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Ata da 1ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito 

(19/07/2018) 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, Arildo Batista 

Ferreira, 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. 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. E em seguida o Vereador Adailton Alves de Lima fez 

um requerimento verbal pedindo a dispensa da leitura da ata da sessão 
anterior e logo após o presidente pôs 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 da leitura de Indicação nº 043/2018 de 

autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura de Indicação nº 
044/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos 

de Pesar a família do senhor Jose Dantas Rodrigues de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos de Pesar a família do senhor 
Severino Umbelino de Almeida de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura do Projeto de Lei nº 004/2018 de autoria do vereador Jacson 

Felix Almeida dos Santos, leitura do Convite para 2ª Feira da agricultura 

familiar de autoria da comissão organizadora EMATER, Prefeitura 

Municipal de Cajazeirinhas, Associações Comunitárias Rurais, Banco do 
Nordeste, Conselho Municipais do Desenvolvimento Rural Sustentável e 

AMEPA-PB. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito para fazer uso da palavra vereador Adailton Alves de 

Lima. Que falou! Boa noite a todos e a todas. Estamos reiniciando o 

retorno a essa casa, depois de um período de recesso no qual deixamos 

todas as pautas do primeiro período limpas. Quero aqui deixar meus votos 

de pesar a família do saudoso Zequinha Dantas do Sítio Camano. 
Parabenizar o São João Antecipado que houve aqui na cidade de 

Cajazeirinhas, muito bem organizada mantendo a tradição que vem desde o 



governo de Zeridan, onde o fundou e criou. Então, a toda administração na 

pessoa do Prefeito, eu deixo aqui os meus parabéns. Parabenizar e 
agradecer pelas estradas que já foram feitas, como a do Jacú seguindo com 

as demais localidades. E quero aqui também parabenizar o Senhor 

Presidente por mostrar seus cuidados com uma reforma feita no prédio 
dessa casa. Eram essas as minhas palavras e até uma próxima oportunidade 

se o Senhor Deus nos permitir. Obrigado. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito para fazer uso da palavra vereador 

Arildo Batista Ferreira. Que falou! Boa noite Presidente Jacson, 
Vereadores e Vereadora, Sérgio aqui nos assistindo, aos ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Iniciando os trabalhos da gente que é muito importante 

para o Poder Legislativo, começar com suas indicações e homenagens.  
Essa semana vi alguns debates em relação às estradas e venho recebendo 

algumas queixas por situações simples que graças a Deus já resolvi. Mas, o 

que mais me indignou essa semana foi o fato de ter trago esse empresário 

para abrir uma Clínica no município, investir para dar apoio ao município e 
até parabenizo o Dr. Rodrigo e a Dra. Gizele, pela coragem. Mas que, por a 

licitação ter baixado demais esse ano, infelizmente ele teve que desistir. E 

através de um requerimento irei requerer a licitação, valores quantitativos, 
pedir também as pesquisas feitas diante as licitações feitas. Ele está saindo 

traído daqui e não como traíra, só isso que eu tinha pra falar, não quis 

atingir ninguém é só um desabafo meu por ter trago ele. uma boa noite e 

muito obrigado a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 
convidou o vereador inscrito para fazer uso da palavra vereador Joalex 

Rodrigues da Costa. Que falou! Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, Ouvintes da Cajazeirinhas FM, Público aqui presente. Boa noite 
a todos. Inicio as minhas colocações falando da indicação que fiz porque 

estive nas comunidades rurais e fui cobrado a respeito das trocas de 

lâmpadas. Inclusive no Sítio Vinha que é onde eu resido. Então, agora que 

passou o período do inverno espero que o setor competente possa saciar 
essa necessidade. Estive nos Sítios: Barrento, Boa União e vi os trabalhos 

das maquinas que está sendo muito bem feitas nas estradas assim como o 

roço e quero parabenizar o setor competente. Não participei do São João de 

Cajazeirinhas por questões de saúde, mas, vi a organização e parabenizo a 
todos que se empenharam. Assim encerro as minhas colocações e boa noite 

a todos. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora 

inscrita para fazer uso da palavra vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida. Que falou! Boa noite Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Público aqui presente e a todos os ouvintes da Cajazeirinhas FM. É bom 

estarmos de volta depois de um recesso que foi em paz graças a Deus. Aos 

votos de pesar feito pelo Vereador Otoniel, ha Severino e ao meu tio Zeca, 
então a todos os familiares meus sentimentos. A casa cada vez mais bonita, 

muito bem zelada. Parabéns Senhor Presidente pelo seu trabalho. Parabéns 



também ao Prefeito pela reforma das estradas e pelo roço. E tá aí, mais um 

beneficio do Governo Federal. Esse veio para a Creche Reino da 
Felicidade. Hoje, por necessidade fui ao Posto Maria Umbelina e a toda 

equipe eu quero agradecer pela atenção e atendimento. Dia 25 teremos a 

Segunda Feira da Agricultura Familiar e quero convidar toda a população. 
Recebi um convite do meu nobre colega Vereador Waerson José, para estar 

amanhã a partir das 11hs, e desde já quero agradecer pelo convite e 

também convidar os ouvintes a nos escutar, pois será de grande 

importância. Então, por hoje era isso e muito obrigada a todos. O senhor 
Presidente reassumiu os trabalhos convidou o vereador inscrito para fazer 

uso da palavra o vereador Otoniel de Sousa Brito. Que falou! Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora Maria Aparecida, Público aqui 
presente, Ouvintes da Cajazeirinhas FM e aos internautas. Boa noite. 

Primeiramente, apresentei aqui hoje dois votos de pesar as famílias 

enlutadas de José Dantas Rodrigues (Zequinha) e de Severino Umbelino de 

Almeida (Severino Luiz). Quero aqui hoje parabenizar a Polícia Militar, na 
pessoa do Tenente Cascudo por dois fatos acontecidos na nossa cidade e 

por ter mostrado os serviços rápidos. Me acosto às palavras do Vereador, 

quanto ao compromisso com a Biovida. Com o nosso colega Sinhor, 
também, pois ele votou no Prefeito e o compromisso seria retirar a lama do 

açude dele assim que assumisse e tá lá até hoje. Inclusive foi feita a estrada 

até próximo a ele e não concluiu até lá. Então, faço aqui um requerimento 

verbal solicitando a questão dos mata-burros que já foi quebrado pela 
maquina sejam consertados. E a questão dos esgotos, de gados nas ruas 

ainda permanece da mesma fora. Muito obrigado a Deus pela oportunidade 

de estar hoje aqui e obrigado a todos. O senhor Presidente reassumiu os 
trabalhos convidou o vereador inscrito para fazer uso da palavra vereador 

Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! Excelentíssimo Senhor 

Presidente, Colegas Vereadores e Vereadora, Público aqui presente, 

Funcionários da casa, e Caros Rádios ouvintes. Boa noite. Quero iniciar a 
minha fala agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez iniciando 

esse Segundo Período Legislativo do Primeiro Biênio. Tivemos um recesso 

de vinte dias, curto mais bem festivo, pois nosso município teve o 

privilégio de promover o São João Antecipado e a região promoveu as 
festas juninas, como já é de tradição. Teremos aqui na próxima semana 

através da EMATER Local juntamente com a Secretaria de Agricultura e as 

demais a Semana da Agricultura Familiar aonde comemorará no dia 25 que 
é o dia do Agricultor Familiar. Quero aqui também parabenizar o 

Presidente da casa, pela reforma na Câmara Municipal. E, as queixas e 

reclamações hoje são sobre as estradas. Sabemos que é impossível em um 

mês o município fazer toda essa cobertura, principalmente quando só temos 
uma Patrol, mas, é importante que se faça um planejamento e também que 

agilize esse processo de recuperação dessas estradas. Agradeço o espaço, a 



compreensão de todos. Boa noite e muito obrigado. O senhor Presidente 

reassumiu os trabalhos convidou o vereador inscrito para fazer uso da 
palavra vereador Waerson José de Souza. Que falou! Boa noite Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, Público aqui 

presente e em nome do Assessor de Comunicação da Prefeitura Municipal, 
J. Milton gostaria de cumprimentar todos aqui no Plenário, Funcionários 

dessa casa. Boa noite. Retorno aos trabalhos dessa casa depois de um 

recesso curto que é como deve ser. Haja vista que estamos em período 

eleitoral no qual mais uma vez mexeu na lei eleitoral, é um período 
ultracurto para discutirmos e decidirmos os destinos não só do estado, mas 

também de uma nação. Gostaria de saber por que fui informado novamente 

sobre o fardamento escolar da nossa cidade, pois já estamos na metade do 
segundo semestre e foi promessa de campanha do atual gestor e pelo que 

tem colocado, ainda não houve a distribuição desse fardamento escolar. 

Então fica aqui essa cobrança para que passe a ser entregue no mês de 

janeiro. Em relação ao São João Antecipado eu não estava aqui, mais foi 
uma festa de grande tranquilidade e a gente espera que esse ano não possa 

ter acontecido porque é época eleitoral e que em 2019 tenha também. E 

digo que o bonito da festa não foi no Sábado e sim na Sexta, onde 
realmente a maioria do público ali estava presente e com a demonstração 

das quadrilhas, com as participações das escolas, da creche e dos idosos. 

Então ficam aqui os meus singelos parabéns pra isso. Quero cobrar, pois 

uma Professora me mandou aqui agora, que todas as cidades das 
redondezas já pagou a metade do décimo terceiro só Cajazeirinhas que 

ainda não. Precisamos também ter essa coragem de chamar os professores e 

discutir, não estou falando que professor deva ganhar mal, mas tem que ser 
discutido essa questão. Assis não foi o primeiro e nem será o ultimo que vai 

deixar gente ganhando sem trabalhar. Agradeço pela parte, obrigado pela 

tolerância Presidente Jacson. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

convidou o vereador inscrito para fazer uso da palavra vereador Zildo 

Vicente Leite. Que falou! Boa noite Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Senhora Vereadora, Funcionários da casa, Público aqui 

presente na pessoa do amigo Jornalista J. Milton eu saúdo os demais, 

Ouvintes da Cajazeirinhas FM na pessoa do Senhor Chico Ismael que está 
nos ouvindo no Sítio Vinha. Agradecer a Deus por mais uma vez está aqui 

nessa tribuna sempre defendendo a população de Cajazeirinhas. Gostaria de 

parabeniza o gestor e toda sua equipe pelo São João Antecipado, uma festa 
pacifica. Participei também do Arraiá da Saúde. As escolas tanto da zona 

rural quanto da zona urbana tiveram seu momento junino. O nosso 

Vereador Buriti puxou a sua quadrilha junina. E desde já quero também 

parabenizar a Banda Marcial Amigas da Arte, que no ultimo domingo 
esteve no Estado do Ceará, no município de Crato, vizinho a terra de Padre 

Cícero. Onde se apresentou nos 51 anos de Fundação da Sociedade Lírica 



do Belmonte. Também Senhor Presidente, é com muita alegria a que venho 

transmitir o sucesso que o nosso projeto Algodão Paraíba teve aqui no 
município de Cajazeirinhas e venho anunciar que essa semana nós 

iniciamos o trabalho da construção do primeiro Biodigestor que foi lá em 

Negro Velho e aproveitei pra mostrar inclusive ao Prefeito a estrada 
daquele local, que está intransitável e ele me disse que irá tomar as 

providencias. Gostaria de convidar toda população de Cajazeirinhas 

especialmente os agricultores para o dia 25 que é o dia do Agricultor 

Familiar, por tanto vamos festejar juntos esse dia no ginásio que recebe o 
nome da filha do Prefeito, Ariana. Iremos realizar lá, a Segunda Feira do 

Agricultor Familiar no qual estarão vários agricultores já convidados para 

expor seus produtos. Senhor Presidente, quero desde já lhe parabenizar 
pelo ambiente agradável e limpo. Então, eram essas as minhas palavras e 

muito obrigado a todos e a todas. 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. Boa noite senhor 

presidente e senhores colegas vereadores, colega vereadora Cida, publico 

aqui presente, os funcionários da Casa e a todos que nos escuta através da 
Radio Cajazeirinhas FM. Agradeço a Deus por estarmos retornando os 

trabalho nessa primeira sessão ordinária do segundo período legislativo e 

eu agradeço aos meus colegas vereadores pelos parabéns que trazem a 

minha pessoa pelo desenvolvimento e zelo que tenho por está Casa. Hoje à 
noite apresentei um Projeto de Lei onde da o nome de Geraldo dos Santos 

Costa (Geraldo de Virgílio), como era conhecido. Que sua esposa esteve 

visitando a nossa cidade e manteve a tradição do seu esposo em relação ao 
São João antecipado de nossa cidade uma festa brilhante então queria 

parabenizar o Gestor e a toda sua equipe. E me apego às palavras do 

vereador Waerson, pois fiquei mais gratificado também na sexta feira 

quando vi a quantidade de pessoas do nisso município prestigiando e 
mantendo a tradição cultural do nosso município, que era as quadrilhas 

dançantes. Parabenizo também meu colega vereador Vicente Ismael, que 

tem uma quadrilha dançante. E a de todas as escolas na pessoa de Luana, 

secretária de Educação do nosso município. Também como o São Pedro 
Lelé lá no São Braz II. Gostaria de parabenizar ao prefeito e os secretários  

pela  nossa academia de saúde de nosso município que foi iniciada na 

gestão de Zeridan e ate hoje não teria sido inaugurada nem colocada em 
pratica e estou vendo que qualquer momento será concluída e entregue a 

nossa população inclusive com aprovação de meus colegas já esta sendo 

calçada as placas com o nosso de Josefa  mais conhecida como Rosa de 

Pedro Junior. Em relação às Indicações temos que ser mais preciso nelas, 
parar direcionar ao que tem condição de ser feito pelo gestor sobre a 

reforma das estradas nós sabemos que com uma maquina só é difícil 



terminar com tanta rapidez. Quero falar que graças a Deus com muito 

esforço conseguimos equipar o Posto médico do Pau Ferrado só estamos 
com um pouco de dificuldade com a questão médica, mais logo mais será 

resolvido. E no dia 25 deste mês e a segunda feira de Agricultura Familiar 

do nosso município é muito importante nos vereadores estarmos presente a 
esse evento. E para encerrar quero parabenizar o trabalho da policia militar 

da nossa cidade através do policial Diego e os demais que estavam na ativa 

ao Tenente Cascudo e ao Subtenente Avelino que em dois dias fatos 

ocorrido em nosso município a policia logo tomou providências. Agradeço 
aos vereadores pela paciência e tenham todos uma boa 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 26 de julho 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, 19 de julho de 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


