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Ata da 8ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (12/ 

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, 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 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 112/2019 de autoria do vereador Arildo 

Batista Ferreira, leitura de Indicação Nº 113/2019 de autoria do vereador 

Arildo Batista Ferreira, leitura de Moção de Aplauso ao senhor Rodrigo 

Silva Serpa de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Moção 

de Aplauso à Secretaria Municipal de Educação de autoria do vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura do Projeto de Decreto Legislativo 

Nº 022/2019 Concede o título de cidadão Cajazeirinhese ao senhor Edilson 

Domingos de Lima de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de 

Oficio nº106/2019 de Autoria do Prefeito Francisco de Assis Rodrigues de 

Lima assunto Veto ao Projeto de Lei 016/2019 de autoria do vereador 

Antônio Dantas de Sousa, leitura de Oficio nº107/2019 de Autoria do 

Prefeito Francisco de Assis Rodrigues de Lima assunto Veto ao Projeto de 

Lei 018/2019 de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de 

Oficio nº108/2019 de Autoria do Prefeito Francisco de Assis Rodrigues de 

Lima assunto Veto ao Projeto de Lei 019/2019 de autoria do vereador 



Antônio Dantas de Sousa, leitura de Oficio nº109/2019 de Autoria do 

Prefeito Francisco de Assis Rodrigues de Lima assunto Veto ao Projeto de 

Lei 029/2019 de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa. 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, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Iniciou sua fala em primeiro lugar agradeceu a Deus por 

dar a oportunidade pra que ele possa usar essa tribuna mais uma vez e por dar 

saúde, iniciando os trabalhos essa noite parabenizou o prefeito à secretaria de 

educação e todo o corpo docente das escolas pelo brilhante desfile do dia sete 

de setembro onde estive presente, então parabenizou todos pelo evento. 

Como também apresentou nesta noite um titulo de cidadão ao senhor Edilson 

Domingos de Lima por não ser filho dessa cidade, e a partir desse titulo ira 

ser incluído no rol dos filhos de Cajazeirinhas e também vem a esta tribuna 

esta noite meio perplexo com tantos vetos aos projetos de lei que foram 

apresentados os projetos de lei Nº 004/2019, Nº 008/2019, Nº 104/2019, Nº 

108/2019, Nº 109/2019, Nº 110/2019, Nº107/2019 e Nº106/2019, todos 

vetados pelo chefe do poder executivo onde tem projeto de lei aqui que o 

objetivo e instituir o dia da cavalgada no calendário da semana do aniversario 

da cidade aonde isso só vem beneficiar e se ele quiser autorizar se não vai pra 

outra gestão, e os vereadores estão legislando criando leis  não é só pra essa 

legislatura não, a gestão deveria sentar e analisar melhor, pois o gestor estar 

achando que o legislativo estar querendo influenciar o executivo, onde o 

legislativo pode fiscalizar, ele não vê nenhum inconstitucionalidade um 

projeto de lei que fere a constituição ou fere o interesse publico ai esse 

projeto pode ser vetado, agora vetar um projeto dizendo que os vereadores 

estar criando despesas pedindo pra incluindo no calendário do município o 

dia de uma cavalgada isso é uma balela, como também outros tipos de 

modalidades que seja inserido na copa Oriel Brilhante, não existe nenhuma 

inconstitucionalidade, o projeto de lei que criou a copa deveria ser incluída 

mais modalidade esportiva e o legislativo apenas autorizando dando a ideia 

pra que seja utilizada da mesma forma e do uso da energia solar em prédios 

públicos se quiser usar, tem o código tributário que foi criado no inicio, a lei 

orgânica foi criada no inicio e ate agora não foi mudada, agora usar o 

expediente pra tirar as prorrogativas desse poder e mandar tirar aquele 

projeto de lei que foi tirado de pauta hoje, o artigo 36, do projeto de lei que 

aqui se encontrava, dizia que era de competência do município o aumento de 

secretario, assessor e diretor isso sim e querer tirar as prerrogativas do poder 

legislativo, só querem que o município funcione de uma forma Melhor, foi 

votado todos esses projetos por unanimidade mais se por ventura alguém de 

vocês intender de uma forma diferente e quiser votar a favor do prefeito e 

que esses vetos não seriam derrubados.  O Edil falou que ele e o presidente 

da comissão irão à justiça pra ver se tem a prerrogativa e o direito ou não de 



apresentar esses projetos, e finalizou seu pronunciamento desejando uma boa 

noite a todos e ate uma próxima sessão. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho, para 

fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou Excelentíssimo senhor 

presidente, colegas vereadores, assessor jurídico da casa, funcionários da 

casa, caros rádios ouvintes. Iniciou sua fala agradecendo a Deus por estar 

aqui mais uma vez para discutir os interesses do município, e falou que ouviu 

atentamente a pauta do dia e iniciando a sua fala ficou até um pouco surpreso 

não com os vetos por que os vetos são prerrogativas do executivo, e viu 

como uma coisa normal dentro do funcionamento das gestões, agora ficou 

escutando essa lição escrita por um jurista acredita que tenha sido, dizendo o 

que o vereador pode e o que não pode isso é uma aberração, quando se fala 

em harmonia entre poderes acredita que tem que ter o mesmo peso e a 

mesma medida, agora na hora de discutir projetos nesta casa que é de 

interesse entre aspas do executivo ai sim vereador de oposição e de situação 

tem o mesmo tratamento, na hora de discussão dos assuntos de que venham 

contrariar ou que seja de interesse do executivo dois pesos e duas medidas, 

quando se refere a melhorar projetos com erros primários já que a câmara 

estar cometendo erros primários à gestão também está cometendo erros 

principalmente quando se refere a enviar projetos a esta casa ai os vereadores 

são tratados com o mesmo peso por que ai vão chamar secretários, assessor, 

vai discutir com gestor, com harmonia coerência ai sim esta casa serve, mas 

quando os projetos partem de iniciativa da câmara de vereador da oposição, 

não e de interesse do executivo, eles não quer saber se é de interesse da 

população dai então esse projeto pode ser vetado, quando esse projeto ele é 

inconstitucional se causar realmente despesas ao município tudo bem, mas 

alguém vem falar que alguns projetos vêm atrapalhar a organização da gestão 

quando cita o artigo 42 da lei orgânica do município lá no inciso 4, isso é 

algo que não dar pra intender, porque os projetos quando eles vêm 

desorganizar descentralizar desnortear uma gestão, e quando ele busca fazer 

algo contrario ao interesse do povo, e todos os projetos que vier serão 

vetados, tem muito que analisar nesta casa, porque é a minoria, mas até hoje 

esta gestão que está. Ai não teve oposição, tem encaminhado a passos largos, 

qual e o obstáculo que esta casa opôs que alguém apontasse um, será que o 

vereador aqui é só pra fazer titulo de cidadão, e só pra indicar votos de 

aplausos nomes de ruas se for feche essa casa, e se esse discurso tiver sendo 

desnecessário, e se tiver de responder ele, responderá, por que tem 

maturidade suficiente pra responder pelos seus atos. Finalizou seu 

pronunciamento desejando uma meu boa noite e muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou 

Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o assessor jurídico 

que se encontra na casa, ouvintes da Cajazeirinhas FM, funcionários da casa, 



o Edil iniciou sua fala agradecendo a Deus por esta aqui, mas uma vez 

fazendo uso dessa tribuna sempre defendendo os interesses do município de 

Cajazeirinhas, parabenizou à equipe da igreja a visita do bispo Dom 

Francisco de Sales ao nosso município. Mais ficou muito contente quando 

olhou o FPM dos municípios 0.6 tiveram acréscimo de 53.9 em relação a 

setembro de 2019 na primeira parcela do dia 10 de setembro, isso é bom, 

pois da uma aliviada nas finanças, também quinta feira participou juntamente 

com o secretário Zé de Raminha, o membro do conselho Chagas 

representante da Umburaninha, lá foi dito que vai ser investido 300 milhões 

de reais. Na agricultura familiar do estado da Paraíba, somente o município 

de João Pessoa não vai receber o recurso, mas os outros 222 municípios vão 

receber, e esse recurso vai ser distribuído em obras hídricas em sistemas de 

abastecimentos de água, em cisternas, também vai ter as alianças produtivas, 

agora pra que essas comunidades tenham acesso a esse recurso tem que estar 

tudo regularizado com a documentação em dias no menino dois anos 

constituída, os concelhos será capacitado, por que são eles que vão escolher 

os projetos e que vão priorizar aqueles projetos. O Edil também apresentou 

uma indicação aqui pra o prefeito, as demais cidades todas estão fazendo, 

onde estão solicitando que a prefeitura faça uma doação pra o Hospital 

Laureano. Veja que a saúde nunca foi prioridade no nosso País, onde recebe 

pacientes de todos os municípios, do município de Cajazeirinhas são trinta 

pessoas que fazem tratamentos, e tem medicamentos que custa, mas de 10 

mil reais, e eles são entidade filantrópicas que recebe recursos do estado e 

todas as prefeituras tão doando câmaras e todas as pessoas podem doar 

através da energisa pode doar o que pode, também protocolou uma moção de 

aplausos ao agricultor Marcelo Jardel, onde ele foi receber no final de agosto 

o prêmio empreendedor através do agro amigo, sobre a sua queijeira, onde é 

um agricultor exemplar, e recebeu esse premio a nível estadual, e cada vez, 

mas Cajazeirinhas vai sendo destaque. E finalizou sua fala 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 cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, o assessor 

jurídico que se encontra na casa, ouvintes da Cajazeirinhas FM, o Edil 

iniciou sua fala deixando seus votos de Pesar a família de Chico Minervino, 

pois faleceu um irmão dele em Brasília, fica aqui seus sentimentos a toda 

família. Parabenizou a gestão e todas as escolas, as bandas marciais, pelo 

desfile do dia sete de setembro, agradeceu ao setor competente pelas 

lâmpadas colocadas no Distrito do Barrento, o serviço foi concluído, mais fez 

uma cobrança ao amigo Marcos funcionário cagepa que lá no distrito do 

Barrento estão passando dificuldades por água, ou seja, a que vai não está 

dando pra suprir as necessidades de todos, e também falou dos seus projetos 

que estão na casa onde hoje alguns vereadores lhe antecederam, e todos 

foram votados por unanimidade, e tem alguns que é só pra definir uma data 



não vai gerar despesas para o município, mas ninguém é obrigado a fazer fica 

a critério, o projeto das modalidades esportivas é muito importante para o 

município, e não vai criar problema pro município, vai só aumentar algumas 

modalidades, a energia solar dessa escola, está fazendo a obra já inclui, todos 

ver que é de grande importância, são projetos que já era pra estar em 

andamento não pra está sendo vetado e os vereadores só estão apresentando 

projetos com responsabilidade, mas na próxima terça as comissões vai se 

reunir pra discutir a respeito desses projetos. E em relação ao portal da 

cidade que caiu ele não sabe se estiver sendo reconstruído com certeza 

deveria ter feito uma auditoria, pois as duas que ficou lá com certeza esta 

comprometido, pois é a mesma fundação, e tem que ser feito um estudo 

profundo, pois vai cair novamente, não foi feito da forma correta, e o mais 

importante e que deveria ter sido fiscalizado, e essa escola que está sendo 

construída tem que ser fiscalizada, pois vai acontecer da mesma forma, só 

eram essas suas palavras e desejou 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 cumprimentou o senhor 

presidente, senhores vereadores, o assessor jurídico que se encontra na casa, 

ouvintes da Cajazeirinhas FM, funcionários da Casa. O Edil iniciou sua fala 

agradecendo a Deus por nos permitir estarem presentes, e falou que 

apresentou duas indicações conforme uma conversa que tive com o tenente 

do corpo de bombeiros do município de Pombal, e já vinha conversando com 

ele de alguns cursos de primeiros socorros sobre indicações para o nosso 

município, e nessa conversa ele lhe falou que existia um mine curso para o 

no ano, e ele achou louvável e falou com certeza vereador que requeresse, a 

secretaria de educação que a secretária Luana tem que oficializar pra que seja 

mandado pra o comando geral pra que seja executado, o Edil pediu que fosse 

feito não só pra os professores, mas todos os funcionários que trabalhe com 

criança e adolescente, e que fosse feito no período das férias, e sobre os 

vetos, ficou surpreso, pois quando a Casa se aprova teria que ter um dialogo 

e um comunicado ele como situação hoje, se surpreendeu, pois em nenhum 

momento escutou comentários de vetos, deveria tem um consenso, mas na 

próxima terça irão se reunir pra discutir esses projetos, também não poderia 

deixar de parabenizar a secretária Luana pelo brilhante desfile que teve e em 

especialmente a todos os pais, que teve a humildade a capacidade de trazer 

seu filho pra desfilar, e dizer aqui que os vereadores têm que tá a frente da 

necessidade do povo. E finalizou se 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 cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, o 

assessor jurídico que se encontra na casa, ouvintes da Cajazeirinhas FM, 

funcionários da Casa. O Edil iniciou sua fala parabenizando o desfile cívico 

do dia 7 de setembro de nossa cidade, e como reconhecimento e através da 



secretaria Luana e a todos da secretaria de educação como todos que 

contribuíram direto e indiretamente pra que esse evento aconteça e um 

evento que gera muitos custos pro município, parabenizou a banda amigas da 

arte que sempre tem abrilhantado os eventos, como também a banda marcial 

de Coremas, parabenizou a todos foi um evento brilhante, o Edil falou que 

tinha apresentado uma moção de aplausos à secretaria de educação do 

município. Também parabenizou Marcelo e Júnior os donos da queijeira dois 

irmãos, através desse destaque onde esta fazendo sucesso e já recebeu prêmio 

estadual representando a cidade de Cajazeirinhas muito importante, pois estar 

sendo destaque e que faz o nosso município crescer. Também fez uma 

indicação  ao prefeito quanto a indicação de calçamentos em nossa cidade 

haja vista que nossa cidade cresceu e necessita de calçamentos e ontem 

recebeu 2 engenheiros da SUPLAN e aqui foram feitos projetos pra varias 

ruas de nossa cidade onde já foram feitas os calçamentos de ruas muito 

importantes, que é as que tem mais fluxos e órgãos públicos, como por 

exemplo o conjunto Felipe Vitoriano e também o conjunto Edivaldo Cazé, e 

em seguida vieram pra essa rua onde esta sendo construído a escola padrão, 

onde eles tem uma grande preocupação quanto a questão de esgotos pois não 

pode elaborar projetos onde não tem esgoto então o prefeito se comprometeu 

pra jogar esse esgoto pro filtro que tem próximo da escola, se não ia vim 

calçamentos, se sabe que tem toda uma burocracia, mas que em 

Cajazeirinhas tem um aval a mais quando a questão dos calçamentos que 

foram enviados a pombal e o prefeito não aceitou e a deputada Pollyana está 

removendo parte desses calçamentos e desses recursos pra Cajazeirinhas. 

Falou de mais uma indicação que ele apresentou da construção da quadra 

poli esportiva da comunidade de Pau Ferrado e que a empresa é bem 

organizada em trazer seus equipamentos tem engenheiros acompanhando a 

obra onde já deram inicio a obra, e desde já parabenizou a gestão, e falando 

da sessão passada onde foi aprovado um projeto de lei de sua autoria dando o 

nome de Valdenor dos Santos Costa uma pessoa que contribui com o 

desenvolvimento desta terra sua filha Vania tem loja na cidade onde 

contribui no desenvolvimento desta terra, Vera sua irmã é confeiteira na 

nossa cidade então tudo isso é uma forma de eternizar o nome de seu pai e de 

toda sua família, agradeceu aos colegas vereadores por aprovaram esses 

projetos e sobre o portal o nome da empresa que tá construindo e a RDA 

construções então a responsabilidade daquela obra é dessa empresa que 

ganhou a licitação quando terminar ai o engenheiro da prefeitura vai receber 

a obra, ai a prefeitura fica como responsável. Finalizou seu pronunciamento 

desejando uma boa noite a todos. O Senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e não fez uso da Tribuna e havendo mais nenhuma matéria em 

discursão e nenhum vereador inscrito, convoco os vereadores pra reunião das 

comissões permanentes da Casa, pra terça feira, e encerrou os trabalhos 

convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima 



sessão ordinária a ser designada para o dia 19 de setembro do ano em curso e 

hora regimental e finalizou a sessão desejando uma boa noite a todos. 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, 12 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 


