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Ata da 11ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (03/05/2018) 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, Otoniel de 

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

Vicente Leite. Deixou de comparecer a sessão o vereador Joalex Rodrigues 
da Costa, e a vereadora 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 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 autorizou a secretária da Casa a proferir 
a leitura da ata da sessão anterior e logo após a leitura da ata o senhor 

presidente pôs 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 da leitura de Indicação nº 031/3018 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 032/3018 de autoria do 
vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 033/3018 de 

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

034/3018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de 

Indicação nº 035/3018 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura de Indicação nº 036/3018 de autoria do vereador Vicente 

Ismael da Silva Filho, leitura de Votos de Pesar a família da senhora 

Francisca Andrade da Silva (Chica de Júlio), de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Projeto de Lei nº 007/2018 de Autoria 

do Poder Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito que falou! Boa noite 

a todos quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar novamente aqui 

nessa tribuna. Fiz aqui os Votos de Pesar de Dona Francisca Andrade da 

Silva que residia no Sitio Riacho Fechado. Como também fiz algumas 
Indicações pedindo que fosse feito a limpeza dos matos da academia e 

fosse construída a murada, como também pedi a limpeza do Centro 



Profissionalizante de Gestão e Renda, porque hoje paga-se aluguel com 

esse prédio publico fechado por falta de manutenção, solicitei as trocas das 
lâmpadas do Distrito do Barrento, na localidade da Praça daquela 

comunidade. E de pronto quero agradecer ao prefeito por ter atendido a 

essa solicitação relacionada às trocas de lâmpadas, pedi também a limpeza 
daquele abrigo rodoviário que tem na entrada para o Barrento. Parabenizo 

ao prefeito pelas comemorações alusivas o aniversario da cidade, 

parabenizo também o Presidente da Casa pela sessão Solene aqui realizada 

também pelas comemorações alusivas o aniversario do município. Quero 
fazer alguns questionamentos na questão da Administração porque fui 

presidente durante quatro anos. E essa Câmara nunca teve conta como 

agora estar tendo. Eram essas as minhas colocações que eu tinha pra fazer 
hoje e ate a próxima oportunidade e obrigada. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da 

Silva Filho. Que falou! Boa noite a todos quero agradecer a Deus pela 

oportunidade de estarmos aqui em mais uma Sessão dando sequencia aos 
trabalhos Legislativos da Casa a ultima sessão Solene em comemoração ao 

aniversario da nossa cidade. Após ouvir na sessão de hoje o comentário do 

vereador Otoniel, que me permita falar eu fiz também essa Indicação na 
questão da iluminação do Distrito do Barrento e hoje passando por lá vi que 

fizeram essa recuperação. Então quero agradecer a gestão pela iniciativa. 

Na questão das estradas tem setores que precisam urgente de recuperação. 

Quero fazer um Requerimento Verbal para se fazer atrás do açude do 
Madruga uma pequena recuperação sabemos que fazer as estradas nesse 

período é impossível, mas com os bons operadores que temos no município 

e um pouco de força de vontade da pra sanar a situação. Quero agradecer o 
espaço e desejar uma boa noite a todos e todas. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson José de 

Souza. Que falou! Boa noite a todos aos presentes e a todos que estão 

ouvindo pela Cajazeirinhas FM. Venho tardiamente devido a uma já 
programação anterior desejar parabéns a nossa cidade pela festa e a gestão 

da cidade pela condução dos trabalhos e pelo o dia que teve as 

comemorações. Pois mesmo longe eu estava acompanhando de perto, 

principalmente a Sessão Solene. E É publicamente quero manifestar ao 
Presidente da Casa os parabéns pela condução da Sessão Solene. Também, 

acompanhei de perto o programa do assessor de comunicação que fez na 

radio Cajazeirinhas FM, que é o Cajazeirinhas noticia programa de bastante 
versatilidade, onde também fazia alusão às comemorações do vigésimo 

quarto aniversariam de emancipação politica de nossa cidade. E gostaria de 

mencionar dois fatos que me chamaram a atenção que foi quando da fala ao 

ex-prefeito Cristovão Filho uma entrevista do jornalista J. Milton 
perguntou exatamente dos apoios ao Deputado Estadual e me chamou 

atenção a forma que foi colocada e como eu já manifestei de público meu 



voto ao Deputado Janduhy Carneiro, pareceu que quem estava no grupo 

estava saindo. Tomei a decisão de apoiar o Deputado Janduhy Carneiro a 
sua reeleição após conversar com o atual Deputado Ricardo Marcelo, e o 

mesmo dizendo que não seria mais candidato. Então empenhei a minha 

palavra ao Deputado Janduhy Carneiro e depois quando o Deputado 
Ricardo Marcelo resolve voltar a ser candidato não poderia deixar eu a 

minha palavra empenhada. E a outra forma que eu achei interessante foi o 

comportamento do atual prefeito quando o ex-prefeito chamou a equipe 

dele de fraca. E o prefeito Assis estava com a palavra e achei de forma 
pacifica que o prefeito reagiu a essa provocação. Então tivemos a 

inauguração da Quadra poliesportiva, que eu tive o privilegio da apresentar 

a moção que o Projeto de Lei pelos vereadores e o ex-prefeito vetou nós 
aqui da Câmara Municipal de Cajazeirinhas derrubou o veto, então estar ai 

nos anais da Casa. E fizemos aquela homenagem a aquela jovem que tinha 

acabado de perder a vida  junto com seu esposo como também eu tenho um 

sonho desse projeto que vossa excelência apresenta hoje aqui da limpeza 
desse Centro de Geração de Renda que foi um dos primeiros projeto de 

minha propositura que leva o nome de meu amigo  de Gilmarcos Santana 

Dutra que nenhum prefeito colocou uma placa com seu nome tomara Deus 
que esse mesmo quando for fazer a reforma possa fazer essa homenagem 

colocando o nome do nosso amigo Gil. Acosto-me nas palavras do 

vereador Otoniel em relação ao CAUC. Estão ai hoje percebendo as 

dificuldades administração, e o discurso ou pronunciamento do prefeito,  na 
Sessão Solene  nessa Tribuna é um discurso de uma pessoa que já estar 

atrasado tem gente que não é da filha do FUDEB que saiu que recebeu e 

tem gente que trabalha na educação bate o ponto e não recebeu. Vão ali na 
garagem e vejam a situação dos carros como estão. Em relação ao 

campeonato os troféus daqui com os de São Bentinho fiquei constrangido. 

Foi o primeiro campeonato que levou o nome de Oriel Brilhante e eu acho 

que deveria ser uma marca. Queria dar os parabéns ao vereador Zildo pela 
Moção de Aplauso que fez a Banda e também pela entrevista a TV para 

registrar toda a historia dessa Banda uma propositora do vereador Zildo. 

Muito obrigado senhor presidente pelo espaço a me concedido. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite. Que falou! Boa noite a todos estive juntamente com o 

secretário de Agricultura, o prefeito Assis e o meu colega da EMATER 

Fantico na cidade de Catolé do Rocha, participando de uma reunião sobre o 
Garantia Safra. Gostaria de parabenizar toda população de Cajazeirinhas, e 

aos visitantes que aqui estiveram prestigiando os 24 anos de emancipação 

politica. Com abertura na quinta com o Culto na Igreja Evangélica gostaria 

de agradecer também a nossa secretária Andrea e ao prefeito Assis 
Rodrigues por ter acolhido a Indicação 029/2018 aonde solicitei que o 

programa  Cidadão viesse até o município de Cajazeirinhas e fui atendido. 



Tive também a inauguração da Quadra Poli Esportiva com o nome Ariana 

Valeria uma propositura do vereador Waerson. E no mesmo dia tivemos o 
lançamento do livro do professor Sebastião, também tivemos a final das 

Olimpíadas de Historia inclusive eu sou autor de duas Moções de 

Aplausos, porque foram duas equipes campeãs também tivemos os jogos de 
futsal com a presença de Neto Caraúbas que jogou junto com os demais 

atletas. E a noite uma brilhante Sessão Solene aqui nesta Casa, e desde já  

parabenizo o senhor presidente e todos os funcionários da Casa também 

participei da reinauguração do CEO (Centro de Especialização 
Odontológicas), participei logo depois também da entrega dos  fardamentos 

da equipe do SAMU. Então parabenizo toda equipe da secretaria de Saúde 

na pessoa de Edney. E  no domingo  tive  a participação da Banda Marcial 
Amigas da Arte tocando o Hino de Cajazeirinhas. Banda essa que ficou em 

destaque depois da Moção de Aplauso que apresentei e a reporte Rafaela da 

TV Paraíba estará aqui no município de Cajazeirinhas quinta feira para  

fazer uma reportagem e quem sabe essa matéria não sai em destaque 
nacional. E também no domingo tivemos o hasteamento das bandeiras a 

fala das autoridades e então o tradicional bolo de 24 metros. Depois 

participamos de uma entrevista com J. Milton no Cajazeirinhas em noticia 
a quem desde já parabenizo a final do campeonato e parabenizo a equipe 

campeã. E a noite estive na missa que foi celebrada na igreja de nossa 

senhora da Conceição e quero parabenizar o grupo de Flauta doce do 

CRAS. Então deste já parabenizo a todos os envolvidos desses 24 anos de 
Emancipação politica do município de Cajazeirinhas. O prefeito, durante o 

decorrer dessas festividades anunciou que vai fazer a reforma do Centro de 

Geração e Renda, centro também da academia de saúde. E já quero aqui 
fazer uma indicação verbal pra que também o prefeito Assis possa colocar 

um parquinho para as crianças. O prefeito anunciou também o a vinda de 

duas ambulâncias que já estar para chegar. A construção do Portal que vai 

embelezar a entrada e saída do município. E muito outros anúncios. Foram 
também entregues dois veículos através do Governo do Estado pra 

secretaria de educação. Pra finalizar quero convidar a toda população para 

amanha participar da mobilização do dia “D” contra a Dengue. Era só isso 

e muito boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 
convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima. Que falou! Boa 

noite a todos os presentes e aos ouvintes da rádio Cajazeirinhas FM. 

Inicialmente parabenizo aos trabalhos que essa Casa fez na sessão Solene 
pelo aniversario dos 24 anos de Cajazeirinhas. Aonde promoveu Moção de 

Aplauso as pessoas de relevantes trabalhos quando se trata dos secretários  

ilustres desse município. Foi recebido do governo do Estado, dois carros 

que é de muita importância pra o nosso município.  É só tenho a 
parabenizar ao esforço da gestão dos secretários que desempenharam. 

Também a inauguração do Ginásio de Esporte com a presença do Deputado 



Federal Wilson Filho que meio do ano Cajazeirinhas possa estar recebendo. 

Nessa Casa deu entrada no dia 26 o Projeto de Lei nº 007/2018 que dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de saneamento básico e outras 

providências. E juntamente com o Projeto da LDO que também se encontra 

na Casa, convido as comissões para na próxima terça-feira tomar 
conhecimento e tratar de fazer o Parecer em discussão desses projetos de 

tal importância. Parabenizo a secretaria de esporte aonde dirigiu os seus 

trabalhos a organização do Campeonato que recebe o nome de “Oriel 

Brilhante” e como também a equipe campeã e os demais que participaram. 
Eram essas as minhas palavras e muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo Batista 

Ferreira. Que falou! Boa noite a todos Algumas pessoas me perguntaram 
por que eu sai tão rápido da sessão Solene. Foi por assuntos pessoais, mas 

também parei pra pensar o quanto falo dos erros da saúde e da secretaria de 

Obras da administração de forma direta. Não é que secretários não 

mereciam os Votos de Aplauso fica um pouco difícil elogiar se pelo menos 
resolvesse os problemas que eu levo. O Barrento estar iluminado não que 

não mereça, mas a casa com três deficientes se arrastando, não colocaram 

as três lâmpadas nos postes. Que perseguição é essa prefeito? Será que é 
porque eu sou oposição? Parabenizo o vereador Waerson por ter dado o 

nome de Ariana Valéria ao Ginásio de Esporte que por sinal fiquei sabendo 

da inauguração através de fotos. Então infelizmente não recebi o convite 

para ficar ciente dos horários e dizer à população que pode trazer os 
problemas que eu vou expor aqui para procurar uma forma de ser resolvido. 

Porque esse desmantelo que tá ai não pode continuar não. Só era isso e uma 

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. Que falou! Boa noite a todos Gostaria 

de iniciar minha fala com uma justificativa ao colega vereador Otoniel que 
no seu pronunciamento falou sobre o problema no CAUC, que essa Câmara 

estar. Foi no setor contábil que houve um atraso de dois dias aonde não 

prejudicou nem o funcionamento da Câmara tendo quanto o da prefeitura. 

Agradecido pelos parabéns dos demais vereadores que aqui recebi pela 
sessão Solene de muita importância para o nosso município e mostrando 

que o poder legislativo também não fica de fora das comemorações. Não só 

o Presidente, mas todos os vereadores realizarmos essa sessão Solene. Falar 
do aniversario de Cajazeirinhas aonde começamos participando do Culto na 

Igreja Evangélica de nossa cidade. Também houve a inauguração do 

Ginásio de Esporte que agora passa ser recuperada essa quadra ao lado da 

Câmara de vereadores. La foi muito bem falado o nome que se dá ao 
ginásio de Esporte o nome de Ariane Valeria de indicação de Waerson José 

de Souza. Filha do atual prefeito que perdeu sua vida em um trágico  



acidente em São Paulo então parabéns ao vereador pelo o nome e ao 

prefeito Assis por ter dado continuidade a aquela obra. Também foi 
entregue dois veiculo novos para a secretaria de educação do nosso 

município com também a presença do Deputado Federal Wilson Filho com 

seu pai Wilson Santiago ex-senador. E ele no seu pronunciamento disse 
que estar enviando mais algumas emendas como do portal. Mas a nossa 

cobrança foi a agilidade da ambulância de grande parte que se encontra pra  

ser empenhado, pois já estar mandando só esperando ser pago para ser 

destinado ao nosso município também estive na reinauguração do CEO 
(centro de especialização odontológicas). Ainda sobre a Sessão Solene 

estivemos homenageando principalmente aos filhos de Cajazeirinhas e 

incentivando cada um deles. Dentro da Sessão Solene que aqui estou 
falando quero agradecer a Banda Marcial que aqui tocou. Participai 

também do hasteamento das Bandeiras do nosso município, fiquei muito 

satisfeito com a presença do Ex-prefeito dessa cidade Cristovão Amaro 

usando a palavra. E em seguida fomos partir o bolo tradicional. A Ex-
prefeita Poliana esteve conosco também prestigiando o nosso evento 

inclusive ela pediu pra anunciar que a reforma da Escola do Estado de 

nossa cidade foi assinado pelo governador. E depois tivemos uma 
entrevista com o radialista J. Milton, ao qual eu parabenizo por ter criado 

este programa de todos os domingos. E encerramos com a santa missa na 

igreja católica, com o Padre José de Sousa. Gostaria de parabenizar o 

prefeito pela limpeza  que estar sendo feita nas ruas de nossa cidade. E 
ainda deixo aqui ao secretário de planejamento que estar aqui hoje que 

junto ao secretário de Obras possa levar nossa mensagem que se for 

possível fazer o roço nesses terrenos baldios que possa estar enviando 
ofícios solicitando dos donos dos terrenos para a fazer a limpeza porque 

estamos com alerta na vizinha cidade de Coremas com epidemia de dengue 

com vários surtos. E o secretário Edney me pediu que convidasse meus 

colegas vereadores e em nome dele um dia “D” com uma mobilização. 
Quero parabenizar as equipes que participaram  das Olimpíadas de Historia 

do Brasil e a final sobre a Historia de Cajazeirinhas e a minha filha como 

também o filho da minha colega Maria Aparecida participaram da final nos 

deixou muito honroso e a Moção de Aplauso apresentado pelo vereador 
Zildo Vicente que já foi aprovado e já irei mandar confeccionar para 

entregar as duas equipes campeã. E só convocar as comissões, pois a LDO 

já se encontra na Casa e também o Projeto de Lei nº 007/2018 Que cria o 
conselho municipal de saneamento básico em nosso município. Eram essas 

as minhas palavras e uma boa noite a todos. 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 10 de maio 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, 03 de maio de 2018. 


