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Ata da 13ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal 

de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (17/ 

10/2019), 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, Adailton Alves de 

Lima, Antônio Dantas de Sousa, Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente 

Leite. Deixaram de comparecer a sessão os vereadores Arildo Batista Ferreira e 

Maria Aparecida Dantas de Almeida os mesmos 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 Votos de Pesar a família do senhor Pedro Agustinho de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida e sobrescreveram os 

vereadores Joalex Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da 

Silva Filho, Adailton Alves de Lima, Antônio Dantas de Sousa, Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite, leitura de Projeto de Decreto 

Legislativo Nº 023/2019 de autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura 

de Projeto de Decreto Legislativo Nº 024/2019 de autoria do vereador Adailton 

Alves de Lima, leitura do Oficio Circular nº 001/2019autoria do deputado 

Estadual Manuel Ludgério, leitura de oficio Circular Nº 002/2019 de autoria do 

Senador José Targino Maranhão, leitura de Moção de Aplauso aos professores da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Janduhy Carneiro” de autoria do 

vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de Moção de Aplauso aos 

professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Maria Soledade 

Assis Freitas” de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de 

Moção de Aplauso aos professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

“Escola do Campo” de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, 

leitura de Moção de Aplauso aos professores da Creche Reino da Felicidade” 

Mãe Lindalva” de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura 

do Projeto de Lei Nº 020/2019 de Autoria do Poder Executivo, leitura do Parecer 



Nº 001/2019 ao Projeto de Lei Nº 018/2019 de Autoria da Comissão de Justiça e 

Redação, leitura do Parecer Nº 002/2019 ao Projeto de Lei Nº 018/2019 de 

Autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, leitura do Parecer Nº 001/2019 

ao Projeto de Lei Nº 019/2019 de Autoria da Comissão de Justiça e Redação.  O 

senhor presente reassumiu os trabalhos e colocou em Votação o Parecer 

001/2019 ao Projeto de Lei Nº 018/2019 de Autoria da Comissão de Justiça e 

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

presente colocou em Votação Parecer Nº 002/2019 ao Projeto de Lei Nº 

018/2019 de Autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presente colocou em Votação 

Parecer Nº 001/2019 ao Projeto de Lei Nº 019/2019 de Autoria da Comissão de 

Justiça e Redação. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presente colocou em Votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº 

021/2019 concedo o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao senhor Raimundo 

Roque da Silva. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presente colocou em Votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº 023/2019 

concedido o Título de Cidadã Cajazeirinhense a Senhora Francinete Elvira de 

Lima (Netinha). Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presente colocou em Votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº 024/2019 

concede a Medalha de Honra ao Mérito ao Senhor Francisco Lucio dos Santos, 

(Badá). Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presente 

colocou em 1ª Votação o Projeto de Lei Nº 018/2019 autoriza o município de 

Cajazeirinhas a firmar convênio com a fundação Napoleão Laureano, 

mantenedora do Hospital Laureano e dá outras providências. Quando este foi 

aprovado por unanimidade de votos.  O senhor presente colocou em 1ª Votação o 

Projeto de Lei Nº 019/2019 autoriza o município de Cajazeirinhas a doar veiculo 

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

O senhor presente colocou em 2ª Votação o Projeto de Lei Nº 018/2019 autoriza 

o município de Cajazeirinhas a firmar convênio com a fundação Napoleão 

Laureano, mantenedora do Hospital Laureano e dá outras providências. Quando 

este foi aprovado por unanimidade de votos.   O senhor presente colocou em 2ª 

Votação o Projeto de Lei Nº 019/2019 autoriza o município de Cajazeirinhas a 

doar veiculo de dá outras providências. Quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos.  O senhor presente convidou o vereador inscrito Jacson 

Felix Almeida dos Santos, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, assessoria jurídica 

na pessoa do Dr. Jaques, e a todos os ouvintes que escuta nesse momento. E 

iniciou falando das duas moções de aplausos que apresentou nesta casa. Que Dia 

15 outubro que foi dia do professor, então apresentou a essa categoria aos 

professores da escola Janduhy Carneiro e Maria Soledade Assis Freiras uma 

categoria muito importante, pois são eles que formam pessoas pra exercer suas 

funções. Parabenizou os professores do nosso município que Deus abençoe nessa 

jornada que não é fácil. Também parabenizou o senhor prefeito pela doação ao 



hospital Napoleão Laureano aos vereadores que por unanimidade votarão a este 

projeto tão importante, pediu a Deus que não precise desse hospital, mais que 

estejamos preparados, e que já estar tudo pronto e no próximo mês já começa as 

doações. E sobre as queimadas pediu aqui aos agricultores que quando for fazer 

algum serviço tenham cuidado pra não colocar em outras propriedades vizinhas, 

pois nessa época não se pode colocar fogo, pois estar muito quente, isso deixa 

muito preocupado com as pessoas que vivem da agricultura da pecuária imagine 

os prejuízos que essas pessoas tão tendo com essas queimas, e pra concluir falou 

do projeto de abastecimento de água pras comunidades que sai do rio Piancó e 

segue pra Boa União Umburaninha e Vinha, a empresa que ganhou a licitação foi 

MCJ construções onde vai ser homologada no dia 29 e a empresa já esta aqui pra 

começar essa grande obra. E finalizou seu pronunciamento desejando uma boa 

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

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

Senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da Cajazeirinhas FM. Iniciou sua 

fala parabenizando os professores do nosso município em nome da sua esposa 

Vania que todos se sintam homenageados pelo dia do professor, hoje aqui nesta 

casa aprovaram dois projetos de lei onde um fala da doação do Hospital 

Laureano, que é de grande importância pra todos os paraibanos, como também 

senhor presidente levando em conta outro projeto que disponibiliza o ônibus pra 

que os professores do sindicato dos servidores do município onde esse ônibus 

transporta os professores e funcionários do município. Então pra que possa 

vender esse ônibus e possa compra um menor e mais novo. Também outro 

projeto que entrou nesta casa, Projeta de Lei nº 020/2019 que o prefeito solicita 

autorização desta casa a venda de veículos, um veiculo 2018 um ônibus e demais 

transportes, e sabe-se que é pra recardar dinheiro pra o município, pra usar em 

outros equipamentos. Também aqui em Cajazeirinhas onde em comparação a 

outros municípios do auto sertão esse é quem está gastando com mais diárias, 

isso é motivo de ficarem mais atentos onde pensou que era mais controlado, isso 

é noticia do tribunal de contas, e aqui chega o oficio de 001/2019 do deputado 

Manoel Ludgero que vem falando no tocante à matéria que vai ser divulgado a 

transmissão das licitações ao vivo do nosso município. E deixou seus aplausos ao 

deputado pela brilhante lei e com certeza dará respaldo a lei que apresentou nesta 

casa que dispor sobre as leis dos projetos licitatórios, e com certeza terão uma 

tramitação tranquila, como também foi sancionada a lei pelo governo do estado. 

E finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos. O senhor 

presente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael 

da Silva Filho, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou Senhor 

presidente, senhores vereadores, publico aqui presente, caros rádios ouvintes 

iniciando sua fala agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez para juntos 

discutirem os interesses da população de Cajazeirinhas e os assuntos que diz 

respeito a esta casa e ao executivo e aqui estão mais uma vez pra deliberar essas 

matérias pra os destinos do nosso povo, e começou comentando os projetos que 



foram aprovados um é a doação daquele ônibus onde os colegas que lhe 

antecederam era uma concessão e agora passa a ser definitivo com o sindicato, 

tendo assim a instituição tem o pleno poder de desfazer e aplicar em um 

transporte, mas novo. E com relação a outro projeto que se refere à doação de um 

mil reais ate dezembro de 2020, ao hospital Laureano com certeza a felicidade 

seria melhor se fizesse uma doação bem maior. Pois o hospital se encontra em 

uma fase difícil, ouvindo o diretor daquele hospital onde ele falava passo a passo 

o que tem sido feito com pouco recurso, acredita que essas ajudas vão fazer a 

diferença pra quem tanto necessita. E comentou também a respeito dos projetos 

que estão sendo discutido na Casa, tiveram reunidos na ultima terça feira foi 

analisados vários projetos uma boa parte precisou fazer pareceres jurídicos, 

outros de analises, com muita responsabilidade e pediu a todos que se preocupem 

mais com os trabalhos da casa, pra que posam destinar os projetos num tempo 

abio, tem muito que discutir tem ai o código tributário a loa que esta na casa e 

sofrerá muitas emendas, então é preciso que haja um alinhamento entre bancadas 

principalmente quando se tem projetos, como os direitos e deveres são iguais 

nada para o direito do vereador apresentar os projetos, e lembrando que existem 

muitos projetos nesta casa que é preciso dedicação por parte da oposição, e se vê 

como um grande fiscal da oposição e com relação aos problemas existentes no 

município são vários. Principalmente os transportes que quebram muito, tem ai 

uma frota acabada, só acho erado a forma que é conduzida outros veículos, sem 

documentos sem curso sem nenhuma preparação e os que têm formação 

trabalham de forma errada, isso já falou muitas vezes se quiser saber puxem os 

áudios que estão ai na casa. E finalizou seu pronunciamento desejando uma boa 

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

inscrito, Zildo Vicente Leite, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou 

Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, público aqui 

presente, na pessoa do secretário Geraldo Cesário saudou os demais ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. E iniciou suas palavras se acostando aos votos de pesar da 

vereadora Maria Aparecida do falecimento do senhor Pedro Agostinho. Deixou 

seus meus votos de pesar a toda família em nome da sua família Vicente, 

parabenizou o pessoal do PROERD que comemorou o dia das crianças aqui no 

município, e todos os setores que comemorou esse dia das crianças. Também 

parabenizou todos os professores do nosso município e todos do Brasil que Deus 

os abençoe sempre.  Parabenizou o senhor prefeito pela locação do carro pipa 

que começou nesta segunda feira, se não se engano são cinco viagens por dia, e 

Damião também vai começar um funcionário diferenciado, pois ele consegue 

colocar ate mais de doze, não tem hora pra colocar, parabenizou a ele pela 

dedicação. Também falou deste projeto que foi enviado aqui à casa do leilão dos 

veículos ele estar cumprindo o que determina a lei orgânica do município, aonde 

pede a autorização do poder legislativo, não sei se aconteceu no leilão anterior 

daqueles dois tratores ele não participou desta casa, se veio pra pedir pra vender 

aqueles dois tratores e o dinheiro ninguém sabem aonde aplicaram e se aplicaram 



foi muito mal aplicado porque ele não viu nenhum resultado, então pediu à 

população que abra os olhos, parabenizou também o poder executivo e o 

legislativo que aprovou nesta casa por unanimidade a subvenção no valor de mil 

reais pra fundação hospital Napoleão Laureano inclusive foi uma indicação de 

sua autoria de um mil reais onde todas as prefeituras estão doando, parabenizou a 

todas. E pra encerra falou sobre os recursos do Pré Sal vai vim em boa hora 

graças a Deus foi aprovada no senado e na câmara a Paraíba vai ter direito a 

trezentos e quarenta e três milhões de reais Cajazeirinhas vai ter direito a 

trezentos e noventa e sete mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois 

centavos pra serem investidos pediu ao prefeito pra olhar com carinho pra o 

caminhão compactador, um trator de esteira pra se fazer um bom uso desse 

dinheiro e que se faça serventia. E finalizou seu pronunciamento desejando uma 

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

vereador inscrito, Adailton Alves de Lima, para fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, na 

pessoa do secretário de administração Geraldo Cesário saudou todos os 

presentes, ouvintes da Cajazeirinhas FM. E iniciou suas palavras se acostando 

aos votos de pesar da vereadora Maria Aparecida em nome da sua família Alves 

a família de Pedro Agostinho que Deus os com forte. E nesta noite também 

apresentou um titulo de cidadão cajazeirinhense a senhora Francinete Elvira de 

Lima que tem relevantes serviços no município e que já foi conselheira tutelar e 

em São José dos Alves tem seus serviços prestados como catequista como 

associada daquela comunidade então nada mais justo em dá esse titulo de 

cidadão, e também uma medalha de honraria ao senhor Francisco dos Santos, 

mas conhecido como Badá, aqui da comunidade de Forquilha que mantem 

aquela comunidade e aquela historiam de associação uma das primeiras 

fundadas, nada, mas justo que trazer essa homenagem a ele e ter esse 

reconhecimento justo a pessoas ilustres desse município, parabenizou também a 

iniciativa do fim das licitações dos abastecimentos de água tão esperado de 

algumas comunidades que logo vai ser concluído, e também com relação ao 

leilão que é aonde chega esse projeto que já é pra discursão e que foi lido aqui 

nesta noite com relação às demandas, e com relação ao leiloeiro tem a proposta 

que ele tira o custo lá em cima de quem comprou aquele bem móvel e cobra 

aquela porcentagem em cima do arrematador isso foi o que ele intendeu, só com 

relação ao leilão ainda hoje lhe sobra remoço porque sempre disse na tribuna 

desta casa da forma que foi feito aquele leilão que todos aqui recordam, e quem 

escuta também daqueles tratores 275 e o outro 292 e os valores foi significante e 

não veio nem um projeto de lei pedindo autorização desta casa disse aqui muitas 

vezes que aquele leilão com aquelas duas maquina eram num momento 

inoportuno duas maquinas muito importante e ate hoje essa casa se pergunta 

aonde foi investida esses valores que ninguém sabe. E finalizou seu 

pronunciamento desejando uma boa noite a todos. O senhor presente reassumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito, Antônio Dantas de Sousa, para 



fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou Senhor presidente, senhores 

vereadores, público aqui presente, em nome de Sebastiao saudou todos os 

presentes, ouvintes da Cajazeirinhas FM. E iniciou suas palavras parabenizando 

todos os professores principalmente os de Cajazeirinhas. Parabenizou o gestor 

por ter feito o abastecimento da água na comunidade do Barrento onde sempre 

vinha pedindo chegou em boa hora, e vai ter que ser colocada pelo menos duas 

vezes no mês, pois o abastecimento da CAGEPA não esta chegando nas 

residências, no entanto deveriam fazer uma audiência publica pra sanar esse 

problema. E o funcionário da CAGEPA falou que o problema é uma bomba, pois 

é muito velha e não estar dando pra suprir as necessidades dos consumidores 

acha que a arrecadação dar pra compra essa bomba, então tem que ter essa 

audiência com os responsáveis que é o diretor da CAGEPA pra resolver esse 

problema. Esses dias a senhora Micaela lhe procurou pra falar que na terça feira 

procurou o posto de saúde da cidade pra retirar seus pontos da cirurgia e lá uma 

funcionaria falou que não ia tirar porque estava sem material, ai foi tirar em 

Pombal, se isso tiver acontecendo é uma tristeza pro município. Também aqui se 

acostar aos votos de pesar da vereadora Maria Aparecida pelo falecimento do 

senhor Pedro Agostinho e aqui se solidariza com todos de sua família. 

Parabenizou o gestor por ter concluído o serviço da passagem molhada do 

Barrento onde o serviço foi muito bem executado pelos funcionários, só esperar 

que conclua as outras. E finalizou seu pronunciamento desejando 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 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, publico presente, nas pessoas de Geraldo 

Cesário e Sebastiao sejam bem vindos a sessa ordinária, ouvinte da Cajazeirinhas 

FM, em primeiro lugar iniciou suas colocações agradecendo a Deus mais uma 

vez por esta aqui, agradeceu aos vereadores pelo desempenho que tiveram, 

parabenizou todos os professores da rede municipal e estadual que compõe esse 

município, pelo dia do professor, pois sua profissão nos dias atuais é um desafio, 

e ver que nossas escolas não tem uma boa estrutura mais que tem um bom 

quadro de professores na formação dos nossos alunos. E aprova é que todo ano 

entra aluno de Cajazeirinhas nas faculdades que passam através do Enem, então 

a estes mestres vão os parabéns a toda categoria. Como também se acostar aos 

votos de pesar da vereadora Maria Aparecida pelo falecimento do senhor Pedro 

Agostinho, que nosso Deus conforte os familiares e a ele der o céu por descanso. 

Como também os dois projetos que se encontram na casa da doação pro hospital 

Napoleão Laureano e graças a Deus foi aprovado por unanimidade de votos e 

esses projeto só vem beneficiar as pessoas do nosso município que necessita 

daqueles serviços. Portanto finalizou suas colocações convidando os nobres pra 

reunião das comissões na próxima terça feira. O senhor presidente encerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a 



próxima sessão ordinária a ser designada para o dia 24 de outubro 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, 17 de outubro de 2019. 

 

 

                     

 


