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Ata da 14ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove (09/05/2019) 

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, Jacson Felix Almeida 

dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. 
Deixou de comparecer a sessão o vereador Arildo Batista Ferreira o 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 068/2019 de autoria do vereador, 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação Nº 069/2019 de autoria do 

vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de Indicação Nº 070/2019 de 
autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura de Indicação Nº 

071/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de Indicação 

Nº 072/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de 

Indicação Nº 073/2019 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura de Votos de pesar a família do senhor José Almir Ribeiro de 

Sousa, de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

leitura de Votos de pesar a família da senhora Cremilda Maria dos santos, 

de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de 
Votos de pesar a família da senhora Maria Pereira de Sousa, de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Requerimento 

nº 001/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de 

Requerimento nº 002/2019 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, 

leitura de Projeto de Lei nº 009/2019 de autoria do Poder Executivo, 

leitura de Projeto de Lei nº 018/2019 de autoria do vereador Antônio 



Dantas de Sousa, leitura de Projeto de Lei nº 019/2019 de autoria do 

vereador Antônio Dantas de Sousa, leitura de Projeto de Lei nº 020/2019 
de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e passou os trabalhos para o pequeno expediente e 

convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite, para fazer uso da 
palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores e 

vereadora, funcionários da casa, público aqui presente, na pessoa da mãe da 

vereadora a senhora Umbelina, saudou os demais presentes, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. iniciando sua fala se acostou aos votos de pesar que 
foram lidos aqui nesta tribuna hoje, de autoria da vereadora Maria 

Aparecida, deixou seus sentimentos a toda família. O Edil falou que hoje 

apresentou duas Indicações e dois Requerimentos, onde fiz uma pedindo 
que a secretaria de saúde, que fosse instalado um laboratório de analises 

clinicas que seria de grande utilidade e necessidade para as  pessoas do 

município, então faz esse apelo pra que essa indicação seja atendida, 

indicou também que o prefeito juntamente com a secretaria de ação social 
que seja encaminhado á secretaria de desenvolvimento humano, pois lá tem 

um programa chamado pró-alimento, que beneficia pessoas com 

vulnerabilidade social, então que possa pedi de inicio uns 300 cartões pra 
beneficiar famílias carentes do município. Também protocolou um 

requerimento solicitando que o gestor juntamente com o deputado Wilson 

Santiago pra que eles consigam uma emenda parlamentar pra que tragam 

um caminhão compactador pra coleta do lixo, também outra indicação que 
o município tente através de emenda parlamentar do ministério da 

agricultura, consigam um trator de esteira, que e de grande necessidade, o 

município não tem e é de grande utilidade, agradeceu a Deus pela volta das 
chuvas de ontem aqui em Cajazeirinhas, essa chuva veio em boa hora, pra 

garantir à silagem a água para os animais, água pros peixes e pra varias 

utilidade. Finalizou suas palavras 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, colegas vereadores e vereadora, 

funcionários da casa, público aqui presente, na pessoa da sua prima 

Umbelina, ouvintes da Cajazeirinhas FM e aos ouvintes das redes sociais. 
O Edil se acostou aos votos de pesar hoje apresentado as famílias 

enlutadas, a essas famílias que Deus fortaleça todos pela perda, também fez 

uma cobrança de um problema na Rua Manoel Brito de Sousa passou lá 
hoje e constatou um buraco imenso onde de lá sai um mau cheiro forte 

incomodando os moradores, a maquina passou lá tapou o buraco ficou 

bacana, mas a fedentina continua que as pessoas responsáveis pelo serviço 

procurem resolver, também cobrou o roço das estradas, pois a situação está 
precária, tem estradas muito estreitas e o mato estar fechando essas 

estradas, já aconteceu acidentes esses dias, então pediu que faça esses roços 



que é de estrema necessidade. Fez também um projeto pra capturar energia 

solar e água coisa que é de grande importância para o meio ambiente e pra 
necessidades das pessoas, outro também pra trazer esportes diferentes pra 

nossa cidade poia aqui só tem futebol, e é preciso inovar trazendo mais 

esportes, também que sejam fixadas placas de informações com números 
de telefones nos estabelecimentos pra mulheres se defendam de maus 

tratos. Então que esses benefícios sejam concluídos e finalizou sua fala 

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 cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores e vereadora, público aqui presente, em nome da senhora 

Umbelina, saudou os demais presentes, rádios ouvintes e internautas sua 
boa noite a todos. Iniciando sua fala se acostou aos votos de pesar, em 

nome de sua família que Deus possa confortar todos pelas perdas. 

Justificou sua ausência na sessão passada que por motivos de Saúde não 

pode comparecer. Parabenizou o assessor jurídico Jacson Ramos 
Wanderley, pelo seu aniversario, que Deus te abençoe, parabenizou 

também o prefeito e os agricultores pela conquista em receber a patrulha 

mecanizada, hoje tem quatro tratores a que vem acrescentar e melhorar o 
trabalho na agricultura. E agilizar os cortes de terras mais cedo pra que os 

agricultores posam terminar em tempo mais curto pra que possas plantar 

cedo e tem suas colheitas, também o centro de eventos que foi 

reinaugurado um espaço pra receber cursos profissionalizantes pra pessoas 
do município, também participou de uma festa com os agricultores, 

mostrando a força das comunidades e associações rurais das comunidades. 

Parabenizou o grupo de mulheres com trabalhos artesanais, isso mostra 
resistência, parabenizou a todos os agricultores que participam das reuniões 

nos domingos e aos presidentes que fazem o trabalho voluntário, finalizou 

suas palavras com sua boa noite a todos e ate à próxima. 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 e vereadora, público 

aqui presente, caros rádios ouvintes,  internautas conectados, um abraço aos 

ouvintes da zona rural, iniciou sua fala se acostou aos votos de pesar, 
apresentado pela vereadora Maria Aparecida, seus sentimentos as famílias 

enlutadas, dando sequência,   primeiramente agradeceu a Deus por esta 

aqui mais uma vez e dar conhecimentos necessários pra poder administrar o 
bem publico, agradeceu a todos que contribuíram com os trabalhos desta 

casa quando era presidente pois graças a Deus suas contas foram 

aprovadas, e hoje se sente grato ao povo de Cajazeirinhas por lhe eleger a 

vereador e mais feliz ainda com suas contas aprovadas.  O Edil convidou 
todos os vereadores e publico presente para sábado o orçamento 

democrático em Pombal, para participar, cobrar, e mostrar as demandas do 



município, como exemplo a reforma do ginásio, do estado as perfurações 

de poços artesianos, estão pediu que a população participe juntamente com 
os representantes políticos, será de muita importância, e sobre o roço ele 

conversou com o prefeito ele lhe falou que esta concluindo o pagamento 

dos transportes pra que em seguida recuperar as estradas vicinais, e pra 
finalizar  parabenizou todas as mães em nome da sua esposa, sua mãe, e a 

vereadora que é representantes das mulheres que Deus abençoe a todas, e 

desejou uma boa noite. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou a vereadora inscrita Maria aparecida Dantas de Almeida, para 
fazer uso da palavra. A Edil cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, público aqui presente, na pessoa de sua mãe a senhora 

Umbelina, saudou os demais presentes e aos ouvintes da zona rural, iniciou 
sua fala entristecida infelizmente pela perda de pessoas queridas do nosso 

município, pelos votos de pesar da senhora Cremilda mãe do amigo 

Claudivam, também a pessoa de Maria Pereira e a José Almir pessoas 

maravilhosas que Deus os leve pra sua gloria eterna, e aos familiares seus 
sentimentos em nome de sua família.  Parabenizou os vereadores pelas 

indicações que são de estremas importância, quando fala do roço das 

estradas, onde fez um apelo para o senhor prefeito, pois estão muito 
perigosas, onde até seu pai foi vitima de um acidente, mas graças a Deus tá 

tudo bem, também do carro compactador de lixo muito bacana até mesmo 

para os operadores que trabalham fica mais higiênico é próprio pra o 

serviço, também pela preocupação com as mulheres a respeito dos maus 
tratos, precisam ser amadas zeladas estão mulheres vão denunciar quando 

for preciso e também faça sua parte, também parabenizou o vereador 

Jacson pela aprovação de suas contas. Desejou felicidades a nosso assessor 
jurídico pelo aniversário que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre ele. E 

pra finalizar desde já parabenizou todas as mulheres, sua mãe seu porto 

seguro, pelo o dia das mães que será comemorado no próximo domingo, 

recebam o seu abraço e finalizou 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 cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, público aqui presente, 

na pessoa de Sergio saudou, ouvintes da Cajazeirinhas FM, e internautas. 
Em primeiro lugar agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar 

aqui nesta tribuna, debatendo assuntos de interesse do nosso município, 

fazendo o nosso papel que é de fiscalizar, parabenizou todas as mães que é 
no próximo domingo o dia das mães, na pessoa de dona moça que é a mãe 

mais velha da nossa cidade, por isso merece nossa homenagem, 

parabenizou também o nosso assessor jurídico Jacson Ramos Wanderlei 

pelos seus 39 anos de vida e pela pessoa que é como também não poderia 
deixar de agradecer o prefeito por estar colocando as placas com os nomes 

nas ruas desta cidade, que foi uma indicação dele, como também cobrou 



que seja colocado o nome do bairro, também se acostou com a indicação 

feita pelo vereador Vicente Ismael, no tocante do roço das estradas, e 
também em seu nome e em nome de sua família os votos de pesar as três 

famílias enlutadas no nosso município, que Deus dê o descanso eterno e 

aos familiares conforte o coração de cada um, também faz um apelo que 
contrate um médico para o município, pois um médico sozinho não da 

conta, pois a médica tá fazendo trabalho de dois médicos, levando em conta 

que é autoridade fala pelo povo, pois pode ser o fiscal do povo, ninguém 

vai impedir que ele faça isso, tem que respeitar os pacientes, funcionários 
são pagos pra isso, são servidores públicos, portanto eram essas suas 

palavras e finalizou suas palavras 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 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, público 

aqui presente, funcionários da casa, ouvintes da Cajazeirinhas FM, e 

internautas. Iniciou a sua fala agradecendo a Deus mais uma vez por está 
aqui, juntos pra discutir os interesses do município, e se acostou aos votos 

de pesar indicado pela vereadora, inclusive todos de São Braz, dizer 

também as famílias ilutadas que Deus conforte os corações de todos os 
familiares.  Ainda nesse sentido solicitou oralmente, pois já foram feitos 

varias indicações e de outros vereadores também, com relação da 

ampliação do cemitério de São Braz esses dias teve dificuldades para fazer 

sepultamento, isso não é critica é uma necessidade da comunidade tem 
pouco espaço, tem que ser feito um serviço urgentemente nesse cemitério. 

É um caso grave que já solicitou muito então deixou seu apelo espera que a 

casa se manifeste isso é a realidade. E com relação ao atendimento aqui no 
PSF do município tem recebido muitas cobranças com relação ao horário 

de atendimento e superlotação, estar com 30 dias que São Braz estar sem 

médico, por que o doutor saiu sem aviso prévio, no entanto esta 

sobrecarregando o PSF da cidade e pra encerrar fez uma indicação pedindo 
para que se coloquem guardas municipais nas escolas, tem um caso de 

arrombamento lá no sitio de São Braz II, e ele ficou preocupado com as 

outras escolas, pois se continuar pode dar muitos prejuízos tanto para o 

município quanto para os alunos, pediu ao prefeito que tome providencias, 
pois tem mais de 20 vigilantes no município, mas nem todos atuam nesse 

setor acha que não há necessidades de contratar, esses vigilantes pode 

trabalhar a noite que é de mais necessidade. E finalizou sua fala 
parabenizando todas as mães do município e seu 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 os colegas vereadores e vereadora e publico aqui presente, 



e ouvintes da Cajazeirinhas FM que todos sejam saudados, iniciou suas 

falando que ouviu as colocações atentamente o discurso e preocupação de 
cada um dos vereadores que passaram nessa tribuna e vê o interesse pelo 

desenvolvimento de nosso município que cada um tem a questão de uma 

forma outro trás de outras forma, como foi debatido aqui hoje essa questão 
do roço da estrada, quando vem do Barrento vê o fluxo de carros e motos 

que passa naquela região do Barrento até o São Braz. Então se acostou aqui 

ao vereador Buriti que o poder publico do município possa ter mais um 

zelo com aquela via principal sabe que todos estão precisando do roço 
dessas vias principais de Cajazeirinhas. Mas com certeza que o secretário 

de obras juntamente com o prefeito estão se mobilizando pra que o serviço 

dessas obras sejam concluídas com sucesso para que possam melhorar o 
acesso ate aquela comunidade. Também parabenizou todas as mães, sua 

esposa, sua mãe que ama muito e todas as mães do nosso Brasil, sua boa 

noite a todos e muito obrigada.  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 16 de 

maio 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, 09 de maio de 2019. 
             

 

                           

         

       

                 

    

          

  

 

 

 

 



 

 


