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Ata da 4ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal                

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (08/ 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 102/2019 de autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura de Votos de 

Pesar a família da senhora Jozélia da Silva Lacerda de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, e sobrescreveram os Votos de Pesar os 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, leitura de Oficio 

S/N Ao assessor Jurídico da Casa Dr. Jaques Ramos Wanderley de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Oficio S/N Ao Assessor Jurídico da 

Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas-PB Dr. Gustavo Estrela Lacerda Alves de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Convite para profissão 

Perpétuo da Irmã Maria Lucia Carreiro de Almeida. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e 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 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Antônio 

Dantas de Sousa, para fazer uso da palavra. O Edil desejou uma Boa noite ao 

senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Maria Aparecida, em nome da 

Irmã Lúcia saudou todos da plateia, ouvintes da Cajazeirinhas FM, e como falou o 

presidente estarem hoje em pauta e para votação esses projetos, onde teve alguns 



vereadores que pediu vista por não ter conhecimento dos projetos, e assim foi 

concedido o vista que é coreto, e assim os colegas vereadores que pediram vista 

possa ter mais esclarecer desses projetos pra que todos tenham um conhecimento 

melhor, e o projeto 018/2019, o qual pede que quando for reformar ou construir 

fazer uma capacitação de água e energia solar pra que diminua os custos para o 

município um projeto de grande importância, o de 019/2019 que fala da 

modalidade esportiva, que possa vim os esportes pra nossa cidade pra quem 

pratica esportes, outro projeto 020/2019 que fosse obrigatório divulgar placas em 

hotéis e motéis bares onde tiver um maior fluxo de pessoas pra divulgação de 

disque denuncias pra que as mulheres sintam-se protegidas, e o outro 027/2019 

com relação à contratação de um artista local nos eventos da cidade pra fazer a 

abertura de eventos e assim dar oportunidade para as pessoas do município, 

porque tem que valorizar esses artistas e que essa renda fique dentro do município 

é bons projetos analisem, pois com certeza na próxima quinta vai está em pauta 

para votação pra que sejam aprovados só eram essas suas palavras e seu muito 

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

inscrito Otoniel de Sousa Brito, para fazer uso da palavra. O Edil saudou o 

senhor presidente, nobres colegas e vereadores, publico aqui presente, vereadora 

Maria Aparecida, ouvintes da Cajazeirinhas FM desejou uma boa noite a todos, 

parabenizou a irmã Maria Lúcia pela brilhante intensão de celebrar essa 

homenagem a sua formação como freira e também não poderia de deixar de se 

solidarizar com a família de Josélia, ao ilustre ex-vereador Gilvan Garrido e todos 

familiares suas sinceras condolências, o edil falou sobre a matéria que encontrasse 

em suas mãos o parecer do projeto da emenda 01/2019 que acrescenta dispositivo 

da lei orgânica do município e institui o orçamento impositivo de autoria da mesa 

diretora, Otoniel, Waerson, e Vicente Ismael, aqui foi apresentado a essa casa essa 

emenda modificativa que trata do orçamento impositivo e que se encontra em 

pauta, que só vai funcionar a partir do próximo ano, e essa emenda altera alguns 

artigos e incisos, onde foi pedido vista da matéria pelo vereador Zildo Vicente e a 

vereadora Maria Aparecida e nada melhor pra que seja discutido tendo um 

conhecimento maior e nas comissões possa discutir pra que quando for pra 

votação não tenha nenhum tipo de restrição por parte dos nobres colegas 

vereadores, e seu muito obrigado presidente e nobres vereadores. 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 a todos e a todas 

em nome de Marcelo saudou os demais, aos ouvintes da Cajazeirinhas FM, senhor 

presidente como é do conhecimento de vossas excelências é uma prerrogativa do 

vereador, pedi vista e ele juntamente com a vereadora Maria Aparecida vão dar 

uma apreciação melhor aos projetos, e hoje já foi bem esclarecido pelo vereador 

Antônio Dantas esses quatros projetos de lei, então irão analisar melhor e com 

certeza na próxima sessão vai entra em discursão e consequentemente vai estar em 

votação, também apresentou os votos de pesar pelo falecimento da senhora Josélia 

da Silva Lacerda ela era orientadora educacional aqui do município funcionaria 



exemplar concursada que prestou relevantes serviços aqui no município e também 

era funcionário do município de Coremas, e ontem quando o corpo estava 

passando aqui na cidade fizeram uma homenagem a ela na escola Janduhy 

Carneiro, mais que merecida, então a toda família em nome da câmara se 

solidariza com os votos de pesar assinados por todos, também desde já desejou um 

feliz dia dos pais no próximo domingo uma data muito especial pra quem tem e 

quem não tem, então um feliz dia dos pais abençoado por Deus, finalizou 

desejando uma boa noite a todos. 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 a todos e a todas com relação aos projetos 

que ora se encontra em pauta, e como faz parte das comissões e que é louvável o 

pedido com relação aos dois vereadores Zildo e Maria Aparecida é nada mais 

justo, pois terá uma analise com mais cautela principalmente quando fala em 

projetos relevantes para o município, e disse que as comissões têm trabalhado 

forte em cima destes projetos juntamente com o assessor jurídico, que na maioria 

houve parecer jurídico, e as comissões tem essa preocupação pra que lá na frente 

não tenham entendimento, e esses projetos só vem melhorar a vida dos nossos 

munícipes, e os vereadores só busca o melhor para o povo. São projetos de muita 

importância, e também citou a questão de Maria Lucia que esteve aqui a irmã 

carmelita, também teve a oportunidade de estudar juntamente com ela por uns 

quatro anos, parabenizou por concluir seus objetivos, e aos votos de pesar 

apresentado pelo vereador Zildo se acosta, com suas sinceras condolências uma 

excelente profissional que contribuiu para o nosso município, ela foi uma 

vencedora, e com relação as comissões vai se reunir na próxima terça, e dizer que  

estão sempre buscando o melhor pra Cajazeirinhas finalizou sua fala desejando 

uma meu 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 a todos ao senhor presidente, colegas vereadores, 

vereadora Maria Aparecida, funcionários da casa, assessor jurídico da casa, 

publico aqui presente, seu amigo Sérgio, Marcelo da queijeira Dois Irmãos o qual 

saudou a todos, aos ouvintes da Cajazeirinhas, iniciou seu pronunciamento 

falando sobre os Votos de Pesar apresentado pelo vereador Zildo Vicente e 

assinado por todos os vereadores a família da senhora Josélia da Silva Lacerda, 

uma pessoa querida para o município e muito importante na educação do nosso 

município. Em nome desse Poder Legislativo mais uma vez deixou suas sinceras 

considerações a toda família enlutada, e também dar as boas vindas à irmã Maria 

Lucia e pela felicidade de todos os vereadores em ela vim a esta tribuna. Só tem 

que agradecer por estar representando aqui em Cajazeirinhas, parabéns pelo 

desempenho e a sua força de vontade. E dando sequencia falou sobre os projetos 

que se encontram em pauta onde já houve varias reuniões das comissões e os 

vereadores tem responsabilidade pelo nome desta casa e a todos os projetos 

propostos, e o intuito é sempre estar beneficiando a população, e quando algum 

vereador pediu vista de algum projeto, às vezes quando não participa das 



comissões fica sem noção dos projetos, ai pedi vista pra analisar melhor os 

projetos a que vem beneficiar a nossa população, só que tem que ter o cuidado e a 

compreensão, pois pode gerar muito custo, e ai pede-se ao nosso assessor jurídico 

pra saber a constitucionalidades dos projetos, então a todos esses projetos que se 

encontram em tramitação tanto do legislativo como do executivo na preocupação 

que todos tragam efeitos positivos pra população, e quando se pedi vista são 14 

dias pra apresentar seu relatório junto com as comissões e se Deus quiser e for pra 

beneficiar a população os vereadores são favoráveis e agradeceu a compreensão e 

finalizou desejando uma boa noite a todos. 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 a todos ao senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadora, publico aqui presente, na pessoa de Sergio Almeida saudou 

todos os presentes, assessoria da casa Dr. Jaques, caros rádios ouvintes, iniciou 

sua fala justificando sua ausência na reunião das comissões na ultima terça feira 

que foi por motivos de saúde e também por sua mãe que estava internada, e 

quando se trata do pedido de vista dos vereadores que não faz parte das 

comissões, que isso faz parte e tem no regimento interno desta casa que é de 

direito de qualquer um quando entra projeto na casa às vezes o vereador não 

participou das sessões passadas e fica sem o conhecimento dos projetos, e aqui 

vem se colocar entre esses pareceres, pois ele também não estava bem dentro do 

conhecimento e se Deus quiser na próxima terça vai estar aqui pra ver de perto pra 

analisar melhor esses projetos é muito louvável quando os vereadores mostra 

interesse e com certeza vai endossar mais a pauta pra esses projetos que tramita 

aqui nesta casa então essa e a posição das comissões dos vereadores que participa. 

E também tem o prazer de receber nesta casa uma filha do nosso município da 

comunidade de São José dos Alves filha de um casal muito conhecido já em 

memoria, onde participou da primeira missionaria carmelita dela que foi em 2013 

no dia 30 de junho que foi lá em Cajazeiras. E agora com muita honra é uma freira 

do nosso município e parabenizou por ser uma guerreira que vem conquistando 

seus objetivos, desde já convidou as famílias e comunidades católicas pra 

participar no dia 17 na igreja católica de Cajazeirinhas com a presença do bispo 

também nesse encontro onde vai ser consagrada desde já agradeceu a presença de 

todos pelo reconhecimento e também se acostou aos votos de pesar da senhora 

Josélia da Silva Lacerda que é irmã do nosso amigo e ex- vereador desta casa 

Gilvan garrido no qual externou os seus Votos de Pesar em seu nome em nome de 

sua família seus votos de pesar a toda família enlutada. Parabenizou a gestão pela 

conquista do carro que vai transportar a merenda escolar que já encontra na nossa 

cidade e graças a Deus mais uma demanda é cumprida no nosso município. Pra 

finalizar parabenizou a todos os pais do nosso município que esse dia seja bem 

comemorado. Finalizou desejando 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 Otoniel de Sousa 

Brito e facultou a palavra ao vereador Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso 



da palavra. O Edil cumprimentou desejando uma boa noite a todos, deu as boas 

vindas a Maria Lucia a mais nova freira do nosso município que no Carmelo da 

cidade Princesa Isabel leva o nome de Cajazeirinhas e é um prazer e tê-la aqui na 

tribuna desta casa, e desde já convidou toda comunidade católica de Cajazeirinhas 

pra participar da sua consagração com o bispo através de Deus, e que é uma 

missão determinada por Deus que hoje nos dias atuais é uma raridade, e também 

parabenizou a nossa paroquia pela semana missionaria da família que esta sendo 

celebrada nos bairros de nossa cidade com as famílias que continue sempre assim 

participando. E também se acostou aos votos de pesar da senhora Josélia 

apresentado pelo vereador Zildo Vicente pela perda da amiga que foi por muito 

tempo orientadora do nosso município, foi uma guerreira que sempre contribuiu 

pro nosso município onde todos viam o amor que ela tinha pelo seu trabalho e 

fazia com muito amor, fizeram homenagens a ela mais do que justa, pois foi uma 

pessoa que deixou o seu legado, pediu a Deus que conforte seus filhos e familiares 

que der a paz celestial a ela e que descanse eternamente. Também convidou todos 

os vereadores que faz parte das comissões e também os que não fazem parte, pra 

terça feira se reunir novamente pra debaterem esses projetos que se encontram na 

casa pra que se der andamento nas matérias é um direito de qualquer vereador 

pedir vista de qualquer projeto, e não tendo nenhum assunto mais, encerrou suas 

palavra desejando 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 15 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, 08 de Agosto de 2019. 

             

 

    

     

    

 

 

 


