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Ata da 4ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

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

(17/08/2017) 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, 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 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 o 

senhor presidente pôs a ata em votação que foi aprovada por unanimidades 

de votos. O senhor presidente autorizou a secretaria a fazer a leitura do 

Expediente do dia que constou de leitura de Indicação nº 144/2017 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 

145/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 146/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura da Indicação nº 147/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 148/2017 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa, leitura da Indicação nº 149/2017 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa, leitura do Projeto de Lei º 012/2017 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura de Requerimento nº 027/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Requerimento nº 028/2017 de autoria do 

vereador Zildo Vicente Leite, leitura de Requerimento nº 029/2017 de 

autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de Requerimento nº 

030/2017 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite. O senhor presidente 

assumiu os trabalhos e Pôs em votação e discussão o Parecer nº 001/2017 

de autoria das comissões de Redação e Justiça ao Projeto de Lei nº 

007/2017 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial 

para Fins Que Especifica. O Parecer foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente Pôs em votação e discussão o Parecer nº 

002/2017 de autoria das comissões de finanças e orçamento ao Projeto de 

Lei nº 007/2017 Autoriza do Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito 

Especial para Fins Que Especifica. O Parecer foi aprovado por 



unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em votação e discussão o 

Parecer nº 001/2017 de autoria das comissões Justiça redação ao Projeto De 

Lei nº 009/2017 Institui em âmbito municipal da Administração a 

celebração da semana da consciência negra, a ser celebrada no mês de 

novembro em semana que recair o dia 20 de novembro, dia nacional de 

zumbi e da consciência negra. O Parecer foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente Pôs em votação e discussão o Parecer nº 

001/2017 de autoria das comissões Justiça redação ao Projeto De Lei nº 

011/2017 Dá o nome de José Claro da Costa a uma das ruas projetada 

localizada na zona urbana de Cajazeirinhas-PB.  O Parecer foi aprovado 

por unanimidade de votos. O senhor presidente pôs em 1ª votação o Projeto 

de Lei nº 007/2017 Autoriza do Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito 

Especial para Fins Que Especifica.   O Projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos.  O senhor presidente pôs em 1ª votação o Projeto de 

Lei nº 009/2017 Institui em âmbito municipal da Administração a 

celebração da semana da consciência negra, a ser celebrada no mês de 

novembro em semana que recair o dia 20 de novembro, dia nacional de 

zumbi e da consciência negra. O senhor presidente pôs em 1ª votação o 

Projeto de Lei nº 011/2017 Dá o nome de José Claro da Costa a uma das 

ruas projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas-PB.  O Projeto 

foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor presidente pôs em 2ª 

votação o Projeto de Lei nº 007/2017 Autoriza do Poder Executivo 

Municipal a Abrir Crédito Especial para Fins Que Especifica.   O Projeto 

foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor presidente pôs em 2ª 

votação o Projeto de Lei nº 009/2017 Institui em âmbito municipal da 

Administração a celebração da semana da consciência negra, a ser 

celebrada no mês de novembro em semana que recair o dia 20 de 

novembro, dia nacional de zumbi e da consciência negra. O senhor 

presidente pôs em 2ª votação o Projeto de Lei nº 011/2017 Dá o nome de 

José Claro da Costa 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 fazer uso da palavra. Boa noite a todos, na pessoa do secretário 

Edney saúdo os demais. Inicio aqui minha fala com um assunto que esta 

nos preocupando muito, que é a falta de água no nosso município. Quero 

dizer a toda população que sou solidária a cada um, pois também fui vítima 

como todos os demais moradores. Mais peço a vocês humildemente que 

cuidado com criticas sem ser merecedoras. Todos aqui têm consciência de 

que essa falta de água não foi culpa do prefeito, mais esse problema foi 

resolvido, ainda não está cem por cento porque a cidade inteira estava sem 

água. E o nosso prefeito não deixou de dar o apoio. Então obrigada prefeito 

e que você continue cuidando da nossa cidade e do nosso povo. Uma das 

adesões que o nosso prefeito aderiu e me chamou muita atenção no qual me 



deixou muito feliz, foi o Programa Criança Feliz, que é mais uma 

oportunidade a nossas crianças. Desejo boa sorte a coordenadora Kaline 

que se encontra nesta casa, espero que você e sua equipe desenvolva esse 

trabalho com muito carinho e amor. Foi também aderido por nosso prefeito 

o Programa Empreendedor Paraíba, um programa muito bom para os 

pequenos empreendedores que querem crescer. Esse programa é mais uma 

oportunidade que o prefeito trouxe para nossa cidade. Essa semana se 

celebra a semana da família e o Padre José, junto com sua equipe estão 

fazendo um belíssimo trabalho, parabenizo cada um. Teremos na próxima 

terça-feira uma palestra com a secretária da Juventude de Estado, Priscila. 

Esta palestra será para formar um concelho municipal da juventude para os 

nossos jovens de Cajazeirinhas se ocuparem e terem os direitos deles bem 

lembrados e cobrados. Então meu muito obrigado e uma boa noite a todos. 

O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador Otoniel 

de Sousa Brito. Saúdo o visitante Manoel de Juru.Quero aqui 

primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui 

nessa tribuna. Solicitei do poder executivo através das indicações, que 

fosse feito o calçamento da Rua Francisca Alves da Nobrega, a recuperação 

da Rua Manoel Batista dos Santos pra que no período de chuvas não se 

torne intransitável, pedi na sessão passada o calçamento da Rua Maria de 

Fátima Almeida de Sousa. E em virtude de existir uma só casa de taipa 

solicitei uns canteiros arborizados porque em virtude da rua ser muito larga 

dá pra fazê-los. Como também a abertura da rua que atravessa a Manoel 

Batista com a Rua Pedro Honório onde existe o projeto de uma casa de 

taipa que já caiu e sabemos que é obrigação do município fazer aberturas 

de ruas e avenidas. Fiz um requerimento para que esta casa fizesse um 

convite tanto ao gerente regional como também ao gerente local para que 

aqui eles viessem prestar esclarecimentos para a população sobre essa falta 

de água que assola o nosso município. Não quero condenar o prefeito, mais 

também não posso como responsável deixar de fora. Estou aqui com a lei 

162 de 2002 onde diz que a cagepa do nosso município fez um convenio 

até 2022. Em momento algum nessa lei cita que a cagepa é dona do 

abastecimento de água do nosso município mais sim apenas uma 

concessionaria. E aqui está o contrato com varias clausulas e gostaria de 

falar que está sendo descumprida pela companhia de água e esgoto. E peço 

ao senhor prefeito que leia a lei 162 de 2002 no seu artigo onze onde diz 

que é obrigação do município o controle e a fiscalização da concessionaria. 

Inclusive a questão do esgotamento sanitário que é obrigação da cagepa e 

temos na nossa cidade vários locais onde o esgotamento sanitário é um céu 

aberto. Então eu acho sim que a câmara deve se mobilizar enquanto não for 

solucionado o problema Muito obrigado a todos por essa oportunidade. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador Vicente 

Ismael da Silva Filho. Iniciando a minha fala, gostaria de agradecer a 



todos pela presença. Agradecer as comissões que se fizeram presentes com 

relação ao projeto que se refere ao crédito com o Pemac, dizer que nós 

procuramos ser o mais breve possível, pra que esse pessoal não saísse 

prejudicado. Agora, já que o projeto foi votado, cabe ao senhor secretário 

que se encontra conosco, destinar os recursos àquelas pessoas que 

prestaram serviços na saúde e que aquelas que têm por direito, possam 

usufruir desse recurso conseguido através das produções que foram feitas 

no ano de 2016 e sendo paga agora em 2017. Em relação ao abastecimento 

de água em nosso município, eu vou falar sobre dois eixos. Primeiro a 

questão da falta de água que tem sido um grande problema, não só, na zona 

urbana com também na zona rural. Em partes vou iniciar pela zona urbana, 

dizendo que, temos um contrato e a cagepa não tem cumprido como se 

deve. Existem dificuldades, mas a população precisa de explicações. Nós 

como vereadores temos sim, que cobrar da cagepa, pra que ela preste 

serviço de qualidade. Sobre a questão do esgotamento, eu não conheço 

quase nada feito de esgotamento pela cagepa aqui em Cajazeirinhas. E com 

relação à zona rural, eu quero aqui pedir ao prefeito, que ele possa 

intensificar a questão dos pipas. Porque só temos um carro pipa e uma 

caçamba que está dando um suporte, isso com relação ao município. E a 

gente ainda ver o carro pipa parado durante o dia. E o grande problema é 

que eu vejo as reservas da zona rural se acabando, e se, esperarmos isso 

acontecer o município vai dar um colapso. E acredito que Cajazeirinhas 

merece uma atenção maior do Governo do Estado, eu não estou aqui 

atirando pedra no gestor, mas acho que nosso município merece mais do 

gestor. Essa questão da falta de poços e de carros pipas na zona rural é um 

problema. Agradeço a plateia e desejo uma boa noite a todos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador Waerson José de 

Souza. Senhor presidente fiz necessário o pedido de parecer do projeto 

007/2017 numa discursão bastante profícua com nosso secretário de saúde 

e espero que com a aprovação desse projeto, possa haver uma forma de 

atender o pleito aqui colocado. Parabenizar o nobre vereador Zildo Vicente 

pelo projeto Institucional a Consciência Negra no nosso município, projeto 

de grande valia. E já aqui manifestar meu voto em aberto ao projeto de 

resolução de vossa autoria, de número 01/2017 pra que as sessões da 

câmara venham ser semanalmente aqui no nosso município. Já estamos a 

quase sete anos de seca, e essa situação da cagepa é preocupante como 

mesmo falou o senhor prefeito, que até convocou não só o gerente da 

cagepa mais também o presidente Zé Motta, inclusive, dizendo que esse 

problema estava próximo de ser resolvido. E o chefe que ainda não o 

conheço, disse que a falta de água no nosso município era por desvios de 

alguns fazendeiros! Achei uma acusação muito grave. Outra questão 

debatida aqui nessa casa é a questão que a cagepa sempre cobra uma taxa 

de esgoto, sendo que aqui tem uma extração de tratamento de esgoto que 



não funciona e essa cobrança não é de agora. Recebi uma denuncia verbal 

dos moradores do Conjunto Edvaldo Cazé, pela falta de água há quase 

trinta dias. Essa denuncia era dizendo que, o carro pipa no final de semana 

abasteceu casa sim casa não, e que essas casas não, seriam as que não 

tinham votado no prefeito. Eu acho de uma mesquinheis e de um problema 

tão grave, que não acho que seja verdade. Senhor presidente agradeço a 

tolerância e o espaço. Muito obrigado a paciência de todos.   O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador Zildo Vicente 

Leite Inicio agradecendo aos colegas vereadores que aprovaram o projeto 

de numero 009, onde a gente institui a Semana da Consciência Negra. 

Protocolei hoje aqui um projeto de numero 012, fazendo uma homenagem 

no dia 04 de outubro, aos agentes comunitários de saúde e os agentes em 

combate a endemias. Também o projeto de lei 010, instituindo a semana do 

agricultor. Protocolei requerimentos dando votos de aplausos PSB (Partido 

Socialista Brasileiro), no qual tenho muito orgulho em fazer parte. Partido 

esse do governador Ricardo Coutinho, que está em os três melhores 

governadores do Brasil. Pedi um requerimento pra implantação de uns 

cursinhos para as pessoas de baixa renda, através da secretaria de educação, 

para se prepararem para o ENEM, projeto para o próximo ano. Protocolei 

um requerimento pedindo a perfuração de poços artesianos, porque o 

problema da falta de água irá se agravar daqui em diante. Semana passada 

estive em João Pessoa, na secretaria de recursos hídricos. Falei com o 

Deusdete e fui informado que virão dois poços para a comunidade de Boa 

União. Estive na cagepa do nosso município e fui informado de que o 

problema da falta de água eram alguns vazamentos constatados na 

encanação que vem da estação onde acontece o bombeamento da água, mas 

que está sendo resolvido. Cajazeirinhas já tem um projeto pra ampliação da 

ETA, mas ainda está só no papel. Estive no CRAS e fui muito bem 

recebido pela coordenadora do programa Criança Feliz, Kaline, a quem eu 

dou os parabéns, tanto a ela quanto a sua equipe. Estive na comunidade do 

Pau Ferrado, acompanhando os trabalhos da recuperação das estradas onde 

já foi concluída. Muito bem feitas, estão de parabéns toda a equipe. Quero 

aqui agradecer de público ao prefeito Assis, por ter atendido meu pedido 

para a recuperação das estradas. Para concluir queria dizer que também sou 

solidário ao projeto de resolução 001 porque temos que ter reuniões 

semanais mesmo. Tenham todos, uma boa noite e meu muito obrigado. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. 

Adailton Alves de Lima Meu boa noite quero em nome do vereador 

Manoel Araújo, da Cidade de Juru, saudar os demais presentes. Inicio 

falando sobre o projeto de credito especial do PEMAC, no qual sou 

presidente da comissão de redação e justiça e em finanças e orçamentos 

que sou relator. Esse projeto foi discutido e aprovado hoje nessa casa. 

Quero aqui também senhor presidente, parabenizar pela iniciativa desse 



projeto onde trás mudança nos arquivos do regimento interno dessa casa, 

trazendo o legislativo por mais duas vezes, somando quatro sessões ao mês. 

Fiz uma visita ao posto de saúde, devido à coincidência do ministério da 

saúde ter efetuado essa licença aos dois médicos cubanos. Mas estive com 

o secretário e ele me afirmou que, as férias da médica estão em fase final e 

logo estará de volta. Com isso, está sendo aproveitado e fazendo algumas 

mudanças na parte elétrica e sendo instalado o prontuário eletrônico e o 

ponto eletrônico que são metas que o ministério da saúde trás até o nosso 

município e que já deveriam ter sido colocado, para que o município não 

perca esses recursos. Então quero parabenizar ao secretário por está 

inserindo esse programa no posto de saúde, agradecer a equipe médica do 

Doutor Marcelo e a pediatra que estiveram aqui nesse final de semana, 

amenizando de certa forma essa cobrança do povo. Em relação à empresa 

Cagepa, mostra-se que um funcionário na captação das bombas é 

fundamental. Porque as vezes essa queda de água, pode ser provocada por 

um desvio e a maioria das vezes é por conta que a evasão do nosso rio, 

baixa. E essa água ela é direcionada do leito do rio corrente até a captação 

das bombas, aonde vem sujeiras e lodo. E esse funcionário faz a 

manutenção quase todos os dias pra limpar. E o chefe das espinharas 

afirmou com o prefeito e autorizou com a Maranata que é a empresa 

terceirizada que fez esse contrato, a recontratação desse funcionário. Então 

estive com o prefeito e o funcionário Francivaldo já recebeu autorização, e 

esse funcionário já está disponível no setor de captação de bombas. Eram 

essas as minhas palavras e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Arildo Batista Ferreira. Os 

debates na casa hoje foram construtivos e o povo viu que realmente a casa 

se preocupa com o bem do município. Não tenho como atribuir 100% da 

culpa ao gestor porque a Cagepa é quem assume os trabalhos, só que a 

gestão tem como, junto com a secretaria de infraestrutura do município, se 

existir, reparar e prever o que vem a acontecer no município. Mas está 

quase solucionado o problema, parabéns ao pessoal da Cagepa, eu espero 

que amanhã seja solucionado totalmente. Esse projeto que vem a passar as 

sessões para toda semana, tem o meu apoio. Sobre as estradas, eu agradeço 

ao senhor prefeito por ter começado as estradas do Pau Ferrado, 

infelizmente ele usou de politicagem, porque eu indiquei a ele e ele atendeu 

ao pedido do nobre amigo vereador, é mais uma prova que não existe união 

entra a oposição e situação. Da mesma forma que tenho direito de criticar, 

tenho direito de elogiar o prefeito por ter tomado providencias com o 

veiculo que estava carregando os estudantes do Riacho Fechado, porque 

estava uma tragédia aquele veículo agradeço a ele por ter escutado os meus 

pedidos. O ônibus está carregando esses estudantes e a população está 

satisfeita. Sobre a questão do esgoto no município, já estou encaminhando 

novamente outro oficio, já que abalou a situação sobre as águas, pra que 



venham reparar o que está acontecendo nessa central de esgotamento, se 

realmente é só captação ou se é tratamento. Então dizer que enquanto não 

acabar com aquela politicagem, creio que vai dificultar até a própria união 

entre a situação e oposição aqui na bancada dessa câmara. Boa noite a 

todos e até uma próxima sessão. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador Joalex Rodrigues da Costa Inicio falando 

sobre os projetos colocados em votação aqui essa noite. Como o projeto de 

lei que requer o crédito suplementar do PEMAC, que graças a Deus foi 

aprovado por unanimidade de votos. É de suma importância no nosso 

município porque esse projeto é um direito do servidor que prestou o seu 

serviço e tenho certeza que o senhor secretário vai usar esse dinheiro de 

uma forma igualitária que não venha a prejudicar ninguém e dar o direito a 

quem for. Também falar do projeto de lei que nós votamos aqui, sobre a 

mudança das sessões que é de grande importância pro nosso município, que 

tenha sessão toda semana. Também o projeto que a vereadora Cida falou, 

sobre a Criança Feliz, é de grande importância para o nosso município, 

então que seja bem vindo. Quanto também à questão das estradas que era 

um problema nos dois eixos da região Norte e da região Sul, a de Pau 

Ferrado já foi concluída graças a Deus e com certeza daqui pra outubro será 

concluídas todas as estradas aqui do nosso município. Espero que façam a 

todas, sem intenção de ninguém, porque o prefeito Assis, quando nós 

clamamos a ele por mudança era justamente isso, que quando fosse usar de 

um projeto fizesse de uma forma igualitária, não fosse escolher “A ou B”. 

Entregue o direito a quem for de direito. Sobre a Cagepa, eu como morador 

assim como o prefeito fomos vitimas dessa falta de água e tenho certeza 

que ele também tem interesse em buscar resolver, só que realmente a 

questão era esse funcionário que tem que está lá na captação. Ouvindo aqui 

atentamente a fala do vereador Buriti, e concordo com a vossa excelência. 

São de grande necessidade da zona rural, que seja colocado mais pipas para 

o abastecimento de água. Nós vereadores estamos preocupados com essa 

questão hídrica, com essa falta de água aqui na nossa cidade, como também 

na nossa zona rural, que vai ser o problema maior. A Cagepa fez esse 

contrato com o município de Cajazeirinhas e na verdade não cumpriu, 

porque quando chega o período do inverno, o problema é o esgoto e agora 

o problema é a falta de água. Então quando for pra renovar esse contrato 

com a Cagepa, que nós como vereador poder público possa juntar e 

batalhar pra que possa ser melhorado esse sistema de abastecimento de 

água aqui no nosso município para que a nossa população sofra menos com 

essa falta de água. Então essas foram as minhas palavras eu desejo uma boa 

noite a todos e até a próxima semana.  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 a cada 



um de vocês. O projeto de Resolução que apresentei hoje, que altera o 

caput 25 do regimento interno dessa casa legislativa, para que a nossa 

população possa ter sessões nessa casa legislativa uma vez por semana. 

Então já entreguei nas mãos dos nobres colegas vereadores, esse projeto de 

resolução e as comissões iram se reunir e espero que os nobres colegas 

vereadores possam dar o seu parecer favorável a esse projeto que apresentei 

hoje à noite. Aos projetos aprovados agora à noite, projeto de lei do 

PEMAC de um crédito especial, onde fizemos uma pequena correção e 

autorizo ao poder executivo municipal, a dar o que é de direito aos 

funcionários da saúde que tem os seus direitos. Projeto de lei em 

comemoração ao dia da Consciência Negra no nosso município.Tive o 

prazer de visitar a creche Mãe Lindalva e fiquei muito satisfeito com a 

questão da merenda, então parabenizo a Diretora daquele órgão, Odete e a 

secretária de educação Luana Mara, pela dedicação e competência. Quanto 

a saúde, no ultimo sábado o Doutor Marcelo e sua esposa atenderam aqui 

no nosso município parte da população. Então, conversando com secretário 

Edney, e ele me falou que aproveitou essa oportunidade para mudar 

algumas instalações naquele posto e ele em funcionamento não seria fácil. 

Inclusive vão ser instalados computadores onde o médico faz a consulta e 

já estará formando um prontuário do paciente a outros médicos que vão 

atender em outra área. A questão do abastecimento de água tão citado pelos 

vereadores e tanta cobrança pela população que é de direito. Agora, não 

adianta a gente tá aqui cobrando do gestor e sim em partes, é de nossa 

obrigação como representantes do nosso município cobrar dos órgãos 

competentes. O único que tem que resolver é a Cagepa e nós representantes 

do povo fazendo as nossas cobranças que é o nosso dever. Perguntei ao 

chefe do poder executivo, o prefeito Assis, quais medidas ele estaria 

tomando e ele me respondeu que teria convocado o diretor de 

abastecimento da Paraíba. E quando nos reunimos o diretor perguntou qual 

seria a prioridade pra resolver de imediato e o prefeito dispôs que seria o 

funcionário na captação de água. E ainda perguntou ao diretor local o outro 

problema mais urgente, que seria partes da tubulação que liga a nossa 

Cidade. E ele disse que atenderia urgente e que iria mandar dois mil metros 

de canos para que melhore a rede da distribuição local da nossa Cidade. 

Então estamos aguardando essas promessas e de momento agradecer a ele 

pela dedicação e pedir a compreensão da população. Quero aqui 

parabenizar os operadores das maquinas e dizer que eles estão de parabéns. 

Obrigado pela paciência de cada um de vocês e boa noite.  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 

convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima 

sessão designada para o dia 14 de setembro 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, 17 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


