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Ata da 12ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos onze dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove (11/04/2019) 

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, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite. Deixou de 
comparecer a sessão a vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, a 

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 052/2019 de autoria do vereado Otoniel 

de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 053/2019 de autoria do vereado 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 054/2019 de autoria do 
vereado Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 055/2019 de autoria 

do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de Indicação nº 056/2019 de 

autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de Indicação nº 

057/2019 de autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura de 
Indicação nº 058/2019 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos, leitura de Indicação nº 059/2019 de autoria do vereador Adailton 

Alves de Lima, leitura de Indicação nº 060/2019 de autoria do vereador 

Arildo Batista Ferreira, leitura de Votos de Pesar a família do senhor 
Cicero Mendes Moreira de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura de Votos de Pesar a família do senhor Manoel Severo dos 

Santos de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Moção de 
Aplauso a Rádio Cajazeirinhas FM.87,9 de autoria do vereado Otoniel de 

Sousa Brito, leitura de Moção de Aplauso a “Associação comunitária do 

Distrito do Barrento” pelo trabalho desenvolvido junto aos moradores 



daquela comunidade. De autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito. O 

senhor presidente colocou em votação o Pareceres 001/2019 de autoria da 
Comissão de justiça e Redação a Emenda nº 001/2019 Modifica a redação 

do art. 1° do projeto de lei n°. 004/2019 do Poder Executivo Municipal. 

Votaram a favor os vereadores Antônio Dantas de Sousa, Otoniel de Sousa 
Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Votaram contrario os vereadores 

Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Zildo Vicente Leite. Quando esta foi aprovada por maioria de 

votos. O senhor presidente colocou em votação o Pareceres 001/2019 de 
autoria da Comissão de Finanças e Orçamento a Emenda nº 001/2019 

Modifica a redação do art. 1° do projeto de lei n°. 004/2019 do Poder 

Executivo Municipal. Votaram a favor os vereadores Antônio Dantas de 
Sousa, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Votaram 

contrario os vereadores Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite. Quando esta foi 

aprovada por maioria de votos. O senhor presidente colocou em 1ª votação 
a Emenda nº 001/2019 Modifica a redação do art. 1° do projeto de lei n°. 

004/2019 do Poder Executivo Municipal. Art. 1° - Fica o Poder Executivo 

autorizado, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, 
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias de um órgão e categoria 

de programação para outra, de que trata o art. 167, VI, da Constituição 

Federal, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada na Lei 

Orçamentária Anual vigente”. Votaram a favor os vereadores Antônio 
Dantas de Sousa, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, 

Votaram contrario os vereadores Adailton Alves de Lima, Arildo Batista 

Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite. Quando 
esta foi aprovada por maioria de votos. O senhor presidente colocou em 2ª 

votação a Emenda nº 001/2019 Modifica a redação do art. 1° do projeto de 

lei n°. 004/2019 do Poder Executivo Municipal. Art. 1° - Fica o Poder 

Executivo autorizado, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou 
utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias de um órgão e 

categoria de programação para outra, de que trata o art. 167, VI, da 

Constituição Federal, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa 

fixada na Lei Orçamentária Anual vigente”. Votaram a favor os vereadores 
Antônio Dantas de Sousa, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva 

Filho, Votaram contrario os vereadores Adailton Alves de Lima, Arildo 

Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite. 
Quando esta foi aprovada por maioria de votos. O senhor presidente 

convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito para fazer uso da 

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

publico presentes o qual ele saudou o vereador Waeson Jose De Sousa, 
que se encontrava afastado, e hoje se encontra aqui seja bem vindo; pra ele 

é motivo de orgulho e alegria a presença de vossa excelência, aqui também 



apresentou os votos de pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Severo dos 

Santos pessoa excelente deixou suas condolências a toda família. Como 
também a família do ilustre Cicero Mendes, pessoa maravilhosa que morou 

muito tempo no sitio Cascão deixou seus sentimentos a toda família. Como 

também citou suas indicações solicitando do poder publico que faça 
limpeza ao redor da escola Maria Soledade Assis Freitas.   Como também 

na academia de saúde Josefa Bezerra Brilhante. Como também fez uma 

indicação solicitada do poder publico que faça o conserto na Praça do 

Barrento com relação à energia, pois as pessoas estão sujeitas a choque 
elétrico estar um perigo constante pra aqueles moradores principalmente 

quando chove e também lâmpada para postes que tiver precisando também 

apresentou titulo de cidadão ao seu amigo Jose Soares Leite e Cicero 
Dantas De Araújo os dois São de cidades vizinhas e merece o 

reconhecimento recebendo esse titulo de cidadão Cajazeirinhense, como 

também apresentou Moção de Aplausos a Associação comunitária rural do 

Barrento pelo seu trabalho desenvolvido a frente daquela comunidade e 
também a radio Cajazeirinhas FM pelo trabalho empenho e dedicação que 

tem ali muitos programas bons principalmente de evangelização dos 

munícipes, falou que teve a pouco a votação dos pareceres da emenda do 
valor que foi enviado pelo poder executivo dos trinta por cento da liberação 

pra remanejar transferir e outras coisas, votou a favor da emenda porque no 

orçamento passado de 2018 veio acrescentada a peça 15 % como já bem 

explicou aqui na sessão anterior, o primeiro gestor Cristóvão trabalhou com 
esse orçamento com a liberação pra trabalhar simplesmente com os 15% e 

trabalhou muito bem, Jose de Almeida outro prefeito que foi da mesma 

forma com os 15%, agora em 2018 aprovaram um orçamento pra 2019 já 
nesta gestão 15% e de repente tem que mudar tudo pra 30% e disse que 

amanhã será que quando entrar outro gestor de oposição será que vai 

aceitar 30% que Deus abençoe que estejam aqui pra ver isso, ele achava 

que a emenda do vereador Vicente de 20% seria ótima, agora quando 
aparecer um recurso de três milhões tenha que apresentar outro projeto de 

30% e outro detalhe o nobre detalhou ainda na peça diz que não há matéria 

que o executivo manda que o vereador tenha seu ponto de vista de 

apresentar aquilo que ele sabe que é correto. Mas tudo bem vida que segue 
a emenda foi rejeitada o papel do vereador foi feito Vicente e Antônio, 

depois ninguém venha dizer que os vereadores votaram contrario não, pois 

antes o projeto vinha junto à peça de orçamento e agora tem que vim 
separado, e em momento nenhum vem explicando porque vem separado e 

porque o dobro que era 15% e agora amentar pra 30%, mas fica aqui seu 

esclarecimento espera que com o passar do tempo vai ter um prefeito 

contrario e o vereador tenha a mesma posição votando no teto máximo que 
é 30% finalizou suas palavras com um muito obrigado e ate uma próxima 

oportunidade. 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, publica aqui 
presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes, ao ilustre vereador 

Waerson Jose, aos demais da plateia. Iniciando sua fala agradeceu a Deus 

por estar aqui juntos pra discutir os assuntos de interesse do nosso 
município, de iniciou relatando os votos de pesar que fez do senhor Cicero 

Mendes e também sobrescreveu o do senhor Manoel severo de autoria do 

vereador Otoniel indicou os votos de pesar. As duas famílias que Deus 

possa confortar, pois não é fácil quando se perde um ente querido em 
especial à família de Cicero Mendes na qual faz  parte, pessoa que 

trabalhou muito no nosso município homem digno que deixou três filhos, 

vinte e cinco netos, quarenta e quatro bisnetos, seis tataranetos, é grande a 
família, então ficaram muito tristes com a perda, pois perdia um dos 

fundadores da nossa comunidade, sua historia é importante de se ouvi, 

pediu a Deus o consolo pra aquelas famílias e conforte o coração de todos, 

e registrou o aniversario de uma pessoa muito especial seu filho Miguel 
que esta completando ano hoje quatro aninhos então ele está escutando a 

rádio, então deixou o seu abraço especial, então citando aqui as emendas, e 

os pareceres que foram votados, então aqui justificou o seu voto e o motivo 
da sua indicação pelo fato de não concordar com essa prerrogativa que a lei 

de 64 permite entre aspas aos gestores, não é gestor, mas questionou como 

vereador e o seu parecer foi contrario ao projeto fazendo assim a emenda 

apresentando assim na sua conspecção, mas também respeitou o voto dos 
colegas que votaram contrario ao parecer e agradeço aos demais que 

votaram favorável ao parecer e a matéria segue na casa creio que vai ser 

feito um novo parecer e será votado em outras sessões o projeto. Disse aqui 
hoje o que mais lhe preocupa é quando a câmara permite o tipo de lei que 

ajuda a gestão entre aspas a fazer algo que na sua concepção não ajuda 

muito o município, se sabe que as secretarias que existe mais recursos e a 

educação, saúde, e ação social, geralmente são elas as mais sacrificadas pra 
desafogar as menores, isso não e só aqui, mas quando essa emenda ela é 

aprovada à câmara ela outorga ao prefeito fazer este tipo de transferência 

total ou parcial que ele acredita que no montante de um orçamento uns 20 

milhões de reais que é o nosso fica ai disponível ai pra ele e poderá ate 
quatro milhões e com 30% ficara seis milhões e com vinte ficaria quatro 

milhões e quatrocentos mil, mas o voto vencido não discute, só quer dizer 

que esta prejudicando a população menor, pois faz três anos que as pessoas 
reclamam que não há medicamentos na farmácia básica do município 

quando tem dura uma semana depois não tem e outras coisas, mas a forma 

que se espera e que se mude por que ela veio pra mudar, por que quando 

você sacrifica folha pra desafogar outras secretarias quem paga ai e o povo, 
pois faltam muita coisas que é pra ajudar ele  falou isto porque é 

exatamente por essa razão que o projeto não explica quando vai ser 



transferido qual setor que vai se tirar o recurso e vai transferir pra outro são 

prerrogativas do prefeito se a câmara autorizou, o prefeito não tem 
satisfação pra dar nem a A e nem a B, menos com seu voto, ele nunca 

votou  contra a entrada de recursos que vem para o município porque é 

melhor para o povo. E disse mais a comissão de redação e justiça vai seguir 
ponto a ponto e as prerrogativas dos vereadores a que lhe competir será 

colocada, se vai ter secretário se vai assessor se vai ter contador como se 

diz ai o problema não e seu só faz o seu papel.  Finalizou agradecendo o 

espaço. 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, publica aqui 

presente, funcionários da casa, na pessoa do seu amigo Zé lá da 
comunidade rural do Barrento pai do seu amigo Chaguinha cumprimentou 

os demais presentes, ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas em redes 

primeiro lugar agradeceu a Deus pelas excelentes chuvas no município que 

beneficiam os agricultores e em visita a alguns viu que já estão colhendo só 
agradecer então já estar se aproximando dos 600 milímetros aqui na sede. 

Também registrou a participação que tive juntamente com muitas 

autoridades em Coremas onde teve a presença do governador e outras 
lideranças onde se reuniram juntamente com o direto da CAGEPA aonde 

pediram para aqui uma atenção maior para CAGEPA de Cajazeirinhas e 

pra Marcos que trabalha lá, ter um trabalho melhor a qual ele da uma 

moção de aplausos na sessão solene de autoria do vereador zildo Vicente, e 
lá pediram também uma reforma urgente pra escola estadual de 

Cajazeirinhas, já faz seis anos que batem na mesma tecla e o que foi feito 

aqui são muito pouco do que Cajazeirinhas precisa dessas intervenções 
pediram perfuração de poços pra garantir a segurança hídrica e também o 

recapeamento do asfalto que a deputada Polliana atendeu seu requerimento 

e já protocolou esperam que seja resolvido esses problemas. Também falou 

com Geraldinho sobre a licitação da escola padrão que vai ser construída 
aqui em Cajazeirinhas tem a certeza que vai construir uma escola padrão 

com do FNDE a mesma escola que tem lá no mato grosso que vai ter seis 

salas e vai desafogar o Janduhy Carneiro, também aviou aos agricultores do 

nosso município que EMPAER mudou de endereço estar em frente à praça 
da igreja da nossa cidade e estar lá pra atendê-los, desde já agradeceu o 

senhor prefeito pelo apoio, pois e a prefeitura que ajuda que esses serviços 

se concretizem já estar finalizando segunda feira foi o dia mundial ao 
câncer e como e do conhecimento o ex- governador Ricardo Coutinho 

inaugurou um hospital do câncer em Patos o hospital do bem e esse mês 

veio o ministro da saúde e anunciou o equipamento que o hospital precisa 

foi cinco milhões de reais ele veio e já liberou esse dinheiro como também 
liberou o convenio do SUS, e está servindo pra essas pessoas que ia pra 

campina grande, e muito desgastante e economiza a prefeitura e as pessoas 



diminuindo as despesas e a viagem que agora vem no mesmo dia, só 

mostra que o jeito de politica esta mudando, agradeceu ao prefeito pela 
implantação de um gabinete odontológico lá no posto Pau Ferrado e lá no 

São José dos Alves isso é muito gratificante pra essas pessoas, pois estão 

recebendo esses tratamentos não só duas comunidades e também a unidade 
móvel e foi o vereador Arildo que pediu e que se priorize todas as 

comunidades, e também como já falei do açude da Forquilha desde já pediu 

que o prefeito se empenhasse pra tentar conseguir um açude pra 

comunidade do Jacú e Cedro porque já tem ate o projeto, então que esse 
sonho vire realidade pra aquelas comunidades, pois o rio é muito distante 

daqueles sitio e ele necessitam muito, então eram só essas suas palavras 

muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
vereador inscrito Antônio Dantas de Sousa. O Edil cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores, publica presente, funcionários da 

casa, o vereador de licença seu amigo Dr. Waerson e as demais pessoas, 

ouvintes da radio Cajazeirinhas FM e os que assiste pelo facebook mandou 
um abraço pra Everaldo e Chico e ao pessoal do Barrento, iniciando seu 

pronunciamento falou que fez uma visita ao grupo do Distrito do Barrento 

e constatou que precisa de uma reforma o mais rápido possível, pois lá se 
encontra com um banheiro, estão no século XXI e uma escola só com um 

banheiro unissex não tem tranca, a tranca é um cordão lá precisa de pelo 

menos um ventilador, ele ficou indignado diante daquela situação, e aqui 

faz essa cobrança que seja tomada as providencias. Também aqui pediu 
verbalmente que seja feito algumas estradas que são de necessidade aonde 

tem muitos buracos, fez também uma indicação pra se fazer uma reforma 

aqui da Quadra Ednaldo Cavalcante Lacerda, pois está uma vergonha 
abandono total é uma obra de grande valor que tem que zelar pelo 

patrimônio público, então fica aqui seu apelo. E diante de seu voto do 

parecer apoiou seus colegas votou na emenda, eles tiram as palavras da sua 

boca, não estão votando contra nenhum recuso e como esse dinheiro vai ser 
distribuído à preocupação é essa, então, suas palavras hoje são poucas 

obrigado a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

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

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, publico aqui 
presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes. O Edil cumprimentou 

o senhor presidente, colegas vereadores, publica presente, funcionários da 

casa, em nome do amigo Zé de Bibia, saudou todos os presentes. Iniciou 
sua fala externando seus votos de pesar a todas as famílias ilutadas que foi 

citada aqui e o qual subscreveu deixou aqui em nome da sua família as 

sinceras condolências, falou aqui também das chuvas agradeceu a Deus, 

pois o manancial do sitio Forquilha, que hoje já sangra com seus 70 cm 
como já estão registrados nas redes sociais e lá a passagem molhada aonde 

transborda é um beneficio pra todos daquela comunidade, e na parte da 



estrutura da parede como costuma falar tem sobra de parede lá na parte 

estrutural do sangrador tem mais de 100metros de largura, é uma potência 
muito grande em seus recursos, e lá tem muitas pessoas que tiram seus 

recursos de lá então isso trás geração de renda pra aquelas pessoas e muita 

fartura de peixes pra aquela região, agradeceu a secretaria de saúde por 
instalar o gabinete odontológico e que a partir de quinta feira já vai 

funcionar os atendimentos na comunidade e isso desafoga o da cidade e é 

de muita necessidade pra aquele povo, e também parabenizou a secretaria 

de esporte por esta acontecendo o campeonato de futebol já em prol do 
aniversario de emancipação politica, parabenizou as equipes que estão 

participando e praticando esporte no município e isso valoriza muito esse 

esporte é vida pra esses jovens. Fez ate uma indicação pra que possa se 
trazer a modalidade do voleibol e se Deus quiser vai chegar ao poder 

publico e vai ter essa modalidade para os jovens, pediu também que fossem 

analisados os mata-burros das localidades pra que fosse feito os consertos. 

E com relação à emenda ao projeto e que votou contra a emenda não e 
confrontando nenhum vereador, mas vendo os seguimentos que são 

prerrogativas que são já acostadas e assinadas também pelo acordo lá do 

TCE, conselheiros e o senhor prefeito pedindo a permissão desta Casa pra 
que se possa deliberar essa matéria, respeita o voto dos colegas, mas votou 

contra eram essas suas palavras e obrigado. 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. E iniciou seu pronunciamento falando 

sobre as honrarias do titulo de cidadão, que indicou a professora da creche 

Marean, como todos conhecem, ela lhe perguntou por que ela não recebia 
um titulo de cidadão ele falou que pra tudo tem sua hora e é como Deus 

quer, indicou também a Chagas Felix que todos conhecem ele é um 

pregador da igreja católica de Coremas e está fazendo uma grande 

caminhada no município de Cajazeirinhas participando de muitos eventos 
na parte religiosa na cidade. Falou dos atendimentos que estão sendo feitos 

na comunidade do Pau Ferrado com a médica e também a unidade móvel 

que passa pela localidade como também tem que passar em outras 

localidades fez visitas e constatou que muitas pessoas necessitam desses 
atendimentos. E a visita do vereador e muito pertinente pra ver os 

problemas existentes nas localidades. E mais conversando com o vereador 

Zildo falando sobre as estradas foi solicitado ao governo do estado o reparo 
e ele espera que ele faça porque realmente está sem condições de acesso 

principalmente nos casos de emergências do SAMU, e dizer à Casa que 

participou das comissões tem seu voto sua posição foi tomada e espera ser 

compreendida e nenhum de nos desta casa e contra nenhuma verba ou 
qualquer recurso que vem pra nossa cidade é bem vinda só era isso 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, colegas vereadores, 
publico aqui presente funcionários da casa publico caros rádios ouvintes, 

cumprimentou o vereador Waerson José. E iniciou seu pronunciamento 

falando sobre os votos de pesar que foi apresentado aqui nesta casa a duas 
pessoas que faleceram que são muito queridas no município, seu Manoel 

Severo e Cicero Mendes que Deus acolham no reino do céu e dê o consolo 

às famílias ilutadas, e dando continuidade aos trabalhos falou deste projeto 

que tramita nesta casa, que deu entrada nesta casa dia 20 de janeiro de 2019 
e já está com bastante tempo. Onde vê que não há nenhuma duvida no voto 

de cada um dos vereadores e é desta forma que faz democracia. Então 

houve uma mudança na lei não só aqui como em varias cidades e perguntou 
tanto a assessoria contábil e jurídica da prefeitura sobre esse percentual de 

30%, é um percentual estabelecido pelo executivo através da sua assessoria 

contábil que diante de recursos que possa entrar no município e que essa 

dotação foi colocada nesse percentual. Então pediu um parecer jurídico a 
acessória desta casa e solicitou do presidente que possa ler esse parece 

quando for preciso, então assim tirão as duvidas, respeita a opinião dos 

vereadores que aqui lhe antecedeu, então todo o ano do mandato do 
prefeito nessa câmara vai chegar esse projeto, e achou que explicou pra que 

todos entendam, e também se votaram contra um parecer jurídico desta 

casa ai não tem condições de legislar, também como o colega vereador 

Zildo Vicente, falou de um encontro em Coremas com o governador da 
Paraíba e onde foi feito algumas cobranças com ele e com alguns 

secretários e assim eles prometeram oficializar uma agenda com o prefeito 

Assis pra que possam falar das demandas do nosso município como tem 
muitos problemas citar aqui a reforma da escola do estado e outros, e 

agradeceu a Deus pelas chuvas e aos poucos o executivo vai resolvendo 

todos os problemas, os recursos são poucos e as reclamações são muitas, e 

sobre o que alguns falarão da farmácia básica do município e dos dados 
apresentado aqui da prestação de conta da saúde, pediu aos vereadores que 

aqui lhe antecedeu da quantidade de remédio, ele ate propôs e tem cobrado 

do secretario do nosso município e do gestor onde todos aqueles que 

receberam seus remédios da farmácia do nosso município e também da 
farmácia particular, que assine um termo com a Xerox dos documentos 

anexados, pois quando algum vereador ou outra pessoa cobrar tem lá a 

justificativa, pois diz a seus amigos que a quantidade de remédios que ele 
ver sendo entregue e viu chegando mais pra complementar viu muito 

remédio e o valor que entra pra compra tais remédios e de mil e poucos 

reais, ele não conhece justificativa melhor do que termo de doação àquelas 

que recebe tal beneficio então vai registrar tudo que for doado ora depois 
não dizer que não recebeu. E sobre a indicação que fez da recuperação de 

um mata-burro que liga o sitio do Pau Ferrado e pediu ao senhor prefeito 



que se possam trocar esses mata-burros de pedra por de ferro aqueles que 

puder recuperar pois também não pode se resolver tudo de uma vez diante 
dos recursos, e sobre as duas moções de aplausos que indicou aqui que é 

uma forma de homenagear tais pessoas e um incentivo também a José de 

Araújo, pessoa essa que e graduado em administração e presta relevante 
serviços à frente desse município e ao amigo valdiner conhecido como Lelé 

pela área de cultura e musica como todos conhece na área cultural do nosso 

município e pra finalizar parabenizar o filho do vereador Vicente Ismael  

que Deus lhe conceda muitos anos de vida , sua boa noite e 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, vereador afastado Dr Waerson e aos ouvintes da Cajazeirinhas 

FM. inicio seu pronunciamento falando sobre o projeto que esta na casa, da 
emenda constitucional do vereador Vicente Ismael  que se ver a 

preocupação dele, como presidente das comissões de redação e justiça e é 

desta forma que se faz os trabalhos, só tem a parabenizar pela preocupação 
pelo município e o cuidado com os projetos que entra nesta casa, quanto 

aos tramites vereador Jacson, sabe que esta bem no limite, mas vossa 

excelência sabe que não e culpa da casa, e os tramites, o projeto e um 

pouco polemico onde a situação e oposição pensam diferente, fez  consulta 
com o assessor jurídico  e com o contador e que chegou a esse ponto, e de 

certa forma vai voltar às comissões, e na próxima sessão subsequente ira 

ser votado. Como também se acostar aos votos de pesar do senhor Cicero 
Mendes e ao senhor Manoel Severo uma pessoa do nosso município por 

sinal ele era da sua comunidade onde foi terra do pai dele, e que Deus der a 

paz celestial a eles e o conforto aos familiares, como também as moções de 

aplausos que foram lidas aqui nesta noite e os títulos de cidadãos 
cajazeirenses que todos são pessoas merecedoras que desenvolveram e 

desenvolve um trabalho no nosso município, a exemplo da moção para o 

diretor de transporte do nosso município Giliarde Galdino que faz pouco 

tempo que trabalha nesta pasta, mas que faz pra todos por igual e por isso 
achou merecedor dessa moção de aplausos, e desde já avisou que na 

próxima quinta não haverá sessão por conta do feriado que é a semana 

santa. E desde já convidou para próxima e encerro suas colocações e 
desejou uma boa noite a todos e obrigado.   . 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 25 de abril 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 Abril de 2019. 
             

 

                           

         

       

                 

    

          

  

 


