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Ata da 7ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 

(06/09/2018) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Joalex 

Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho 

Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a 

sessão os vereadores, Arildo Batista Ferreira e 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 declaro aberta a presente sessão e 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 secretaria da Casa a 

proferir a leitura da ata da sessão anterior e logo após a leitura da Ata o 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e pôs a Ata em votação que foi 

aprovada por unanimidade de votos. E autorizou a secretária da Casa a 

fazer a leitura do Expediente do dia que Constou de leitura de Indicação n º 

059/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito,  leitura de 

Indicação n º 060/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito.  O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Zildo Vicente Leite. O Edil cumprimentou a todos os presentes e iniciou o 

seu discurso falando sobre o seu repúdio quanto a LOA peça orçamentária 

onde houve um corte na agricultura familiar. Comentou sobre a sua 

presença na inauguração do Hospital do Bem, Serviço de Oncologia em 

Patos-PB. Em seguida, parabenizou a Secretaria de Educação de 

Cajazeirinhas pela divulgação dos números do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). Comentou sobre os 196 anos de 

Independência do Brasil e neste sentido comunicou sobre o Desfile Cívico 

a ser realizado no dia 07 de setembro na cidade de Cajazeirinhas. Ressaltou 

que esteve na reunião em que o Contador da Prefeitura o Senhor Rogério 

esteve passando informações sobre a LDO, projeto de número 010/2018. 

Comentou que o CRAS recebeu a visita da TV Paraíba, que fez uma 

entrevista com as meninas da Banda Marcial Amigas da Arte. Ainda 



comunicou sobre a conclusão do segundo Biodigestor e aproveitou o 

momento para fazer um requerimento verbal, no qual pediu ao Prefeito que 

seja colocado equipamentos para exercícios físicos na Praça da Igreja 

Católica assim como também no Distrito do Barrento. O vereador finalizou 

seu pronunciamento agradecendo a todos os presentes pela atenção e os 

desejando uma boa noite. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. O Edil 

cumprimentou a todos os presentes e iniciou as suas colocações 

comentando da reunião com o assistente técnico da Prefeitura e já 

comunicou que as comissões irão se reunir para esclarecer algumas dúvidas 

sobre o projeto. Mencionou que está na semana da Pátria e que o município 

irá comemorar com o Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Parabenizou o 

pessoal da Educação pelo empenho e resultado do IDEB e assim finalizou, 

agradecendo a todos pela atenção. O senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito. O Edil 

cumprimentou a todos os presentes e iniciou suas palavras explanando 

sobre o projeto de Lei de número 010/2018 que se encontra na Casa. 

Comentou sobre duas indicações feitas pelo mesmo e alertou que o 

Presidente da Casa recebeu um comunicado da Energiza onde retratava de 

um prazo dado pela empresa ao Senhor Prefeito. Comentou também sobre 

o veículo adquirido para a Secretaria de Saúde, deixando bem claro que 

esse recurso iria ser usado para colocar o laboratório de análises, mas foi 

autorizado pelo conselho para a compra desse carro. Finalizou as suas 

palavras agradecendo a todos os presentes. O senhor Presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima. O 

Edil cumprimentou a todos os presentes e iniciou suas manifestações 

comunicando sobre o Desfile Cívico que será realizado no dia 07 de 

setembro por parte da Secretaria de Educação do Município. Comentou 

também sobre o IDEB e neste sentido parabenizou toda a equipe da 

Secretaria de Educação. Também comunicou sobre a inauguração do 

Hospital do Bem na Cidade de Patos-PB. Ressaltou um pouco sobre o 

assunto da bomba do carro pipa, deixando a certeza de que o setor 

competente encontrará uma solução para o problema. E finalizou suas 

colocações agradecendo ao Presidente da Casa e demais presentes. O 

senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. 

Vicente Ismael da Silva Filho. O Edil cumprimentou a todos os presentes 

e iniciou suas manifestações justificando na ultima Sessão, sua ausência 

por motivos de saúde. E assim comentou sobre o dia 07 de setembro, no 

qual se comemora a Independência do Brasil. Comentou também sobre o 

IDEB que é uma sequencia de um processo seletivo contínuo. E finalizou 

alertando sobre o perigo em colocar motoristas que não são habilitados no 

Período Eleitoral e assim, o mesmo agradeceu a atenção de todos. (E por 

falhas técnicas foi interrompida a transmissão e deixou de ser gravada a 



fala dos demais oradores da noite). 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 13 de setembro 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, 06 de setembro de 2018. 
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