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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito 

(18/01/2018) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex Rodrigues da Costa, Arildo 

Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa 

Brito. Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 

Vicente Leite. Deixou de comparecer a sessão o vereador Adailton Alves 

de Lima.O qual justificou a 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 a secretaria da casa a fazer a leitura da lista de presença dos 

senhores vereadores e a proferir a leitura da ata da sessão anterior em 

seguida à leitura do Expediente do dia que constou de leitura da Indicação 

nº 001/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 002/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura da Indicação nº 003/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

leitura de Votos de Pesar a família da senhora Maria das Graças Inácio de 

Sousade autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, e sobrescreveu os 

Votos de Pesar o vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de 

Requerimento nº 001/2018 de autoria do vereador Waerson Jose de 

Souza,leitura de Requerimento nº 002/2018 de autoria do vereador 

Waerson Jose de Souza, leitura do Projeto de Leinº 001/2018 de autoria do 

Poder Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

senhor prefeito para fazer uma explanação sobre o município. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo 

Batista Ferreiro. Que falou! Esse ano a gente espera que seja de chuvas e 

de soluções para o nossos problemas. Não poderia deixar de tocar no 

assunto ao qual antes de entrarmos de recesso os nobres colegas vereadores 

aprovaram o título de cidadão ao ex-vice-governador e atual prefeito de 

João Pessoa, Luciano Cartaxo. Fiz um levantamento que não saiu 100%, 

mas estou fazendo ao tribunal de contas do estado, há algumas falhas que 

eu acredito que o município esqueceu ou não quis repassar outras coisas 

que veio através do Governador Maranhão ao qual Luciano era o vice, epor 



um funcionário da casa, ouve essa crítica aos vereadores por aprovarem 

esse título. Só eram essas as minhas palavras e muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex 

Rodrigues da Costa. Que falou! Agradecer primeiramente a Deus por este 

ano que passamos e pedir a ele bênçãos necessárias para conduzirmos esses 

trabalhos no decorrer deste ano de 2018, que tenhamos coragem para 

enfrentarmos mais um ano com ética, responsabilidade e compromisso com 

o nosso município. Ouvindo atentamente as colocações do senhor prefeito 

que veio diante público nessa primeira sessão fazer uma explanação da real 

situação que se encontra o nosso município e mostrar pra população à 

vontade e a dedicação que ele tem de trabalhar para que esse município 

venha a se desenvolver.Quero desejar a todos os ouvintes da Cajazeirinhas 

FM, uma boa noite, uma semana de paz e saúde e que Deus derrame a 

benção das chuvas sobre o nosso município. Boa noite a todos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadorainscrita Maria 

Aparecida Dantas de Almeida. Que falou! Quero primeiro agradecer a 

Deus por estar de volta a essa casa e pedir que ele nos dê forças e sabedoria 

para juntos enfrentarmos esses problemas. Estou muito feliz com as ações 

do nosso Prefeito, que apesar das dificuldades está fazendo o que se pode, 

na recuperação dos açudes como nas comunidades de Pau Ferrado, Gado 

Bravo e Tapera e mais ele vai conseguir. Fiquei sabendo hoje, sobre o carro 

do Brasil sorridente que ajuda muito a zona rural. Estou muito feliz 

também ao saber de mais um carro pipa para a nossa cidade, através do 

Governo Municipal e do Governo do Estado. Como vereadora dessa casa 

Senhor Prefeito, sempre estarei aqui ti apoiando em tudo que for pro bem 

do nosso município. Agradecer ao excelentíssimo mais uma vez por estar 

aqui presente e ter nos dado esses esclarecimentos que foi de grande valor 

para todos nós. Agradecer a Deus, porque a minha família cresceu, minha 

irmã Emanuela e o meu cunhado João Paulo ganharam mais um filho e é 

um menino lindo.Então a todos vocês meu muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel 

de Sousa Brito. Que falou! Voltando nossos trabalhos determinados por 

Deus e usando novamente essa tribuna para dar continuidade e conduzir os 

destinos desse município. Fiz algumas indicações solicitando uma lâmpada 

na Rua de Dona Moça, já fui atendido outras vezes com esse mesmo 

pedido, mas acredito que existe um problema naquele poste. Como também 

no sítio Várzea Alegre, a pedido de moradores que me solicitaram que 

fossem colocadas algumas lâmpadas e dois braços de lâmpadas que estão 

faltando nessa comunidade. Meus votos de pesar a Senhora Maria das 

Graças Inácio dos Santos. Em visita ao cemitério público de nossa Cidade, 

vi a eminente necessidade de se fazer as passagens ou divisórias que foi 

inicialmente feita pelo Senhor Cristóvão, mas que ainda ficaram algumas 

para serem feitas. E se nós, do poder público não nos preocupar com 



aquilo, chegaremos um momento em que as pessoas não conseguirão ter 

acesso aos túmulos de seus familiares. Por isso, desde já agradeço ao 

Secretário de Obras, por aceitar o meu convite e ter ido até lá, conferir as 

necessidades que ali existem. Faço um pedido ao Senhor Prefeito, para que 

quando for começar fazer a tubulação daquele esgoto, que possa ser feito 

pelas ruas e não por terrenos particulares e que procure alguém para bater o 

nível. Pois, acredito que só assim esse problema se resolverá. Parabenizo 

Vossa Excelência o Senhor Prefeito por vir a esta casa. Quero dizer que a 

minha disposição de continuar trabalhando por esse município é a mesmo 

do primeiro dia que cheguei aqui na minha primeira legislatura. E deixar 

bem claro que nós somos todos funcionários desse município e não dono 

por isso ganho, pra prestar serviços. Muito obrigado a todos e até uma 

próxima oportunidade. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! 

Agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui para iniciar mais um 

ano legislativo. Sabemos que ano passado discutimos aqui e cobramos algo 

de interesse do povo e independente de situação ou oposição, quando o 

Vereador cobra, reivindica e faz indicação é exatamente exercendo aquilo 

que é dado ao togado pelo povo, que é as necessidades encontradas em 

cada canto do município, seja na Zona Urbana ou na Zona Rural. Tivemos 

reclamações por reposições de lâmpadas, falta de água, falta de remédios e 

também por falta de transportes. Graças a Deus, temos a boa notícia que 

poderá vir um carro pipa para o município e isso reforça o desejo do 

vereador. Ano passado as limpezas de açudes foram muito poucas e eu não 

consigo intender por que. Mas espero que esse ano aumente essas limpezas 

para os pequenos porque eles precisam.Gostaria de fazer um pedido já que 

o Senhor Prefeito se encontra aqui conosco. Que esse ano que já se 

aproxima do inverno, quando iniciar o corte de terras, que seja feito uma 

programação pra atender o município de uma forma mais abrangente. 

Então vamos torcer que dois mil e dezoito seja ainda melhor que o ano 

passado. Era só isso e muito obrigado.O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza. Que 

falou! Senhor Presidente, entrei com dois requerimentos solicitando o 

encaminhamento e a divulgação do semanário para que seja também 

publicado aqui no átrio do plenário dessa casa para que não somente nós 

vereadores como toda população possa acompanhar as nomeações. Diante 

de um projeto de lei que é de suma importância, solicitando a adequação do 

novo salário mínimo e como líder da oposição eu solicito já que o Prefeito 

e o Secretário de Finanças estão aqui, o encaminhamento do projeto de 

reajuste dos Professores a essa casa. Diante mão deixar bem claro, que 

queremos o aumento racionalizado para os professores. Durante esse ano 

que passou, a bancada de oposição votou por unanimidade de votos, em 

todos os projetos do poder executivo. Inclusive no projeto de crédito 



especial de quase um milhão de reais para a atual gestão que ai está. Mas 

digo aqui, que até o final do meu mandato irei fazer política e cobrarei 

sempre a questão do nepotismo. Agradeço o documento que o Prefeito me 

entrega, fazendo as justificativas que diante das dificuldades é 

aceitável.Existe um projeto na casa que é de grande importância e está em 

tramitação, no qual fala da continuidade da Cagepa. Digo aqui mais uma 

vez, que voto contra. Muito obrigado e boa noite a todos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite. Que falou! Agradecer a Deus pelo ano de 2017, por ter 

subido aqui nessa tribuna em defesa do povo desse município. Também 

agradecer a Vossa Excelência, o Senhor Prefeito Assis por ter vindo até 

essa tribuna e ter falado como foi o ano de dois mil e dezessete e como foi 

entregue essa prefeitura.Gostaria de comunicar sobre uma palestra que 

tivemos aqui, sobre os Biodigestores e que já está vindo resultados, já 

recebemos três campânulas, uma doação das Caritas Brasileiras juntamente 

com o Projeto Semiárido Solar, o Comitê de Energias Renováveis do 

Semiárido e a Diaconia. Já agradeço ao Senhor Prefeito por disponibilizar 

maquinas e o pedreiro. Esse ano terá muitas obras, está por vir uma 

ambulância. Já foi a solicitação da pavimentação de várias ruas. O gramado 

de futebol será iniciado assim que o clima melhorar. Também temos dois 

veículos pra chegar, vindos do Governo do Estado através do Pacto Social. 

O Governador mandou também um carro pipa. Temos já, dez poços para 

serem furados. Serão construídos os portais. E Também nesse oficio tem a 

reforma e ampliação da Escola Maria Soledade e do Ginásio de 

Esportes.Parabenizar o secretário Ednei, por já estar colocando a sua 

equipe da saúde para atendimentos. Já esteve no Sítio Pau Ferrado e a 

unidade móvel já está apta e transmitir e vai atender a todas as 

comunidades rurais.Eram essas as minhas palavras, muito obrigado 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 e facultou a palavra ao vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos. Agradecer ao Senhor Prefeito por vir a 

essa casa de lei e ter usado a tribuna é louvável e tem meus parabéns. Ao 

projeto de lei que já se encontra em pauta nessa casa com o reajuste do 

salário mínimo em adequação a lei municipal. Sabemos que essa lei vem do 

Governo Federal, mas precisa passar pela autorização do poder legislativo 

municipal. Será então, convocada as comissões e acredito que será dado o 

parecer favorável, porque é só uma adequação da lei, para na próxima 

sessão estarmos votando a favor.Em nome de esse poder legislativo, nossas 

sinceras considerações a todos os familiares de Maria das Graças.Na 

questão do carro pipa, teria uns imprevistos que impedem o carro de 

trafegar. Mas já foi resolvido e nesses próximos dias irá melhorar os 

abastecimentos. A recuperação de açudes e barragens no nosso município 



está tendo dificuldades para atender a todos, mas aos poucos irá se 

concluir. Inclusive, quero deixar bem claro que o açude da Boa União é um 

açude comunitário, que graças aos fazendeiros dali e o Senhor Prefeito foi 

concluído. Além desse, o Prefeito tem ajudado nos pequenos açudes, como 

na comunidade do Pau Ferrado onde foram recuperados dois pequenos 

açudes.O colega Vereador Zildo deve ter esquecido de citar que o garantia 

safra já está sendo pago, onde várias cidades não conseguiram pagar.Quero 

agradecer a compreensão e a presença de cada um de vocês. Agradecer a 

presença também da Secretária Andréia e de alguns outros secretários que 

aqui estão, espero que os demais também possam vir a essa casa para 

entenderem melhor os trabalhos. Tenham todos uma boa noite e muito 

obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos eencerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem 

a próxima sessão ordinária a designada para o dia 25 de janeiro 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, 18 de janeirode 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


