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Ata da 10ª 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 

(26/ 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, Adailton Alves de Lima e Arildo Batista Ferreira, Antônio 

Dantas de Sousa, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. 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 

115/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do 

Projeto de Lei nº 018/2019 de Autoria do Poder Executivo, leitura do 

Parecer Nº 001/2019 ao Veto do Projeto de Lei nº 011/2019 Dispõe 

sobre a obrigatoriedade, no âmbito do município de Cajazeirinhas, da 

divulgação no site da prefeitura municipal de Cajazeirinhas, informações 

sobre as obras públicas municipais paralisadas, contendo exposição dos 

motivos e tempo de interrupção, leitura do Parecer Nº 001/2019 ao Veto 

do Projeto de Lei nº 016/2019 Dispõe sobre a participação dos 

produtores rurais e orgânicos do município de Cajazeirinhas em eventos, 

organizados, patrocinados ou apoiados pelo poder executivo municipal e 

dá outras providências, leitura do Parecer Nº 001/2019 ao Veto do 

Projeto de Lei nº 018/2019 Autoriza o Poder Executivo a utilizar 

instalação do sistema de captação de energia solar e do sistema de 

captação, armazenamento e utilização de águas pluviais na construção de 

novos prédios públicos, locação ou reforma. , leitura do Parecer Nº 

001/2019 ao Veto do Projeto de Lei nº 019/2019 Fica o Poder 



Executivo Municipal autorizado a ampliar para outras modalidades 

esportivas a Copa das Cidades Oriel Brilhante de Moura realizada no 

período alusivo ao aniversário de emancipação política de nosso 

município e dá outras, leitura do Parecer Nº 001/2019 ao Veto do 

Projeto de Lei nº 020/2019 Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação do serviço de disque-denúncia nacional de violência contra a 

mulher e do centro de referência de assistência social – CRAS – Eloi 

Barbosa de Almeida no âmbito do município de Cajazeirinhas, leitura do 

Parecer Nº 001/2019 ao Veto do Projeto de Lei nº 029/2019 Institui o 

Dia Municipal da Cavalgada e dá outras providências. 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, público presente, 

na pessoa de Sebastiao saudou todos os presentes, desde já agradeceu ao 

poder executivo por enviar esse projeto de lei, pedindo autorização ao 

poder executivo, pra firmar convenio com a fundação Napoleão 

Laureano, aonde ele vai fazer ação social, desde já parabenizou a todos 

os gestores pela iniciativa, é de grande valia, creia que esse projeto vai 

ser aprovado por unanimidade, à prefeitura vai doar pra o hospital mil 

reais. Contribua pela sua conta da energia. Também senhor presidente, 

teve a inauguração da Praça Noêmia Cesário, com a presença da banda 

amigas da arte, com o amigo Chagas Felix, prefeito, vereadores e a 

população, um dia muito abençoado, pra todos. Também falou do 

cadastramento do pessoal da zona rural pra energiza o prazo está 

chegando só tem praticamente um mês, falta muita gente, principalmente 

os da tarifa verde, pois dar-se o direito de ter uma Ortega aqueles que 

captam água do rio Piancó, a necessidade e da ANA, também senhor 

presidente e é autor de uma lei que instituiu no município o dia do 

comunitário de saúde e o dia do agente de combate a endemias que é 

comemorado dia 4 de outubro, esse ano solicita da secretaria de saúde 

que valorize esses profissionais é muito importante que seja feito uma 

palestra pra se discutir esse dia. E também retornar os trabalhos na PB 

366 já foi feito aqui em Cajazeirinhas e agradeceu ao DR, e parabenizou 

o PROERD em nome dos policiais, por hoje ter feito uma excelente ação 

no município, sobre a semana nacional do transito educando as crianças 

fazendo simulações no transito. Finalizou seu pronunciamento 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 saudou o senhor presidente, colegas vereadores, 

funcionários da Casa, público presente, assessor jurídico, o qual saudou 

todos os presentes no plenário desta casa, caros rádios ouvintes, todos, 

iniciou sua fala parabenizado toda a gestão, pela inauguração da praça de 

eventos Noêmia Cesário da Silva que se deu essa comemoração na ultima 



sexta feira, uma obra publica que vem valorizar aquele bairro, onde ver a 

cidade crescer mais e mais, parabenizou a toda administração pelas 

vitórias, e toda população comemora pelas obras e se acostou as palavras 

do vereador Zildo Vicente que lhe antecedeu onde trata do assunto das 

doações pra o hospital Napoleão Laureano, um hospital que atende 

muitas pessoas, no entanto vive de doações, e se ajudarem a manter uma 

instituição daquela, não encruzando os braços, lá existem pessoas 

fazendo serviços voluntários são testemunho próprio, servindo café da 

manhã para as pessoas dando apoio as pessoas que chegam a momentos 

difíceis, e espera que não só o poder publico, mas a população dar sua 

parcela de contribuição pediu muita saúde a Deus, mas nunca se sabe a 

hora que se precisa e acredita que não vai ser diferente com esse projeto, 

e pra concluir falar sobre o tarifa verde acha que ate ele vai ficar de fora, 

e deu um exemplo, lá na propriedade de herança esta no seu nome, e a 

Ortega também, ai não sabe se ele se encaixar, pois a escritura está no 

nome de uma tia e a energia no seu isso são coisas que tem que ser 

cobrado à questão dos representantes pra se prorrogar pra não ficar de 

fora. Pra não acarretar muitos problemas, finalizou seu pronunciamento 

desejando uma 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 saudou o senhor presidente, colegas 

vereadores, funcionários da Casa, público presente, assessor jurídico, em 

nome do seu amigo Bastião saudou todos do plenário, caros rádios 

ouvintes, todos, iniciou sua fala agradecendo ao poder executivo a pessoa 

de Giliarde e Júnior por ter executado um pequeno serviço no Barrento, 

mas de grande importância e utilidade onde foi feito um serviço de 

execução naquelas ruas do Barrento, onde tem a obrigação de cobrar 

também tem obrigação de agradecer quando o serviço for executado. 

Mais vem pedir pra que seja resolvido o problema da água do Barrento 

porque estar um caso sério, o pessoal pago e não esta chegando à água 

nas residências, e sobre a ponte do Barrento já foi feito o serviço de 

desvio acha que logo vai estar sendo resolvido o problema daquela ponte 

do Barrento. Finalizou seu pronunciamento desejando uma 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 

saudou o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da Casa, 

assessor jurídico, publico presente nas pessoas de Edinaldo e Sebastiao. 

Iniciou sua fala agradecendo a Deus por deixar se reunir todos juntos, 

hoje vai ser breve em primeira mão justificou sua falta na inauguração da 

praça de eventos, estava em Patos fazendo uns exames, mas parabenizou 

pela inauguração daquela praça, e também conversando com Chagas, 

onde lá em Coremas faz parte do ECC da paroquia Santa Rita de Cássia, 

onde fazem uma campanha, com dois caminhões de alimentos materiais 



de expedientes materiais hospitalares arrecadaram bastantes coisas e uma 

quantia em dinheiro pra o hospital Laureano, foi bem recebido de pessoas 

do ECC pra o responsável do Laureano, todos os municípios estão 

ajudando da melhor maneira, pois aquela instituição não pode parar e sim 

continuar, muitas pessoa estão colaborando com essa ação, são muitas 

pessoas que precisam daquele hospital, também parabenizou o prefeito 

pelas ordens de serviços pelo carro da merenda que venham mais obras, 

pois necessita, e disse aqui aos vereadores que a nossa vida e muito curta 

quem quiser o bem plante o bem e quem quiser o mal se destrói por si 

mesmo, finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos. 

O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador 

inscrito Jacson Felix Almeida dos Santos, para fazer uso da palavra. O 

Edil saudou o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da 

Casa, assessor jurídico, publico presente nas pessoas de Edinaldo e 

Sebastiao, caros rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas 

conectados, iniciou sua falando sobre a inauguração da praça de eventos 

no conjunto Edivaldo Cavalcante onde eram de taipas e na gestão do 

prefeito Jose Almeida foi construído um conjunto, e na gestão do prefeito 

Assis está sendo inaugurada essa praça, e se Deus quiser vai ser 

pavimentada estar na luta pra conseguir, e lá teve discurso do prefeito à 

benção do padre um louvor em agradecimento, foi oficializado a entrega 

de um veicula pra transportar a merenda escolar do município. A 

ambulância ia ser entregue, mas ainda não foi emplacada, pois é muita 

burocracia e faltam umas adaptações no veiculo, mas a qualquer 

momento esse veiculo vai ser entregue pra população. Neste mesmo dia 

houve um acidente grave com o secretário de saúde e outros pacientes 

por um milagre não teve vitimas, só agradeceu a Deus por tudo foi uma 

noite de muitas preocupações, então dando sequência, parabenizou o 

executivo por ter tomado a iniciativa de enviar o projeto pedindo 

autorização que vai passar recursos mensalmente, também ajudando o 

hospital Laureano que á mais de 55 anos que atente a toda Paraíba e 

também os estados vizinhos, e todos vão sim aprovar essa autorização pra 

doar uma quantia todo mês pro hospital, falou também sobre o território 

do município, onde tem a preocupação de que haja uma audiência 

publica, a documentação está com a deputada Pollyana Dutra pra que ela 

agilize na assembleia, e cobrar do prefeito para formar uma comissão 

entre vereadores, pra ir à assembleia rever todos esses limites pra que 

resolva de uma vez por todas a questão desses limites. Haja vista que o 

município é quem dá assistência a essas pessoas. Finalizou seu 

pronunciamento desejando uma 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 saudou o senhor presidente, 

colegas vereadores, funcionários da Casa, assessor jurídico, publico 



presente na pessoa Sebastiao, caros rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM. 

Iniciou sua fala agradecendo a Deus por esta aqui mais uma vez. E 

apresentou um oficio solicitando do presidente da comissão que foi 

designado pra analisar os vetos dos projetos de lei que foram 

apresentados hoje à noite e aqui foram lidos os pareceres, solicitando que 

fossem analisados os projetos e os vetos separadamente, que fosse 

elaborado relatório dos mesmos mostrando se ouve erros de 

interpretação, é bom saber que qualquer pessoa leiga que leia todos os 

projetos e vetos, que houve por parte da assessoria que elaborou os vetos, 

de forma é ronha ou intuitiva querendo induzir as pessoas ao erro ou 

desconhecimento do que tange cada projeto, dizendo que estar querendo 

criar despesas pro município, onde um deles trata de pedir ou autorizar 

um local amplo pra que os agricultores coloquem seus produtos pra que 

sejam bem visualizados, outro que é incluir no calendário o dia da 

cavalgada isso é criar despesas pro município? É apenas pra incluir faz se 

quiser isso e apenas uma ideia, parabenizou Bruno dono da padaria pela 

iniciativa de querer colocar energia solar.  O que é que custa um projeto 

de energia solar que visa economia para o município, agora não ter ideias 

e outro detalhe, isso é prioridade para o município, como é que uma 

pessoa vai vetar um projeto dessa natureza, como também foi vetado um 

projeto de sua autoria onde pede informações das obras paralisadas, só 

estar querendo exercer o seu papel de fiscal do povo, enquanto for 

representante do povo não vai querer ser submisso a alguém, em todas as 

gestões reclamou e mostrou os erros, mostrou onde tem que trilhar uma 

gestão boa, portanto parabenizou o prefeito por inaugurar a praça de 

evento, e a Dr. waerson por dar o nome de Noêmia Cesário aquela praça, 

ficou triste pelo acidente acontecido no dia, mas graças a Deus está tudo 

bem. Finalizou seu pronunciamento 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 saudou 

o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da Casa, assessor 

jurídico, publico aqui presente, caros rádios ouvintes, iniciou sua fala 

agradecendo a Deus por estar aqui, mas uma vez reunidos e ouvindo 

atentamente todos os discursos de todos que lhe antecederam observando 

a preocupação de cada um com os interesses de nosso município, e dizer 

que todos os assuntos têm suas grandes relevâncias, principalmente 

quando se refere ao interesse público, e estiver sempre buscando o bem 

estar dos munícipes, mas depois de ouvir os discursos abordou um tema 

bem discutido que é a falta de água no nosso município, quando se fala 

na zona rural é que tem uma pipa quebrada, é obvio que qualquer 

transporte quebra, e é importante salientar que á politica de 2016 todinha 

foi feita de ônibus quando quebrava de carro quando quebrava de quando 

o pipa não conseguia abastecer, e a politica era feita aqui na câmara na 



rua, aqui em Cajazeirinhas tinha fotografo de plantão toda hora, não é 

gestor não apenas estou aqui pra cobrar reivindicar, o pipa nesse tempo 

não pode parar, porque se não controla todo um calendário que esta 

atrasado, então trabalhando a semana toda sábado e domingo já não da 

conta. E não sabe qual a explicação vão dá, mas pra população, ele se 

solidariza porque sabe o que é falta de água. Todo prefeito que passa em 

Cajazeirinhas deixa sua marca, o prefeito Cristovão, pai deixou a sua 

marca que foi o abastecimento de água nessa cidade, por sinal muito 

importante pra todos, muito bonito, o prefeito Jose Almeida foi tirar 

aquelas casas de taipa daquele conjunto deu uma nova visão a cidade, o 

prefeito Cristóvão Filho por ironia do destino conseguiu locar aquela 

verba que muita gente dizia nos palanques que comeram e tinha roubado, 

mas aquela obra foi locada, não sabe se foi executada da forma que 

estava no projeto, do governo passado, e também parabenizou essa gestão 

por ter a coragem de ir lá desbloquear por que todo mundo sabe que 

estava bloqueada, parabéns por conseguir desbloquear, agora pra que o 

prefeito atual deixe sua marca deixou aqui sua ideia pra que se faça o 

calçamento naquele conjunto, pra os quatro prefeitos cada deixar sua 

marca, quer aqui também se solidarizar o pessoal que vinha do acidente a 

oposição desta casa não querem o mal de ninguém e sim o bem, é bom 

deixar claro que foi um animal que causou o acidente, mas e bom ver a 

situação desses carros, pois tem carros ai que tão numa situação terrível, 

e graças a Deus que conseguiram alguns caros, mas tem que zelar, são 

patrimônio do povo esses caros do município estão uma vergonha, 

agradeceu o espaço e desejou 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 03 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, 26 de setembro de 2019. 

             

 

  

 


