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Ata da 13ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove (02/05/2019) 

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, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida 

dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. 
Deixou de comparecer a sessão o vereador Adailton Alves de Lima, o qual 

justificou sua ausência. 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 votação quando esta foi 

aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o senhor presidente 

autorizou a secretária da Casa fazer à leitura do Expediente do dia que 
constou da leitura de Indicação Nº 061/2019 de autoria do vereador 

Antônio leitura de Indicação Nº 062/2019 de autoria do vereador Antônio 

Dantas de Sousa, Dantas de Sousa, leitura de Indicação Nº 063/2019 de 
autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 

064/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de 

Indicação Nº 065/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito 

leitura de Indicação Nº 066/2019 de autoria do vereador Vicente Ismael da 
Silva Filho, leitura de Indicação Nº 067/2019 de autoria do vereador 

Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Moção de Aplauso ao Senhor 

Augusto Nobrega de Sousa Neto (Neto de Mastor), de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Moção de Aplauso ao Senhor Mario 

Jorge de Almeida de autoria do vereador Otoniel de Sousa, leitura de 

Moção de Aplauso ao Senhor Francisco da Costa Rodrigues Filho, de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa, leitura de Projeto de Lei Nº 011/2019 
de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Projeto de Lei Nº 

012/2019 de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de 

Projeto de Lei Nº 013/2019 de autoria do vereador Antônio Dantas de 



Sousa, leitura de Projeto de Lei Nº 014/2019 de autoria do vereador 

Antônio Dantas de Sousa, leitura de Projeto de Lei Nº 015/2019 de autoria 
do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de Projeto de Lei Nº 

016/2019 de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de 

Projeto de Decreto Legislativo n°. 014/2019 de autoria do vereador Otoniel 
de Sousa Brito, Projeto de Resolução Nº 002/2019 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

colocou em votação os Pareceres em Votação quando estes foram 

aprovados por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 1ª 
votação o Projeto de Lei nº 004/2019 Dispõe sobre autorização para 

transpor, remanejar, transferir, ou utilizar, total ou parcialmente, as 

dotações orçamentarias de um órgão e categoria de programa para outra e 
da outras providências. Quando este foi aprovado por maioria de votos. 

Votaram a favor os vereadores: Otoniel de Sousa Brito, Antônio Dantas de 

Sousa, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Se abstenção de votar o 
vereador Vicente Ismael da Silva Filho. O senhor presidente colocou em 2ª 

votação o Projeto de Lei nº 004/2019 Dispõe sobre autorização para 

transpor, remanejar, transferir, ou utilizar, total ou parcialmente, as 
dotações orçamentarias de um órgão e categoria de programa para outra e 

da outras providências. Quando este foi aprovado por maioria de votos. 

Votaram a favor os vereadores: Otoniel de Sousa Brito, Antônio Dantas de 

Sousa, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria 
Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Se abstenção de votar o 

vereador Vicente Ismael da Silva Filho. O senhor presidente convidou o 

vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer uso da palavra. 
O Edil saudou Excelentíssimo Senhor presidente, colegas vereadores, 

funcionários da casa, publico aqui presente, Deda representando aqui a 

plateia, e lembrando aqui de agradecer a proteção de Deus por estar 

iniciando mais um trabalho da nossa cidade. Justificou o seu não voto ao 
projeto 04/2019 projeto esse que vem do executivo e na sua concepção não 

tem uma abrangência total ao publico, ele tem mais um objetivo voltado às 

questões administrativas, o ano passado tive aqui um projeto dessa natureza 

e a população pagou um preço muito caro, principalmente quando não 
atingiu as metas exigidas pela legislação atual quando se refere aos gastos 

mínimos permitidos na saúde, na educação e outros setores, respeita o voto 

de todos, mais em sua opinião ele tira o foco de uma gestão quando ele 
busca distribuir de forma eficácia na gestão, ela vem beneficiar as 

dificuldades dentro da gestão, muitas vezes o projeto quando pede crédito 

adicional, crédito suplementar, ele busca direcionar determinados recursos 

pra determinado setor especificando. Quanto a esse projeto ele é uma carta 
em branco, pra o gestor pegar esses 30% do nosso orçamento e fazer o que 

quiser transpor, gastar total ou parcial, então é importante que a população 



saiba que os vereadores estar votando esse projeto não porque o vereador 

se absteve de votar por um recurso que vai entrar no município, não é 
recurso que está entrando não, dando uma carta em branco ao prefeito com 

os 30% pra ele fazer o que quiser pegar das secretarias pequenas estas que 

já estão sufocadas, principalmente com a quantidade de funcionários 
contratados, e nessas secretarias que estão superlotadas que não cabe, mais 

estão colocando mais funcionários nelas, ai sacrifica a saúde que entra mais 

recurso e outras que tem mais recursos. Quem deixa de ganhar com isso e o 

povo os que necessitam muito que não consegue muitas das vezes de um 
exame, pois o sistema está lotado como se sabe que a fila é grande, mais 

não votou e nem vai votar, se fosse os 20% ate votaria mais 30% não, 

espera que realmente seja pra uma boa causa, pois o ano passado não foi 
porque o que ficou de pessoas reclamando a falta de coisas simples, muitas 

das vezes o prefeito precisa da uma assistência emergencial a uma família 

que tem um problema grave e ele não ter nenhum recurso nem uma reserva 

por quê? Porque ultrapassou a meta, o FPM daqui desde o ano passado que 
e usado pra pagar folha. Pois aqui não vê fazer nenhuma construção, só 

restauração e importante saber a diferença, só tem promessa, terá um novo 

orçamento esse ano. Ninguém aguenta mais ir pra orçamento, estar 
cansado, e não estar falando por demagogia não, e a realidade se mudar ele 

chega aqui e dar os parabéns. Como parabenizou a gestão pela indicação 

que fez, solicitando que fosse feito a estrada que tem um atoleiro próximo 

ao açude da Forquilha, foi feito e por sinal muito bem feito, ele cobra mais 
com muita responsabilidade, e quando o serviço é feito tem a coerência de 

parabenizar, essas indicações são essenciais para município, falando 

também do roço das estradas passou em algumas que não foram roçadas a 
mais de quatro anos, espera que seja feito o roço dessas estradas, pois e um 

perigo acontecer acidentes, e agradeceu o espaço e seu muito obrigado.  O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Zildo Vicente Leite, para fazer uso da palavra. O Edil saudou o Senhor 
presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, publico presente na 

pessoa do jovem Wiliam saudou os demais presentes, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM, desde já agradeceu o vereador Vicente porque lhe cedeu 

uma de suas moções, isso mostra que trabalham juntos pesando no bem do 
nosso município, parabenizou pelo gesto, e na frente quem sabe se ele 

venha retribuir, desde já parabenizou os trabalhadores, pois ontem foi o dia 

deles, são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas mais levantar a 
cabeça e comemorar esse dia, e essa semana comemorando os 25 anos de 

emancipação politica de Cajazeirinhas, tive a abertura do centro de 

convivência, desde já parabenizou, ele participou de varias ações, no 

domingo teve a alvorada com a participação da banda amigas da arte que 
fizeram uma belíssima apresentação, na segunda feira tive a entrega do 

trator que vai beneficiar os agricultores, estar bem dotados agora tem 



quatro tratores, se tiver um bom planejamento, ano que vem sana todos os 

problemas no caso dos cortes de terras, pra que os agricultores plantem 
cedo e colham cedo. Também tive a visita da deputada Poliana Dutra 

juntamente com alguns vereadores o prefeito participou de uma entrevista 

no guia TV canal 14, de Jose Alves de Pombal, e a noite participou da 
missa pedindo bênçãos, discernimento a cada vereador que aqui esta a cada 

habitante que necessita. Também parabenizou a secretária Luana e o gestor 

Francisco de Assis que em 2018 o TCE recomenda gastar 25% pra se 

gastar com a educação Cajazeirinhas gastou 34.9%, 10% a mais 50 % com 
a saúde são as duas mais importantes. Também falou das estradas vicinais 

que dar acesso à entrada das estradas das comunidades pra que se faça o 

roço é preocupante tem estradas que tá um perigo tem buracos tem que 
desviar podendo acontecer acidentes é um problema do DR, eles fazem um 

trabalho de terra plangem trabalho de primeiro mundo, parabenizou os 25 

anos de Cajazeirinhas, como todos que se dedicaram pra que acontecesse 

essa festa uma data que marcou, teve a presença do ex-prefeito Cristóvão 
Amaro que contribuiu muito com o município como todos os outros que 

deixaram suas contribuições e agora o prefeito Francisco de Assis esta 

dando a sua parcela e também os secretários que passaram e deram inicio 
ao processo de fundação em nome do ex-vereador Jânio parabenizou os 

demais que trabalham ate hoje, agradeceu a paciência e deixou sua boa 

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

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira, para fazer uso da palavra. O 
Edil agradeceu a Deus por deixar que eles se reunirem e trabalhar pra 

melhorar o nosso município. Saudou o Senhor presidente, colegas 

vereadores, funcionários da casa, publico presente, justificou por não ter 
participar da alvorada do aniversario da cidade, pois todos têm interesses, 

agora todos merecem a dignidade de viver, então participou de uma 

audiência publica em Joao Pessoa segunda feira dia 29 encabeçada pelo 

deputado Nabor Wanderley e Hugo Mota e até se admiro em ver que o 
deputado vem dando a cara à tapa, lutando pelo direito dos pescadores, 

agricultores, aos segurados especiais professores, admirou muito aquele 

cidadão o dep. Hugo Mota ganhou sua admiração pela forma de seguir um 

patamar uma historia por ser realista, e lá foram convidados deputados 
federais e estaduais muitas autoridades presentes, foi uma assembleia muito 

importante pra questionar os problemas do nosso estado do nosso País, pois 

vem sendo um descaso, e quando ele frisou uma parte que não adiantava se 
preocupar depois que for aprovado, ai tem que engolir, ou brigue antes ou 

não entre na briga, antes de um projeto ser aprovado pode se fazer tudo, 

mas depois de aprovado nada pode ser feito, então hoje do jeito que tá 

ninguém fala pelo menor, mas só basta à maioria dos deputados quer voltar 
atrás ai vence pra onde for quanto à reforma foi cobrado e eles falaram que 

não e contra a reforma e sim e contra como ela esta sendo feita, tirando dos 



menores e abastecendo os grandes, e só sabe o que vai acontecer realmente 

quando forem votados, agora todos podem participar e cobrar antes quando 
vir que tem algo errado, então seu muito obrigado e boa noite a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Antônio Dantas de Sousa, para fazer uso da palavra. O Edil 
cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, publico aqui 

presente, seu amigo Francisco, caros rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM, 

iniciando sua fala agradeceu o gestor por ter atendido em umas de suas 

indicações onde foi resolvido o problema da ladeira do riacho do Barrento 
que estava péssima, fizeram um serviço de primeira qualidade, parabenizou 

o operador pelo excelente trabalho, e diante mão pediu verbalmente uma 

limpeza na murada da escola do Barrento, pois o mato está grande, e 
também repor lâmpadas, já conversou com o secretário Evadir e ele falou 

que logo vai ser resolvido. Falou de uns projetos de sua autoria e explicou 

cada um, projeto de lei 012/2019 onde fala das proteções laterais nessas 

pontes e passagens molhadas, são muito estreitas desde que Cajazeirinhas 
foi fundada, ver certas dificuldades pra caminhões, motoqueiros, é muito 

importante essas proteções pra evitar acidentes. E sobre o projeto de lei 

013/2019, Institui o banco de ideias legislativas no município de 
Cajazeirinhas no portal, um exemplo à pessoa quer fazer uma critica um 

elogio, ai ela vai lá ao portal e faz seu pedido sua critica e muito mais, e 

outro projeto que fez é pra dispor no município a rotina de exames 

semestrais, rápido de glicose mia pra prevenção de diabetes, pois se sabe 
que é uma doença muito avançada, isso é importante, pois vai ajudar a toda 

à população, e o outro 016/2019 dispor a participação dos agricultores 

rurais e orgânicos do município em eventos orgânicos e patrocinados ou 
apoiados pelo poder executivo, pra que essas pessoas posam expor mais os 

serviços deles é muito importantes é um incentivo pra o bem de todos. 

Também fez as indicações de duas passagens molhadas aqui no jacu na 

propriedade de Geraldo Machado e a outra em Bival Dantas, pois na época 
das chuvas o pessoal fica isolado, fez uma visita e constatou isso, então são 

cobranças que os vereadores fazem que seja o trabalho. E também lembrar 

aqui que o amigo Geraldinho falou que uma das suas indicações também 

vai ser concluída, diante das placas do Distrito do Barrento, ele pediu o 
acolhimento dos números das ruas que já foram entregue ao mesmo e ele 

que falou que as placas já chegaram e logo estar sendo colocando pra ficar 

tudo legalizado nós padrões, então só eram essas suas palavras por hoje, e 
seu muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou 

o vereador inscrito Jacson Felix Almeida dos Santos, para fazer uso da 

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

publico aqui presente, caros rádios ouvintes, primeiramente parabenizou os 
trabalhadores do nosso município pela data de ontem, 1°de maio apesar do 

desemprego no nosso país, que afeta muitos mais que Deus abençoe a 



todos, falou também do projeto que aprovaram agora à noite 004/2019 que 

trata de repor remanejar parcial ou total recurso do município, onde foi 
dialogado muito entre vereadores, e hoje foi aprovado, estão facilita muito 

o trabalho do executivo, então os vereadores vão fiscalizar de tal forma 

como é feito essas transferências. Dando sequência falando das festividades 
dos 25 anos parabenizou o atual prefeito como todos os outros que ali 

passaram e que contribuíram com o município em parceria com o 

legislativo, pra que as pessoas se orgulhem de todos que representaram 

cada um deles. E todos juntos comemoram mais um ano da nossa cidade, 
tudo muito bem organizado. Parabenizou a todos que contribuíram pra esse 

evento acontece, também participamos da entrega da patrulha mecanizada 

que é uma ação da senadora Daniela Ribeiro, ela já mostrando serviço em 
nossa cidade, e dois abastecimentos d’água de 500 mil reais, em duas 

comunidades que vai ser concluído ela já cumprindo com suas promessas, 

isso só vem melhorar e sanar os problemas do nosso município. Tive a 

presença do nosso deputado Wilson Santiago onde tiveram reunidos com 
ele e garantiu recursos falando diretamente numa entrevista, falou da escola 

padrão que vai ser construída aqui na nossa cidade, parabenizou os 

secretários pela agilidade nas documentações, ele falou também que de 
muitas cidades a única que ele conseguiu foi pra Cajazeirinhas, empenhar o 

recurso, afirmou que está 100% garantido e assegurado esse recurso, o 

recurso da ambulância também, juntamente com seu filho Wilson Filho, 

falou também que estar confiante com o governo federal que tudo dará 
certo. Também tive a presença da deputada Polyana Dutra que também 

garantiu muitos recursos que vai batalhar pelo nosso município, e garantiu 

que tem recursos pra vim de pavimentação em Cajazeirinhas, se Deus 
quiser vai dar tudo certo. Finalizou sua fala desejando uma sua 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 

cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, publico aqui 
presente, caros rádios ouvintes, internautas conectados em rede 

parabenizou o senhor prefeito Francisco de Assis Rodrigues, pela semana 

de comemorações alusivas ao aniversario da cidade, pelos eventos 

ocorridos, desde a sessão solene, no qual parabenizou o presidente Joalex, 
e falou que participou de todas, eventos por sinal muito lindo e importante, 

comemorando as bodas de pratas do nosso município que pra ele é motivo 

de alegria. Também comemorar a aprovação do projeto das contas do ex-
gestor desta cidade Cristóvão Filho, que todas foram aprovadas, diante 

mão parabenizou o ex-prefeito Cristóvão Filho. Já aproveitou pra falar do 

outro projeto que foi aprovado dos 30% do orçamento para o senhor 

prefeito fazer o que bem entender, agora que seja usado para o bem do 
nosso povo, por isso votou a favor e acredita que o nosso prefeito. Como 

também fez algumas indicações, por exemplo, que se coloque material no 



balde do açude de Silvestre Dantas, pois lá tem que ser recapeado, pra não 

acontecer acidentes, indicou a limpeza da Praça do Barrento, também pediu 
que se vier recursos pra fazer calçamentos, que façam aquela principal do 

Barrento, já que a deputada garantiu isso, também apresentou um titulo de 

cidadã cajazeirinhense a Kaline Oliveira da Silva, como também tem dois 
projetos de lei que cria o museu histórico do município de Cajazeirinhas, e 

recebeu o nome de Cristóvão Amaro da Silva, o outro que cria o museu 

da câmara que se Deus quiser vai receber o nome de Leônidas Rodrigues 

de Almeida, pois foram pessoas que deram o melhor de si pra esse 
município. Pra que hoje esteja como se encontra. Como também 

parabenizou todos os trabalhadores do nosso município do Brasil e do 

mundo inteiro, pelo o dia1 º de maio que é comemorado o dia do trabalho, 
finalizou sua fala desejando uma boa noite a todos e seu muito obrigado. 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, saudou aos colegas vereadores, publico aqui presente,  

Internauta conectado parabenizou todos os trabalhadores, pelo dia 1º de 
maio dia do trabalho, pois os trabalhadores é quem coloca o pão de cada 

dia na mesa das pessoas. E vendo todos os projetos que ora entra nesta casa 

e as indicações, e o projeto que foi aprovado e que foi muito discutido nesta 

casa, mais que entrou em comum acordo e graças a Deus foi aprovado. E 
como é o papel do vereador fiscalizar como vão ser remanejados esses 

recursos dentro das secretarias quando assim necessitarem. E quanto ao 

projeto que veio da indicação do estado, que o vereador zildo apresentou 
hoje aqui a respeito dos limites do nosso município é uma preocupação, 

tem que ser solicitado um mapeamento do nosso município, sabe-se que foi 

feito o mapeamento pelo estado mais de forma erronia, e quem fica com o 

prejuízo e o município de Cajazeirinhas que perdeu cinco quilômetros 
quadrado de área do seu território, tem que ver a matéria a fundo, pra não 

cometer nada erado, também quero convidar todos pra audiência onde vai 

estar à frente parlamentar de deputados que irão discutir assuntos 

pertinentes do semi arrido nordestino. Então são essas suas colocações e 
desejou 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 a designada para o dia 09 de 
maio 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, 02 de maio de 2019. 



             

 

                           

         

       

                 

    
          

  

 
 

 

 


