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Ata da 12ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (10/ 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, 

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 116/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura 

de Requerimento nº 008/2019 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura de Requerimento nº 009/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente 

Leite, leitura de Requerimento nº 010/2019 de autoria dos 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, leitura de Moção de Aplauso a toda equipe do “Programa Criança 

Feliz”, de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de Moção de Aplauso 

aos “Condutores Socorristas (ambulância)” de autoria do vereador Zildo Vicente 

Leite, leitura do Projeto de Lei nº 019/2019 de Autoria do Poder Executivo. 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, vereadora Maria Aparecida, público aqui 

presente, ouvintes da Cajazeirinhas, iniciou sua fala parabenizando as crianças 

pelo seu dia que vai ser no dia 12, pois elas crianças são o futuro do amanhã, que 

Deus abençoe todas as crianças do Brasil. Parabenizou também todos os 

candidatos que concorreram às eleições do conselho tutelar, onde teve uma 

votação impressionante, aonde veio votar 2.058 pessoas, e ver que as pessoas 

tem a preocupação que a cidade cresça , teve alguns que não ganharam mais, mas 



não desistam, pois a derrota de hoje e a vitória de amanhã sigam em frente, 

parabenizou aos cinco que ganharam seu abraço a todos. Também aqui pediu ao 

gestor que mande a maquina pra fazer uma limpeza da água do poço lá no rio 

onde faz a captação pra distribuição da comunidade de São Braz pra que chegue 

limpa, outra problema e a situação do pipa que esta quebrado, as pessoas estão 

necessitando muito de água, e queria saber qual é o problema, pra pelo menos 

falar para as pessoas, mais que resolva logo esse problema. Pois a população está 

sofrendo sem água. Finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite a 

todos.  O senhor presente 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, vereadora Maria 

Aparecida, público aqui presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes, e 

internautas conectados. O Edil iniciou sua fala respondendo ao vereador que lhe 

antecedeu Antônio Dantas, quanto à questão do pipa que precisou de uma grande 

revisão e no momento de começar a rodar, deu um problema no  Intercooler é 

uma parte do radiador desses caminhões, haja vista que o mecânico vai esta ai 

pra resolver o problema, acredita que amanhã ele volte a funcionar novamente, 

dando sequência a sua fala parabenizou a todos os candidatos a conselho tutelar 

que tiveram coragem de colocar seus nomes a disposição pra que a população de 

Cajazeirinhas escolhesse então os cinco que ganharam que prestem um bom 

serviço pra população, que seja tudo premeditado por Deus. Amanhã o prefeito 

vai viajar juntamente com o secretário de administração Geraldo Cesário pra 

João Pessoa pra uma reunião com Deusdete pra firmar convênio sobre os 

calçamentos que se Deus quiser o nosso prefeito vai sim angariar recursos pra 

calçar diversas ruas do nosso município. Pra encerrar o seu discurso parabenizou 

todas as crianças, pois sabe que no sábado próximo dia 12 será comemorado o 

dia das crianças em nome do seu filho Jacson Filho deixou os parabéns a todas as 

crianças de Cajazeirinhas e que tenham um dia especial. Finalizou seu 

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

os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, para fazer uso da palavra. A Edil cumprimentou o senhor presidente, 

senhores vereadores, público aqui presente, na pessoa do amigo Sebastião 

saudou todos do plenário. A Edil iniciou sua fala parabenizando o dia das 

crianças como os vereadores aqui já falou uma data muito simbólica, todo aqui 

tem crianças na sua casa ou que seja família, pediu às famílias que mostrem a 

elas que elas são muito importante, presentei elas, mas também teve uma 

infância muito feliz. E encerando sua fala a comemoração das crianças, hoje lá 

em São Braz I já começou estive lá juntamente com o prefeito o secretário de 

saúde Ediney, foi muito lindo a comemoração e parabenizou a todos, aquelas 

crianças são merecedoras, que tenham em todas as comunidades, e em nossa 

cidade. E também parabenizou aos conselheiros que foram eleitos pelo êxito, 

todos foram muito bem votados. Uma eleição acirrada, mas que deu tudo certo à 

população escolheu, e só pra finalizar parabenizou os coordenadores Chagas e 



Marcos fez um trabalho transparente com muito respeito. 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 o senhor presidente, senhores vereadores, 

vereadora Maria Aparecida, público aqui presente, Sebastiao representando a 

população, ouvintes da Cajazeirinhas FM. O Edil iniciou seu pronunciamento 

falando que tinha apresentando uma indicação solicitando do senhor prefeito que 

as luzes da Praça Noêmia Cesário, permaneçam acesas durante a noite como é de 

praxe as luzes permanecerem acesas de seis as seis, isso a pedido de alguns 

populares, pois quando são desligadas às dez horas chegam pessoas no local pra 

fazerem não sei o quê. Mas que a população está reclamando. Parabenizou a 

todos os conselheiros tutelares que disputaram as eleições neste ultimo domingo, 

todos eram merecedores dos votos, ficou triste com certas coisas que 

aconteceram de frente do setor de votação, um cidadão fazendo baderna uma 

falta de respeito com todos que estavam ali, chamou a policia, mas ele saiu então 

a policia ficou de plantão e o cidadão não voltou mais, e sobre o carro pita será 

que vão resolve esse problema do carro pipa pelo nosso povo, parabenizou todos 

os nordestinos que foram comemorados essa semana, pelo dia das crianças que 

vai ser comemorado no dia 12, pois é um dia muito importante pra todas as 

crianças, parabenizou a todas que são o futuro do amanhã. 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 o senhor presidente, senhores 

vereadores, vereadora Maria Aparecida, público aqui presente, funcionários da 

casa, caros rádios ouvintes, e internautas conectados. O Edil iniciou sua fala 

agradecendo a Deus por estar aqui mais uma vez pra discutir os interesses do 

nosso município, ouviu todos os colegas que lhe antecederam se expressaram o 

que tem a ver com a população, e lembrar-se da importância do dia das crianças 

que será comemorado no próximo sábado, lembrando que é feriado alusivo ao 

dia da padroeira do Brasil nossa senhora de Aparecida, data muito importante pra 

todos nós e pra todas as crianças, é importante também lembrar que estar em 

tempos difíceis, pra que os pais criem seus filhos com dificuldades, em relação 

às redes sócias deixando os bons costumes, tudo isso tem sido um fator 

diferencial, quando se refere ao tempo que se vivem, é preciso haver uma vigília 

por parte dos governastes e de pais uma observação constante com as crianças e 

jovens, e aqui parabenizou o conselho de direito do nosso município pela 

condução do processo eleitoral, parabenizou de um modo geral aqueles que 

vieram expressar e exercer a sua cidadania, que tiveram a preocupação em 

escolher seus candidatos e pra escolher as pessoas que vão proteger os direitos 

das crianças e adolescentes do nosso município. E parabenizou os eleitos pela 

conquista, e também aos que não ganharam mais que todos tem o mesmo perfil, 

não desistam sigam em frente, não se sintam derrotados. Também na ultima 

estivera reunidos em comissões pra discutir os problemas do nosso município 



por sinal muito proveitoso, que se Deus quiser vão destravar todos os projetos 

que se encontram em discursão, pra finalizar se solidarizou com todas as 

comunidades rurais que passam necessidade com falta de água, já três sessões 

que pede o concerto desse pipa, não pode passar nem um dia quebrado e 

principalmente nesse período de estiagem, a lamentação do povo é grande, que 

esses problemas sejam sanados. 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 o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui 

presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes, e internautas conectados. O 

Edil iniciou seu pronunciamento falando que ouviu atentamente o colega Vicente 

Ismael, e parabenizou o poder executivo por enviar o projeto 019/2019 onde ele 

autoriza o município a doar ao sindicato dos servidores públicos de Cajazeirinhas 

o veiculo ônibus, pra que esse sindicato possa adquirir um micro-ônibus mais 

confortável pra transportar esses funcionários e creia que esta casa vai votar por 

unanimidade. E também apresentou um requerimento de numero 009/2019, 

aonde pede ao senhor prefeito e ao secretário de obras pra que possa substituir o 

nosso sistema de iluminação publica, por lâmpadas de led são eficientes muito 

econômicas, e por sinal uma iluminação branca que vai dar mais segurança a 

população. E também outro requerimento de numero 010/2019 aonde essa 

semana ele conversou com a deputada Pollyana Dutra, contou a situação dos 

carros pipas e pediu a ela que pedisse ao governador que fizesse uma intervenção 

da defesa civil pra que envie um carro pipa pra Cajazeirinhas e ela falou pra 

fazer esse requerimento pra enviar, pois só esse carro pipa que está ai não dar 

conta onde nossa cidade é muito extensa e 70 % da população mora na zona 

rural, então dar-se a necessidade de mais carros pipas que vai ser muito útil pra 

todos. Hoje também apresentou uma moção de aplausos e parabenizou nesse 10 

de outubro o dia nacional dos socorristas condutores de ambulância 

principalmente do SAMU. E outra moção pras meninas do programa criança 

feliz se ele não se engana começou em 2017 inclusive hoje elas fizeram uma 

ação com as mães e as crianças que são atendidas elas saem visitando as 

residências em nome de Kaline se não se engano é a coordenadora do programa e 

as visitadoras são Vania, Luzia, Edilene que está subsistindo Daniele que 

também fez um excelente trabalho no município e Betânia, então essa equipe 

apresentou essa moção de aplausos pelo excelente trabalho aqui no município 

com a temática das crianças. Inclusive vem ai o dia das crianças, já parabenizou 

todas. E pra finalizar parabenizou os conselheiros eleitos, os cinco suplentes e 

também os quatro que não tiveram êxito mais que são muitos importantes, pois 

só em vocês colocarem seus nomes pra população jugarem, já são vencedores, 

parabenizou as pessoas que vieram votar, e também o conselho de direito por ter 

feito um trabalho transparente e brilhante. 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 o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, 

público aqui presente, caros rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM, em nome dos 

ouvintes da zona rural mandou um abraço pra o secretário Evadir Vieira, e a 

todos que escuta, e internautas conectados. O Edil iniciou seu pronunciamento 

falando que ouviu atentamente todos os vereadores e vereadora que lhes 

antecederam nas discursões e propostas que tudo são em volta e pra o bem da 

população desse município e parabenizou a todas as crianças do nosso 

município, do nosso Brasil e os pais fazem um trabalho importante que é de 

cuidar de nossos filhos. Falou sobre as queimadas do nosso município que está 

sendo um prejuízo muito grande pro município que essas pessoas tenham 

cuidado na hora de botar fogo, estar gerando muito prejuízo as pessoas aos 

animais ao ambiente, não se pode colocar fogo, pois é crime ambiental. E estar 

sendo um problema de muita preocupação pra todos, que se tenha essa 

prevenção, e também se estendeu pela brilhante iniciativa nesse projeto que a 

deputada Pollyana Dutra esteve a frente que foi discutido e foi aprovado e com 

certeza que o governador do nosso estado vai sancionar essa lei pra que possa 

trazer segurança através da lei e dar direito o transporte alternativo circular na 

nossa cidade e nosso estado que é de grande necessidade pra nosso povo. E 

também se trata das eleições pra conselheiro tutelar que foi no ultimo domingo 

parabenizou o povo pela democracia de vim votar, parabenizou o conselho de 

direito, e a todos que deram seus nomes pra essa escolha, então parabenizou e 

que seja feito um bom trabalho. 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, na pessoa de João da 

Silva e Sebastiao saudou a todos ouvinte da Cajazeirinhas FM, em primeiro lugar 

iniciou suas colocações onde falou que ouviu atentamente os discursos de cada 

um que aqui passaram todos preocupados com o bem estar de nosso município. 

Com o problema que está acontecendo toda semana a respeito dessas queimadas 

no município que tanto atrapalha o meio ambiente a saúde, e a essas pessoas que 

tão colocando fogo não pense que estar fazendo mal só as outas pessoas, estar 

fazendo também a si próprio, então pediu encarecidamente as essas pessoas que 

parem com essas queimadas de lixo, pois todos os dias tem coleta de lixo, tenho 

mais consciência. Pois as consequências vão vir, e outro problema que é de água 

no município através dos abastecimentos só se ouve o clamor das pessoas e 

também se sabe que as maquinas podem quebrar, mais acha que o poder público 

municipal está tomando as providências, e parabenizou a todos os membros do 

conselho tutelar eleitos. E dizer que os que não foram eleitos não desistam, e pra 

finalizar convidou todos pra próxima reunião das comissões na próxima terça 

feira pra dar andamentos aos trabalhos da casa. E finalizou seu pronunciamento 

desejando uma boa noite a todos.  O senhor presente reassumiu os trabalhos e 



não havendo, mas matéria em discursão e nem mais matéria a ser deliberada por 

esta Casa de Leis, convidou os nobres vereadores pra reunião das comissões na 

próxima terça feira principalmente as comissão de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento. E encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadora a comparecerem a próxima sessão ordinária que será designada para o 

dia 17 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, 10 de outubro de 2019. 

             

 

           

            

 

 

 


