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Ata da 1ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (11 

/07/2019), 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, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a 

sessão o vereador Adailton Alves de Lima, e a vereadora Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, os quais justificaram suas ausências. 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 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 083/2019 de 

autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de Indicação 

Nº 084/2019 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

leitura de Indicação Nº 085/2019 de autoria do vereador Jacson Felix 

Almeida dos Santos, leitura de Indicação Nº 086/2019 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 087/2019 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 

088/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de Indicação 

Nº 089/2019 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura de 

Indicação Nº 090/2019 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura de Requerimento nº004/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente 

Leite, leitura de Votos de Pesar à família do senhor José Cavalcante Neto 

(Zé Caze) de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura 

de Votos de Pesar à família da senhora Anália Rocha Domingos, de autoria 

da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Votos de 

Pesar a família da senhora Francisca Josefa de Andrade de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Projeto de Lei nº033/2019 de 



autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de Projeto de Lei 

Complementar nº 012/2019 de autoria do Poder Executivo. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito, Vicente 

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

senhor presidente, colegas vereadores, publico aqui presente, funcionários 

da casa, caros rádio ouvintes, e internautas conectados desejou uma boa 

noite a todos. E agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez com o 

objetivo de dar o melhor para o nosso município, iniciando sua fala se 

acostou aos votos de pesar apresentado aqui nesta noite da senhora 

Francisca e Jose Cavalcante que Deus possa fortalecer os familiares neste 

momento de perda, seus sinceros sentimentos as famílias ilutadas. Na 

sequencia Deixou sua indignação como cidadão, o que será das futuras 

gerações porque teve ano passado no governo Michel Temer aquela 

promessa de melhorar, criar emprego com a reforma trabalhista, mas estar 

vendo ai o inverso e afirmou, que o Brasil o problema não é a previdência, 

o problema é fazer uma reforma tributaria. Mas se for fazer essa reforma do 

jeito que fizeram a trabalhista e do jeito que tão fazem à previdenciária, 

tem que acabar com essa historia de reforma, pois só vai sobrar de novo 

para o menor, pois na reforma da previdência não viu em lugar nenhum 

discutir salários gordos salários de magistrados aposentadoria compulsória 

ninguém viu falar, que vergonha ter votado nesses deputados, e sabe qual a 

vergonha maior? Foi à quantidade de dinheiro que foi liberado, pois tinha 

dito que não ia ter, ai apareceu dinheiro pra resolver os problemas do Brasil 

todinho emenda parlamentar, recursos pra uma coisa recursos pra outra, 

isso aqui minha gente e só indignação, ele não é a favor dessa reforma, mas 

infelizmente os deputados, principalmente os paraibanos não se aguenta em 

ver aquela quantidade de dinheiro não, pois a sacola é grande, deixou aqui 

sua indignação, porque quem vai pagar é nossos filhos e nossos netos e os 

próprios quando for se aposentar é quem vai sofre por conta dessa maldita 

reforma, pois só mexe com o menor, será que os problemas do Brasil são 

os pobres, ninguém aguenta pagar mais imposto e tributos nesse país não, 

ai agora vem sacrificar o direito adquirido com muita luta, só eram essas 

suas palavras muito obrigadas.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e convidou o vereador inscrito, Zildo Vicente Leite, para fazer uso da 

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

publico aqui presente, funcionários da casa, publico aqui presente, na 

pessoa de João da silva e dana Ana saldou toda a população de 

Cajazeirinhas, ouvintes da Cajazeirinhas FM, e todos que nos assiste pelas 

redes sociais, em primeiro lugar se acostou aos votos de pesar lidos nesta 

noite aqui nesta tribuna, desde já deixou seus sentimentos a toda família 

enlutada, nesta noite protocolou um requerimento pedindo uma audiência 

pública em virtude de saber como ficaram os limites da área territorial de 

Cajazeirinhas.  Onde diz que tinha uma lei que ia fazer 70 anos desses 



limites, e nesse tempo a Paraíba tinha 41 municípios e hoje tem 223, então 

dar-se a necessidade de trazer de convocar os responsáveis da antiga 

ENTERPA que pertence a EMPAER no qual faz parte, e também a 

presença do ministério público tanto estadual como federal, o IBGE o 

executivo o legislativo e todas as comunidades. Então que essa audiência 

seja pra esclarecer esse problema do mapeamento, pra se ter uma ideia 

Cajazeirinhas antigamente tinha 287 km, com essa nova lei ficou 282.7, 

Coremas tinha 379 ficou com 374, pombal 898 ficou 894 perderam km de 

área territorial. Parabenizou a gestão pela festa do São João antecipado 

muito bem organizada, também aqui agradeceu a CEDAP juntamente com 

a EMPASA a deputada Pollyana Dutra pela distribuição de alevinos foram 

30 milheiros de alevinos atendendo 87 agricultores, agradeceu a 

cooperação de todos que ajudaram na distribuição agradeceu a Deusdete 

pela perfuração de 10 poços artesianos nas comunidades rurais, uma 

demanda de 2017 e agora está furando esses poços, estar na luta pra 

conseguir mais para as pessoas que mais necessitam, também fez uma 

indicação pedindo a climatização das salas de aulas nas escolas do campo 

pra ter um conforto e um aprendizado melhor para os alunos e os 

professores.  E desde já convidou toda a população pra terça-feira para a 

feira da agricultura familiar no dia 25 é um projeto de sua autoria, que os 

agricultores vão expor seus produtos de origem animal, vegetal ou de outro 

tipo e ate vender pra população vai ser um dia muito produtivo finalizou 

sua fala desejando uma boa noite a todos e a todas. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito, Arildo Batista 

Ferreira, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor 

presidente, colegas vereadores, publico aqui presente, funcionários da casa, 

o amigo João da Silva que encontra se na plateia acompanhando nossa 

sessão. Iniciou falando das estradas que tive conversando com um vereador 

em Coremas, e sinceramente a forma que o governo se encontra esta em 

estagio final, o governo de João Azevedo como se diz estar atropelado vem 

com varias denuncias encima do ex-governador Ricardo Coutinho e encima 

do próprio governo que esta momentâneo e falou de sua indignação, pois 

em Cajazeirinhas o governo de Ricardo não fez nada concreto para o nosso 

município e só estar com sete messes e ele esperava muito do governador 

pelo menos as estradas, o roço esta excelente, mas a estrada se vem 

cobrando no dia a dia e acha uma vergonha. Espera que o governo de João 

Azevedo olhe realmente pra Cajazeirinhas pra que se faça algo por nossa 

região. E outra coisa de tanto vocês falarem da área territorial, e que os 

vereadores pensam de forma geral. E com toda dificuldade do mundo uma 

pessoa sair lá do Pau Ferrado pra ter que ir pra pombal marcar um exame, 

só o que ele vai gastar de passagem já vai dar a metade do exame gente é 

uma dificuldade grande pra essas pessoas e o município perde escola e 

posto de saúde. Agora uma audiência publica é muito bom sem duvida com 



vários os órgãos, e deixou uma dica ao indicador o vereador Zildo que 

convide o presidente da assembleia legislativa por que sim passou por ele e 

que antes da audiência publica formar uma comissão aqui e fazer uma 

visita ao gabinete dele e contar a situação e dizer que está fazendo uma 

audiência publica pra ele ter conhecimento e se não poder comparecer que 

ele justifique, e assim ele vai está recebendo uma visita de cobrança direta, 

fica aqui pra que se crie uma comissão pra ir ao gabinete do prefeito e os 

mesmos negociarem com o prefeito pra que contrate um topografo pra 

iniciar e sair e que tenha uma assistência do município pra que se dirijam a 

cada órgão pra que essas pessoas vejam que estaremos preocupados com o 

nosso município pedi apoio de alguns deputados que queira dialogar 

também e que tenham o conhecimento pra que o problema seja resolvido, e 

deixo suas condolências à família de dona Francisca e aqui fica suas 

sinceras condolências, no memento só eram essas suas palavras e finalizou 

com seu muito obrigado. 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, colegas vereadores, 

publico aqui presente, funcionários da casa, o amigo João da Silva, 

ouvintes da Cajazeirinhas FM e redes sociais, desejou uma boa noite a 

todos, começou suas palavras deixando seus votos de pesar aos familiares 

de seu Zé Cazé que Deus fortaleça cada um, e parabenizou todos os 

vereadores desta casa do poder legislativo como da mesma forma o poder 

legislativo de Coremas e de São Bentinho em relação à solicitação do roço 

que todos juntos cobram e esta sendo executado, e que graças a Deus está 

amenizado os problemas dos acidentes que estava muito perigoso e 

também o tapa buraco. Também parabenizou o prefeito pelo atendimento 

que esta acontecendo no PSF da cidade nas quintas feiras uma ação muito 

importante principalmente pras pessoa que trabalham de dia que não 

podem se consultar durante o dia agora tem um dia a noite pra essas 

pessoas. E também pediu ao setor competente que se coloque lâmpadas nos 

postes e na Praça do Distrito do Barrento já fez indicação solicitando e 

agora pede verbalmente. E também hoje ele visitou o cemitério no tumulo 

de sua mãe já fez ate uma indicação e vi lá que está do mesmo jeito, pediu 

que fosse feito uma limpeza naqueles túmulos e pediu também a 

colaboração de quem jogam lixo lá dentro que não façam isso. E também 

pediu a seu amigo Marcos coordenador da cagepa pra que ele veja a 

situação da água do Distrito do Barrento que ele faça uma vistoria pra ver o 

problema. Também mandou seus parabéns a sua prima Emanuelle que hoje 

faz aniversario que Deus te abençoe e te dê muitas felicidades, só eram 

essas suas palavras e finalizou 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 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, publico aqui 



presente, caro rádios ouvintes da Cajazeirinhas FM, internautas conectados, 

em primeiro lugar agradeceu a Deus, pois estar voltando hoje do recesso, 

hoje inicia sua fala falando dos votos de pesar que apresentou nesta casa 

em seu nome e da sua família a José Cavalcante Neto e também de dona 

Anália pessoas muito boa do nosso município que Deus os coloque num 

bom lugar e a todos os familiares seus sinceros sentimentos, também de 

falou do São João antecipado do nosso município, e parabenizou a todos os 

organizadores uma festa tranquila que terminou tudo bem, e em relação à 

organização dos estacionamentos dos carros que as pessoas da nossa cidade 

se disponha pra está à frente dessa serviço pra ter a segurança dos carros 

que é de suma importância, continuando ele o prefeito e o secretario de 

planejamento Geraldo Cesário foram pra capital Joao Pessoa e lá trataram 

de vários assuntos foram na FUNASA e na secretaria de educação e lá 

trataram de vários assuntos e tiveram boas noticias através da FUNASA e 

do deputado Wilson Santiago com relação àqueles abastecimentos de águas 

nas comunidades que por sinal já está licitado e já tem recurso pra começar 

essa obra e vai começar a qualquer momento, e esses abastecimentos que 

sai do rio e segue pela Boa União, Monte das Oliveiras, Umburaninha, até 

a comunidade de Vinha, um recurso de quase um milhão de reais através 

do deputado Wilson Santiago, e em seguida na secretaria de educação 

também em relação ao estado que não enviou nenhum repasse na questão 

dos transportes escolar do nosso município e já estar no mês de julho então 

o prefeito Assis foi lá cobrar também e eles garantiram que a qualquer 

momento será depositado essas parcelas pra que se coloque em dias, e 

também que alimentou esses recursos que era de 60 mil e agora será 80 mil, 

ainda neste dia o deputado federam Wilson Santiago empenhou recurso pra 

compra de um ônibus escolar de grande porte mais de. Quatrocentos mil 

reais pra compra desse transporte escolar que será de muita utilidade pros 

estudantes, então é dessa forma que fazem o nosso município crescer e se 

desenvolver. E sobre as indicações que fez agora à noite quanto à questão 

da quadra poli esportiva na comunidade de Pau Ferrado haja vista que já foi 

discutido com o poder executivo e já foi feito um planejamento e se Deus 

quiser vai ser feita também, agradeceu a seu Carlos Farias por ter doado o 

terreno e que essa obra tem que ser feita perto de uma escola, e sobre esse 

mapeamento irá sentar com o prefeito pra discutir esse problema pra que 

não venha trazer nenhum problema e que tenha provas pra que não tenha 

nenhuma interrupção nesses setores do nosso município e acredita que foi 

uma falha, então dando sequência a falou sobre uma indicação que fez que 

foi as reformas das escolas da zona rural do nosso município que vai ser 

feita as reformas nas escolas do campo que estejam funcionando vai ser 

climatizadas com ar condicionadas que já estão comprados e desde já 

parabenizou a gestão sobre outra indicação sobre essa escola padrão de 

grande porte que já esta sendo iniciada e a outra escola será um centro 



administrativo, e já encerando falou de um oficio enviado ao governador 

que agora esta sendo feito o serviço que é a perfuração de 10 poços 

artesianos, mas fica triste quando não der água, finalizou seu 

pronunciamento desejando uma e 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 cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores, publico aqui presente, Desejou uma 

boa noite a todos os ouvintes da Cajazeirinhas FM, primeiro lugar 

agradeceu a Deus por esta aqui, mas uma vez iniciando os nossos trabalhos 

com boas noticias que foram os bons debates agora à noite através do 

vereador Jacson que só nos alegra, e se acostou aos votos de pesar aos 

familiares de Seu Zé Cazé e de Anália e a essas famílias que Deus 

conforte todos os familiares. E falou da indicação que fez hoje que foi 

solicitando a limpeza do cemitério que o nobre vereador Antônio Dantas 

que lhe antecedeu falou que realmente está precisando dessa limpeza que o 

poder publico tome providências, como também agradeceu a Deus como 

foi falado das festividades juninas que saiu tudo bem, e também com 

relação aos limites do município vê a preocupação de todos, tem que sentar 

e formar uma comissões para dialogar pra ver o que pode ser feita sobre 

esse problema da área territorial. Ficou feliz quando escutou que vem obras 

para o município, e convidou todos os vereadores inclusive os das 

comissões pra discutir os projetos que estão em pauta na secretaria da casa 

e agilizar esses projetos pra que seja dados os pareceres. Então não tendo 

nenhum assunto mais a discutir convidou os senhores vereadores pra 

próxima sessão em dia e hora regimental, finalizou seu pronunciamento 

desejando 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 que será designada 

para o dia 18 de julho 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, 11 de julho de 2019.                       

 

 

 

 


