

dirigir a câmara pra deixar sua doação, parabenizou a vocês do PROERD por 

esse trabalho exemplar. E falou de sua felicidade, pois recebeu a noticia que 

três agricultores vão poder usar o selo do SENAF da agricultura familiar no 

nosso município e tem a permissão de usar por dois anos é inédito aqui no 

sertão, desconhece uma queijeira que tem permissão de usar esse selo. Então e 

muito gratificante pra esses agricultores, e também parabenizou a deputada 

Pollyana por ter recebido o titulo de cidadã paraibana porque ela é natural de 

Natal e ela recebeu esse titulo na assembleia. A deputada está fazendo um 

belíssimo trabalho no legislativo e com certeza ações viram para o município 



de Cajazeirinhas. Só eram essas suas palavras e finalizou seu pronunciamento 

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

convidou o vereador inscrito Antônio Dantas de Sousa, pra fazer uso da 

palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, 

vereadora, publico aqui presente, na pessoa do secretário Evadir 

cumprimentou os demais presentes funcionários da Casa e ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Iniciou sua fala parabenizando o policial militar Diego, 

pelo belíssimo trabalho que ele presta na nossa cidade, pois ele está fazendo as 

crianças felizes, agradeceu ao presidente Joalex por acolher essas pessoas que 

vão fazer essas doações, que vai beneficiar as crianças do município.  Hoje 

vem aqui solicitar na pessoa de Luana que providenciem os ventiladores pra 

escola do Distrito do Barrento para aquelas crianças terem um conforto para 

estudar. Sabem-se das dificuldades, mas venha fazer uma visita que vão 

constatar o problema. Por que seu papel como vereador é pra cobrar fiscalizar 

pra que o serviço seja prestado. Da mesma forma falou da passagem molhada 

do Barrento esses dias caiu um carro o rapaz foi desviar o buraco ai o carro 

desceu então todos sabem o quanto está difícil passar lá, não vão deixar cair, e 

assim esse e o melhor momento de fazer esse trabalho, pois se o inverno 

chegar não vai ter como fazer. Então tem que ser corrigido antes que ela 

chegue a desabar. Fez umas indicações e esperas que sejam resolvidas, Só 

eram essas suas palavras e finalizou desejando uma boa noite a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Vicente Ismael da Silva Filho, pra fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, publico 

aqui presente, na pessoa do amigo Sebastião cumprimentou os demais 

presentes e agradeceu a Deus por estar aqui juntos para iniciar mais uma 

sessão, antes de tudo parabenizou o policial Diego pela sua atitude onde ele 

busca fazer a diferença, com certeza a casa vai contribuir da forma que cada 

um puder, e sempre ajudam quando se faz campanha aqui no município. Então 

em nome de toda policia militar sintam-se todos parabenizados pela atitude 

brilhante, com relação aos que lhes antecederam ficou observando 

atentamente os discursos de cada um todo muito eficaz em seus relevantes 

interesses e de grande importância. E na ultima terça feira estiveram reunidos 

nas comissões, por sinal a casa nomeou a comissão especial que tem como 

objetivo analisar os vetos na presença do assessor jurídico da casa 

acompanhando a analise dos vetos, e na próxima terça irá dar um parecer a 

esses vetos, enquanto isso a pauta da casa encontra-se travada, por isso que 

hoje não tem projetos pra ser votados pra que fique registrado nos anais da 

casa. Tem-se uma pauta muito recheada, lembrando que esse ano teve muitos 

entraves. Como pedido de vistas projetos visionários tudo isso tem desatinado 

a rotina da casa. Não quer dizer que a casa não esta atenta a todos os tramites 

dos projetos, mas estão fazendo o possível entre comissões. Também falou 

que as comunidades rurais estão sofrendo com a falta de água, que está sendo 



as maiores cobranças hoje, principalmente aquelas que os açudes não 

sangraram então as pessoas não tem água pra o seu consumo, e esse e um 

problema grave, e quando o pipa vai abastecer tem os privilegiados, então 

essas coisas que os vereadores de oposição discutem aqui e que e mal 

interpretado, mas é para o bem, tem comunidade que tem fonte de água perto 

ai tem como pegar num situação de emergência, mas têm outras que não tem, 

as passagens molhadas vêm sendo cobrada desde o governo de Cristovinho 

onde ele tinha apresentado as indicações solicitando a recuperação das 

passagens molhadas, onde tem politico que só passam nessas passagens 

molhas nos períodos de eleições, foi difícil conseguir essas passagens 

molhadas foi através do projeto cooperar os presidentes de comunidades, foi 

muitas viagens em João Pessoa buscando essas passagens molhada nem era 

sua comunidade e sim do vizinho, então a recuperação é o mínimo que podem 

fazer, pra não ter mais prejuízos. Então deixou aqui a sua critica a realidade do 

nosso município não da pra fugir dela. Deixou aqui as suas ideias, acolher e ao 

mesmo tempo respeitar as ideias dos outros, finalizou seu pronunciamento 

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

convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida, pra 

fazer uso da palavra. A Edil cumprimentou o senhor presidente, senhores 

vereadores, publico aqui presente, na pessoa do amigo Zeca saudou toda da 

plateia, e iniciou seu pronunciamento falando que apresentou uma indicação 

ao senhor prefeito em relação a uma disponibilidade de uma ajuda ao Hospital 

Napoleão Laureano no valor de um mil reais. Todo mundo sabe da crise que o 

hospital está passando, pedi a Deus que não precise mais no momento o 

hospital está precisando demais e quantas pessoas do município e parentes já 

foram atendidas naquele hospital e muitas delas conseguiram cura, então tem 

certeza que o prefeito vai se manifestar sim. Esse projeto veio acrescentar e se 

Deus quiser seu objetivo vai ser concluído. Bem na ultima sexta feira estive 

participando com os demais colegas aqui do setembro amarelo de uma palestra 

na academia de saúde com as palestrantes Kaline, Kezinha e Patrícia e demais 

colaboradores, e o que mais lhe chamou atenção e que ficou mais espantosa 

foi o alto numero de pessoas com depressão não só aqui mais na zona rural, e 

que tive vitimas da sua família, e por saber tamanha dor de quem passa por 

problemas de depressão, e uma das palestrantes sem nenhum receio contou 

toda sua historia, falou das dores, de todos os problemas, e chamou a atenção 

de quem esta no momento lhe ouvindo que observe seus familiares, pois a 

depreensão não está escolhendo idade, então procure o CRAS lá eles dão 

assistência, quantas e quantas vitimam que se foi então se alerte não só esse 

mês de setembro que tem toda propaganda sobre o suicídio, mas todo o tempo, 

também agradeceu a vinda do policial DIEGO falou em nome do PROERD, 

só tem a agradecer pelo belíssimo trabalho, pediu também à população que 

colabore com esse trabalho, quem puder doar um brinquedo, dinheiro que se 

mobilize, isso é pra nossas crianças. Também parabenizou a secretária Luana e 



toda sua equipe pelo desfile cívico o dia 7 de setembro, tudo muito bem 

organizado, que só renova a culturas do município. 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, pra fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, 

senhores vereadores, vereadora, ouvintes da Cajazeirinhas FM, internautas, 

primeiramente agradeceu a Deus por mais um momento estar aqui nesta 

tribuna falando de assuntos de interesse do nosso município. Iniciou 

parabenizando o doutor Waerson José, pela nobreza e inteligência de dar 

aquela praça o nome Noêmia Cesário avó do ex-prefeito Cristóvão Filho que 

conseguiu essa obra, mas que agora foi executada na gestão do prefeito 

Francisco de Assis, também falou da visita que fez no sitio Carnaubinha, onde 

lá se deparou com um problema que já tinha cobrado dos prefeitos que já 

passaram e do atual, que é a questão de transportes de estudantes que leva 

alguns alunos do município pra estudar em outros municípios, isso é obrigação 

da gestão reparar o problema, jamais como vereador, ver uma situação como 

essa e ficar calado, desde já fez um requerimento uma solicitação a 

presidência dessa Casa que resolva o problema, haja vista que não traz 

prejuízos e sim renda para o município, por isso fica sua nota de repudio sobre 

outros carros que invadem a nossa município, também falou da extensão de 

rede que está sendo feita da cagepa nessa Rua Domingos Cavalcante de 

Almeida, que é uma rua reta, mas da forma que querem fazer está errada, e em 

conversou com Marcos, falou pra ele que se ele precisar de orientação de uma 

pessoa que sabe estará disponível pra mostrar esse mapeamento, porque ficou 

sabendo que estavam com certa dificuldade, parabenizou o policial Diego pela 

iniciativa por sinal muito proveitosa a sua presença aqui no município, 

trazendo o PROERD um programa maravilhoso pras crianças que só vem a 

melhorar. Falou também sobre os salários dos professores, que no sul o salario 

do professor era mais alto do que os do nordeste, por isso os mesmos entraram 

na justiça e ganharam essa causa, e todos os municípios precisa adaptar com a 

lei municipal, e aqui não vê nenhuma manifestação por parte do poder 

executivo com relação ao pagamento dessa categoria que tem seu direito, se 

assim não fosse o governo federal não tinha depositado nas contas do 

município, esses professores tem o direito de receber o seu recurso. E em 

nome dessa categoria pediu ao poder publico que envie a esta Casa o projeto 

pra ser analisado pra poder votar. Outro problema é o código tributário do 

município, tem que se reunir pra analisar principalmente a parte dos impostos, 

sabe que tem obrigação do município arrecadar, pois o tribunal de contas fica 

cobrando do gestor essa arrecadação, mas não podem de forma nenhuma 

penalizar aquele que não tem condições de pagar, e que a forma de aplicar 

esses impostos seja, mas clara, na questão de arrecadar e investir, e finalizou 

seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e não havendo, mas nenhuma matéria em discursão e o 



momento da palavra seria dele, convidou os nobres vereadores pra na próxima 

terça feira principalmente a comissão especial para reunião. E encerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a 

próxima sessão ordinária que será designada para o dia 26 de setembro  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, 19 de setembro de 2019. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


