
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS 
CASA MANOEL PIRES DE SOUSA 

CNPJ 01.615.254/0001-87 
 

 

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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (10/01/2019) 

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, 

Waerson Jose de Souza, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, 
Zildo Vicente Leite. Estando presente a sessão o senhor prefeito Francisco 

de Assis Rodrigues a primeira Dama Andreia Rodrigues o ex-prefeito 

Cristiovão Amaro da Silva. O senhor presidente convidou a todos os 

presentes para ficarem de pé para execução dos hinos Nacional e o hino do 
município. 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 a secretaria da casa a fazer 

a leitura da lista de presença dos senhores vereadores e a proferir a leitura 

da Ata em discursão e votação quando esta foi aprovada por unanimidade 

de votos. Em seguida o senhor presidente autorizou a secretária faze à 
leitura do Expediente do dia e não havendo matéria para Expediente do dia 

e nem para a Ordem do dia. O senhor presidente convidou o vereador 

inscrito Jacson Felix Almeida dos Santos para fazer uso da palavra. O edil 
cumprimentou o Senhor prefeito, a primeira dama e o ex-prefeito Cristovão 

Amaro, o presidente da Casa, colegas vereadores funcionários da Casa e 

internautas ligados em rede.  Iniciando sua fala, agradeceu a Deus em estar 

iniciando os trabalhos com objetivo de trabalhar para o crescimento e 
desenvolvimento do município e enumerou os nomes de todos os prefeitos 

que administraram esse município e todos eles deixaram sua marca 

registrada de trabalho e contribuíram pelo desenvolvimento do município. 

O edil falou que sempre que usa a tribuna da Casa fala que seu objetivo é 
vê esse município crescer e desenvolver e o presidente Joalex é um 

vereador muito atuante e vai fazer uma boa gestão e também entrega a Casa 

em boa conservação como todos os presidentes que passaram nessa casa 
teve o cuidado e o zelo em manter a Casa em ordem nunca foi envolvido 

em escândalo o todos os vereadores orgulhosos. E sempre esse Poder 

manteve uma harmonia das bancadas de situação e oposição. E começa 



hoje mais uma jornada e que Deus esteja à frente de todos. São essas suas 

palavras e finalizou seu discurso agradecendo a presença dos presentes e 
desejou uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

convidou o vereador inscrito Arildo Batista Ferreira para fazer uso da 

palavra. O edil cumprimentou a mesa Diretora, os colegas vereadores e 
vereadora, o senhor prefeito e a primeira dama, o ex-prefeito Cristovão 

Amaro e público presente. O edil falou do inicio dos trabalhos da Casa 

onde irão ser aprovados os Projetos que venha beneficiar a população de 

Cajazeirinhas, o Edil falou que essa Casa é muito importante, porque tem o 
poder de aprovar os projetos que beneficia o município que vem melhorar a 

vida dos munícipes nas secretarias de saúde, educação, Ação social, 

agricultura e no dia-a-dia dos moradores desse município. Porque não tem 
município sem vereador não existe porque os projetos têm que ser votado 

pela Câmara e o mesmo estar disponíveis para continuar os trabalhos do 

Poder Legislativo e o vereador Joalex irá fazer seu trabalho como o 

vereador Jacson fez dando acesso os vereadores da Casa quando há 
necessidade se reunir para assuntos da casa se reuni no gabinete da 

presidência da Casa há debate, discursão analise e se chega a uma 

concessão. E o edil pediu a Deus para abençoar o novo presidente e falou 
que todo trabalho é árduo e com a estabilidade da Casa e que também 

venha Projeto para essa Casa para o município cresça e se desenvolva que 

venha melhorar o município. E finalizou suas palavras parabenizando a 

nova mesa diretora. O senhor presidente reassumiu os trabalhos convidou o 
vereador inscrito Adailton Alves de Lima para fazer uso da palavra. O edil 

cumprimentou a mesa Diretora, colegas vereadores e vereadora, publico 

presente, funcionários da Casa, Assessor jurídico da Casa, ouvintes da 
Cajazeirinhas FM internautas boa noite a todos em nome do senhor prefeito 

saúdo a todos os presentes. O edil parabenizou a mesa para o biênio 

2019/2020 e desejou boa sorte e também parabenizou os trabalhos da mesa 

diretora do biênio de 2017/2018 na pessoa do ex-presidente Jacson Felix e 
que o mesmo fez parte da mesa diretora anterior. Mais essa Casa estar de 

portas abertas para receber os projetos advindos do Poder Executivo para 

dá continuidade aos trabalhos porque aqui é uma Casa de Lei onde existem 

debates e embates sobre as matérias que vem para essa Casa mais sempre 
chega o concesso para melhorias do nosso município, onde há reuniões das 

comissões para analisar e discutir as matérias e da o parecer para ser 

votado, e o trabalho continua e desejou boa sorte para nova mesa dar as 
boas vidas ao novo Presidente Joalex ele tem certeza que vai fazer um 

trabalho a altura do nosso poder legislativo, sabe-se que os vereadores são 

representantes do povo e os mesmos tem mostrado essa força participando 

e com compromisso de fechar o biênio entregando todos os projetos 
passados nessa casa avaliados e votado então deixou nesta noite seus 

parabéns, o trabalho continua e que 2019 seja um ano muito produtivo pra 



essa casa e pra o nosso povo em parceria com o Poder Executivo pra que o 

dinheiro publica possa chegar e ser bem distribuído em nosso município era 
suas palavras muito obrigadas.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida para 

fazer uso da palavra. A edil cumprimentou Excelentíssimo senhor 
presidente colegas vereadores publico aqui presente ouvintes da 

Cajazeirinhas FM internautas na pessoa de Cidinha colega de trabalho 

todos da plateia ao excelentíssimo prefeito e ex-prefeito Cristóvão Amaro 

saudou as autoridades presentes, a Edil falou que hoje é uma noite sem 
duvida de muitas emoções falou que disputou as eleições para presidente 

dessa Casa e falou se tivesse sido eleita tenha nítida certeza de que faria um 

bom trabalho nessa Casa pediu que o senhor presidente fizesse, também 
junto com os demais que compõe a mesa e sem duvida com todos e desejou 

sorte. E trabalhar juntos com respeito por que todos sabem que tem 

oposição e situação, e aproveitou a plateia para dizer que com a graça de 

Deus e de nossa senhora, pois até hoje fiz um trabalho respeitando um ao 
outro houve alguns pesares mais nunca desrespeitando o outro, agradeceu a 

Deus por ensinar tudo que apendeu aqui, pois entrou sabendo tão pouco, e 

dizer ao publico e aos demais ouvintes seu muito obrigado pelo apoio por 
esta dando opiniões cobrando, não é a presidente desta casa mais é 

vereadora que tá aqui pra fazer por vocês com muito prazer e com Deus no 

coração, te desejo boa sorte senhor presidente seu muito obrigado e boa 

noite. O senhor presidente reassumiu os trabalhos convidou o vereador 
inscrito Otoniel de Sousa Brito para fazer uso da palavra. O edil 

cumprimentou com uma Boa noite a todos, ao Excelentíssimo senhor 

presidente nobres colegas vereadores público presente, ouvintes da 
Cajazeirinhas FM internautas o senhor prefeito, a primeira Dama, ex-

vereador Jânio Pereira, secretários presentes, e ao iniciar seu 

pronunciamento agradecendo a Deus por estar pela terceira vez assumindo 

a vice-presidência da Casa e quer dizer pra vossa excelência o presidente 
que fiz o compromisso pra compor essa chapa pra compor juntamente com 

o secretario vereador Vicente e o segundo secretario Waerson José na 

confiança que tem a vossa excelência o presidente de que aqui tem certeza 

que irão fazer um bom trabalho a altura que o nosso município merece tem 
que em primeiro lugar zelar o dinheiro público e o primeiro passo pra 

qualquer administrador ou gestor, porque são funcionários publico e devem 

o mandato ao povo, tudo que aqui fazer é com permissão de Deus então 
presidente ele tem a absoluta certeza que irão fazer um trabalho bacana o 

que depender do vereador que estar falando estará sempre disposto e a 

disposição do povo e não medirá esforços pra que o trabalho seja bem 

representado e espera que o Poder Executivo colabore vai existir projetos 
difíceis mais que tenham a sensibilidade de discutir com o Poder 

Legislativo também com os secretários, aqui estará sempre aberto pra 



recebe-los no intuito de fazer um bom trabalho e zelar belo bem público 

que Deus  cubra de bênçãos pra que posam fazer um bom trabalho 
respeitando a LEI ORGANICA e o REGIMENTO INTERNO e 

agradeceu a presença de todos e desejou um obrigado boa noite a todos.  O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos convidou o vereador inscrito 
Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer uso da palavra. O Edil saudou a 

todos com uma boa noite, saudou Excelentíssimo senhor presidente, os 

colegas vereadores, publico presente, ouvintes da Cajazeirinhas FM, 

internautas conectados, e iniciou sua fala nesse novo semestre e novo 
biênio a uma nova legislatura. Pedindo a proteção de Deus que ele possa 

iluminar e lhe der entendimento e sabedoria pra juntos poder conduzir de 

boa forma os trabalhos e o destino do município quando se refere ao 
legislativo quer saudar toda a mesa e o ex-prefeito Cristóvão Amaro, em 

nome da ex-suplente de vereadora a amiga Guiomar quer saudar todo o 

plenário. Parabenizou o presidente atual Joalex por chegar a este patamar o 

mesmo estar no terceiro mandato e que não e fácil, pois são nove 
vereadores dentro de uma legislatura serão duas oportunidades às vezes 

pode ser reeleito ou não tudo no é no tempo de Deus, parabenizou a família 

de Edgar por estar presente, pois é um momento importante na vida de um 
vereador, que não é fácil conseguir ser presidente vai ter a oportunidade de 

trabalhar com três ex-presidentes na mesma legislatura isso é algo raro 

nesta Casa, pois esteve em todas as legislatura, tem certeza que todos vão te 

ajudar essa Casa tem oito homes e uma mulher de um caráter excepcional 
esta Casa esta bem representada e aproveitou o ensejo que o prefeito estar 

presente tem certeza de que essa legislatura vai esta aqui pra ajudar a 

Cajazeirinhas pedindo a Deus que possa iluminar o presidente, pois é 
preciso muita sabedoria e determinados muitos momentos, sempre diz quer 

para errar menos sigam o regimento interno, pois e isso que essa Casa 

precisa, pois nele estar todas as saídas pra solucionar todos os problemas, o 

ex-presidente Jacson parabenizou o mesmo que sua gestão foi brilhante 
tiveram muitos problemas projetos mais sempre chegava num denominador 

comum, o município precisa de mais carinho e mais respeito, pois os 

recursos a nível de Brasília são muitos limitados Cajazeirinhas tem um dos 

melhores orçamentos, a sua preocupação com o município e tão grade que 
ver e rever e tem certeza se haver recursos nas esferas estaduais e federais o 

município de Cajazeirinhas estará bem servido, pois no orçamento do 

município sempre debatem e tem a preocupação sempre de estar presente 
sempre, pois e o papel do vereador nenhum projeto passa pelo município 

sem passar pela câmara de vereadores então quer dizer nesta noite que é 

uma satisfação imensa ter Joalex como presidente desta Casa na qual 

também faz parte desta mesa e esta casa estar bem representada como teve 
com todos os presidentes que aqui passou e vem o nome desta. Casa 

sempre limpo nos tribunais emissor de rádios nas redes sociais e se orgulha 



muito, pois a politica brasileira envergonha ainda bem que esse lamaçal 

não chegou aqui, agradeceu a cada um de vocês por estar aqui e deixou a 
toda população tranquila enfim de se fazer uma Cajazeirinhas melhor e 

desejou uma boa noite a todos e seu muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos convidou o vereador inscrito Waerson José de 

Souza, para fazer uso da palavra. O Edil saudou o senhor presidente 

senhora vereadora e vereadores em nome do prefeito constitucional 

cumprimentou as autoridades presentes e em nome de sua esposa que os 

escuta cumprimentou os internautas conectados e aproveitou os cinco 
minutos pra desejar boa sorte a sua excelência que é o oitavo presidente 

desta casa como bem falou o ex-presidente desta casa todos deixaram 

marcas profundas nas suas administrações. E o senhor com sua serenidade 
faz com que seu trabalho torne mais honroso que sabe de sua capacidade e 

tem certeza que vai ser brilhante sua gestão, começando nesse dia 1º na 

primeira sessão de ordinária no dia 10 de janeiro e é uma satisfação muito 

grande sentar com vossas excelências e dizer à vereadora que tem muito 
estima e acha que sua excelência é muito maior do que o que passou isso 

deve esta escrita na sua vida e deve passar o seu futuro politico é muito 

grande ate mesmo pela capacidade de assimilar e ajudar aqueles que mais 
precisam ate mesmo quando não era politica e tem certeza que vai ter 

varias oportunidades, enfim que essa noite e de olhar pra frente pensar no 

futuro e com todo respeito que venha o futuro como diz seu amigo Dr. 

Jaques a missão e exatamente essa vivendo politica 24 horas e pediu essa 
interlocução que o ex-presidente Jacson tem com o Poder Executivo e 

finalizando agente precisa discutir a ética da questão politica o presidente 

Jair Messias assume a responsabilidade de passar a limpo e mudar a forma 
de fazer politica no país é preciso dar exemplo de Casa esse é o grande 

diferencial porque são cobrados e essas maracutaias tem que acabar, 

concluindo com certeza que vossa excelência fará um bom trabalho e seu 

muito obrigado e boa noite a todos.   O senhor presidente reassumiu os 
trabalhos convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite, para fazer uso 

da palavra. O Edil saudou o senhor presidente senhores vereadores e 

vereadora publico presente autoridades na pessoa do senhor prefeito Assis 

Rodrigues saudou os demais, hoje irá pedir licença ao senhor presidente pra 
quebrar um pouco o protocolo sobre a extinção da EMATER a medida 

provisória 277 que lançou dia dois de janeiro no diário oficial ela extinguiu 

a EMATER a ENTERPA e a ENEPA, mas na mesma hora criou a 
EMPAER então isso dar uma certa tranquilidade e ele diz no artigo que 

esses funcionários poderão também não afirma que serão aproveitados 

nessa empresa amanhã tem uma reunião em Patos com a diretoria da 

EMPAER e o sindicato. Então a EMATER acabou com a medida 
provisória ai tem que passar pela Assembleia pra passar a ser lei pra criar a 

EMPAER trabalhou dez anos na EMATER, estar tranquilo, pois o futuro a 



Deus pertence assim como também entregou nas mãos de Deus, que o 

presidente que saiba conduzir os trabalhos nessa casa com discernimento, 
uma pessoa de boa índole desde já desejou muito sucesso e estar aqui pra 

somar desde já parabenizou o ex-presidente Jacson pelo brilhante trabalho 

que aqui fez que foi um prazer trabalhar com ele e os demais aprenderam 
muito esse e seu primeiro mandato então estar aprendendo com vocês, 

falou de seu trabalho na casa apresentou vinte e um Requerimentos, vinte e 

sete indicações, quatro projetos de leis fundamentais criando a semana da 

agricultura familiar criando o projeto do dia do evangélico o dia da 
consciência negra o dia do ACS e o ACE apresentaram quatro títulos de 

cidadão a pessoas de boa índole quatro Moços de aplausos e também 

apresentou uma Moção de repudio realizou-se aqui audiência publica com 
o Banco do Nordeste pra que os agricultores negociassem suas dividas teve 

ate 95 % de desconto realizou varias visitas nas comunidades rurais já 

concluindo seu pronunciamento parabenizou o prefeito por anunciar o 

aumento de salario mínimo e falar sobre o projeto do piso dos professores e 
do ACE e ACS disse que ninguém vai perder seus direitos e vai ter apoio 

desta Casa, desejou um bom trabalho e que contasse com o vereador Zildo 

Vicente termino dizendo uma frase “Quem não servi pra servi não serve 
pra viver” então a politica é uma prática pra servir e desejou uma boa noite 

a todos. 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 todas os colegas vereadores e vereadora e 

falou que nesta noite suas palavras era de gratidão a todos que vieram aqui  
prestigiar nessa primeira sessão em primeiro lugar ao senhor Jesus por ter 

lhe concedido esse momento de estar aqui hoje presidindo esse biênio de 

2019/2020, pois na sua vida segue sempre com o preceito que todo poder é 

dado por Deus se ele lhe concedeu é porque certamente ele vai lhe dar 
força sabedoria e capacidade pra conduzir os trabalhos dessa casa. 

Agradeceu aos nobres colegas vereadores que lhe confiarão dando seu voto 

pra estar aqui nomear cada um agradeceu aos vereadores Otoniel de Sousa 

brito a Vicente Ismael a Arildo batista e a Waerson José de Sousa que 
lhe conduziram até esta Casa pra trabalhar durante esses dois anos e 

também dizer aos nobres vereadores que irá trabalhar de forma igualitária 

hoje estou assumindo mais uma responsabilidade na minha vida e um 
momento impar em que Jesus me concedeu pra resolver os trabalhos dessa 

casa, mas tem certeza que irá trabalhar de uma forma que não vai 

discriminar nenhum de vocês quer trabalhar de forma passiva com todas as 

bancadas, pois o que quer e o desenvolvimento de Cajazeirinhas. Nenhum 
vereador  quer um projeto que venha diminuir Cajazeirinhas todos tem um 

pensamento de crescimento e melhoria para nosso povo juntamente com 



executivo, que tem muito respeito com o nosso município e desejou que ela 

cresça e como vereador irá fazer o seu  papel de forma que venha ajudar, 
agradecer a cada um de vocês que saíram de suas casas pra nos prestigiar 

nessa noite aos internautas aos ouvintes da Cajazeirinhas FM por estar nos 

escutando e mais uma vez irei trabalhar de forma harmoniosa passiva que 
nosso município só tenha a ganhar finalizou desejando uma boa noite a 

todos e obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e encerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem 

a próxima sessão ordinária a designada para o dia 17 de janeiro 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, 10 de Janeiro de 2019. 

             
 

                           

         

 

 

 


