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Ata 3ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete 

(02/02/2017) 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, 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 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 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 a 

leitura do expediente do dia que constou de leitura da Indicação nº 

074/2017 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura 

da Indicação nº 080/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura da Indicação nº 081/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa, 

leitura da Indicação nº 082/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 083/2017 de autoria do vereador, Adailton 

Alves de Lima, leitura da Indicação nº 084/2017 de autoria do vereador 

Adailton Alves de Lima, leitura do Parecer nº 001/2017 de autoria da 

Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 001/2017, leitura do 

Parecer nº 001/2017 de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei nº 002/2017, leitura do Parecer nº 001/2017 de autoria da 

Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 004/2017. O senhor 

presidente Pôs em votação Parecer nº 001/2017 de autoria da Comissão de 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 001/2017. O Parecer foi aprovado 

por unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em votação Parecer nº 

001/2017 de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

002/2017. O Parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presidente Pôs em votação Parecer nº 001/2017 de autoria da Comissão de 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 004/2017. O Parecer foi aprovado 

por unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em 1ª e 2ª votação o 

Projeto de Lei nº 001/2017 dá o nome de Lindonor Pires de Almeida ao 



Centro de Especialidades Odontológicas - CEO – do Município de 

Cajazeirinhas – PB. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos.  O 

senhor presidente  Pôs em 1ª e 2ª votação o Projeto de Lei nº 002/2017 Dá 

o nome de Olivia Barbosa de Almeida a uma das ruas localizadas no 

Bairro “Alto do Bom Jesus” zona urbana de Cajazeirinhas – PB. O Projeto 

foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor presidente Pôs em 1ª e 2ª 

votação o Projeto de Lei nº 004/2017 Dá o nome de Francisco de Almeida 

Sá a uma das ruas Projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – 

PB. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente 

convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que 

saudou o senhor presidente colegas vereadores público presente, o senhor 

prefeito, secretários, secretaria de Ação Social Andreia. A Edil inicio seu 

pronunciamento agradecendo o senhor prefeito por atender suas Indicações 

que era de extrema necessidade onde já estar sendo executada como a 

reforma das escolas e outras e parabenizar o prefeito por ter pago os 

funcionários no mês trabalhado isso é muito importante para o prefeito. 

Foram essas suas palavras e muito obrigada a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Otoniel de Sousa 

Brito. Que saudou o senhor presidente colegas vereadores público presente, 

o senhor prefeito, secretários. O Edil falou sobre as Indicações que ele 

apresentou que eram de eminente necessidade para o município como os 

cortes de terras, as passagem molhada do sitio Jacú, Cascão, restauração do 

centro de geração e renda, outras mais veio pedir ao senhor procurador 

jurídico do município que as leis aprovada nessa casa sejam respeitadas e 

cumpridas onde os professores tem um  direito adquirido de uma perca 

salarial na passagem de FUNDEF para FUNDEB e na gestão do prefeito 

Zeridan foi iniciando o processo na justiça e agora o procurador jurídico 

quer desrespeitar as leis aprovada nessa Casa, Eram essas as suas 

colocações e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito. Vicente Ismael da Silva Filho. Que saudou o 

senhor presidente colegas vereadores público presente, o senhor prefeito, 

secretários. O Edil falou que iniciando sua fala vendo que nesta terceira 

sessão que vem aos poucos tentando alavancar o desenvolvimento e as 

solução para os problemas de nosso município parabenizou os vereadores 

pelas Indicações apresentada e o Projeto de Lei dando o nome de Lindonor 

Pires ao CEO do nosso município projeto de autoria do vereador Otoniel. O 

edil agradeceu o inicio dos cortes de terras na comunidade do Cascão, e 

convidou a todos para participar do trido de São Braz que está vivendo a 

comunidade de São Braz. O edil falou sobre a solicitação dos professores 

junto à justiça pela perca salarial dos professores quando foi passar de 

FUNDEF para FUNDEB houve essa perca e os professores estão lutando na 

justiça por isso. Essas foram suas palavras e desejou uma boa noite a todos. 

O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. 



Waerson José de Souza. Que saudou o senhor presidente colegas 

vereadores público presente, o senhor prefeito, secretários. O Edil falou 

iniciou suas palavras parabenizando a gestão pelo pagamento da folha dos 

funcionários em dias, sugeriu ao senhor presidente para que durante essa 

legislatura colocasse em discussão a Lei Orgânica do Município e o 

Regimento Interno dessa Casa para uma reformulação e requereu 

verbalmente ao senhor prefeito que estava presente para que fosse colocado 

o nome de Gilmarco Santana Dutra no Centro Profissionalizante e Geração 

de Renda. Foram essas as suas palavras e desejou uma boa noite a todos.  O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. 

Zildo Vicente Leite. Que saudou o senhor presidente colegas vereadores 

público presente, o senhor prefeito, secretários. O Edil agradeceu em 

primeiro lugar a Deus por mais uma vez estar aqui e pelas chuvas, falou 

sobre o racionamento d’água onde serão quarenta e oito horas sem  água e 

inicia no sábado dia 04 de fevereiro do corrente ano, também agradeceu a 

equipe dos tratores pelos cortes de terras e da limpeza urbana que está 

sendo realizado um ótimo trabalho. O Edil falou que na sessão passada o 

vereador Otoniel falou que a CAGEPA veria ser municipalizada mais o 

município não tem como manter porque só de energia é dez mil reais e tem 

a manutenção acho que a CAGEPA estar prestando um bom trabalho e com 

relação o abastecimento d’água da Umburaninha a obra  não foi executada 

como estava no projeto. O edil agradeceu ao senhor prefeito o secretario 

Kaenio pelo pagamento dos funcionários que foi pago dentro do mês e 

finalizou suas palavras lendo uma mensagem de Airton Sena. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Adailton 

Alves de Lima. Que saudou o senhor presidente colegas vereadores público 

presente, o senhor prefeito, secretários. O Edil iniciou suas palavras falando 

do Projeto de Lei que dá o nome de Lindonor Pires ao CEO do nosso 

município, e falou sobre as Indicações que ele apresentou, que é de grande 

importante de se fazer o abastecimento de água por completo da 

comunidade do Sítio Barrocão de se fazer o abastecimento de água por 

completo da comunidade do Sítio São José dos Alves. O Edil falou sobre a 

municipalização da CAGEPA e da dificuldade para o município manter. 

Foram essas as suas palavras. 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 Adailton Alves de Lima e 

facultou a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que 

saudou o senhor presidente colegas vereadores público presente, o senhor 

prefeito, secretários, os funcionários da Casa. O Edil iniciou suas palavras 

falando sobre o Projeto de Lei que dá o nome de Lindonor Pires ao CEO do 

nosso município, falou sobre os projetos que dá nomes de rua a nossa 

cidade, falou sobre o projeto do reajuste dos professores que veio mais 

voltou para que seja feita algumas correções, também parabenizou a equipe 



dos cortes de terras do abastecimento d’água feito pelos pipeiros, 

parabenizou também o pessoal da limpeza urbana que vem sedo feita um 

bom trabalho, parabenizar ao secretario Geraldo Cezario pela agilidade nas 

licitações. O Edil solicitou verbalmente o prefeito e os vereadores para 

cobrar mais do governo do Estado agilidade nos serviços da CAGEPA. O 

edil falou sobre o racionamento d’água que estar acontecendo em nosso 

município todo final de semana. Então foram essas as suas palavra e 

desejou  uma boa noite a todos. Em seguida o senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e não havendo mais matéria a ser deliberada por essa casa de 

leis, o senhor presidente encerrou os trabalhos convidado os senhores 

vereadores e vereadora a comparecerem a próxima sessão designada para o 

dia 16 de fevereiro 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, 02 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 


