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Ata da 12ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (10/05/2018) às 

19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas Estado 

da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: Jacson Felix Almeida 
dos Santos, 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. Deixaram de comparecer a sessão os 
vereadores Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira os quais 

justificaram as 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 da Indicação nº 037/2018 de autoria do vereador Zildo 
Vicente Leite, leitura da Indicação nº 038/2018 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura de Votos de Pesar a família da senhora Ozelia 

Vieira de Almeida de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de 
Almeida, e sobrescreveram os vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, 

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

Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite.  Leitura de Votos de 

Pesar a família da senhora Genira Andrade Lira de autoria do vereador 
Waerson Jose de Souza, e sobrescreveram os vereadores Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Joalex Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, 

Vicente Ismael da Silva Filho, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo 

Vicente Leite. Leitura de Votos de Pesar a família da senhora Jacinta Maria 
dos Santos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou a 

vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que falou! Boa 

noite a todos os presentes e aos ouvintes da Rádio Cajazeirinhas FM. Inicio 
hoje a minha fala com tristeza, porque não passou pela minha mente que 

iria ouvir esses votos de pesar por mim indicado, há uma pessoa tão 

querida e próxima a mim, que é Ozélia. Essa partida tão rápida que há fez 

curtir tão pouco o seu filho de apenas quatro anos. Uma mãe carinhosa, 



uma esposa maravilhosa, uma boa nora, enfim, Ozélia foi aqui pra nós um 

exemplo de ser humano. Então aos familiares o meu abraço e meus  

sentimentos. Meus sentimentos também a Aninha e a sua família, pela 

partida de sua mãe. E agora também foram lidos os votos de pesar de uma 

pessoa muito querida pela minha amiga Viana, então a essa minha amiga 
toda sua família, meus sentimentos. Estou satisfeita em saber que o Senhor 

Prefeito continua com suas ações, sabemos das demandas de nossas 

estradas na zona rural e estou tendo conhecimento de que os maquinistas 

estão concertando-as. Agradeço ao Senhor Prefeito também pela 
programação do nosso São João Antecipado, que é uma tradição do nosso 

município. Fiquei também muito satisfeita pela volta de doutor Marcelo 

nosso Clinico Geral e da sua esposa, Doutora Genilda a nossa Pediatra. E 
minha satisfação também à mobilização que houve, sobre a ação contra o 

mosquito da Dengue.  No dia 18 de maio será o Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e a Exploração Sexual Contra Criança e Adolescente, onde tem 

uma programação que aqui já foi lida pela Secretária. Próximo domingo é 
uma data muito importante, o Dia Das Mães. Então em nome de 

Quinininha que está aqui na plateia eu mando o meu abraço a minha 

querida mãe, a minha sogra a todas as mães guerreiras e vitoriosas meus 
parabéns. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! Boa noite aos 

presentes e aos caros rádios ouvintes. Quero me juntar aos votos de pesar 

que foram aqui apresentados pela Vereadora Maria Aparecida e Doutor 
Waerson, há Ozélia irmã do Ex-Vereador Evandi e prima da nobre 

Vereadora. Que Deus possa consolar os familiares. Tivemos também ontem 

o falecimento da Senhora Sogra do Vereador Arildo Batista, que Jesus 
também conforte a esposa do nosso colega Vereador, a nossa amiga 

Aninha. E voltando aos assuntos do dia a dia do nosso município quero 

aqui agradecer a gestão municipal em nome do Senhor Prefeito pelos 

ofícios que enviei pedindo a recuperação de algumas localidades e a equipe 
das máquinas estive fazendo essas recuperações. Quero aqui fazer um 

requerimento verbal ao setor competente da reposição de lâmpadas, já fiz 

através de ofício, mas quero aqui reforçar. Na comunidade da forquilha, 

exatamente na casa de Zé Pereira precisa-se dessas reposições. No Cascão, 
tanto dos Garridos quanto dos Mendes tem alguns postes faltando 

lâmpadas. E nas Comunidades de Conselho e Canoas também. Esse ano 

graças a Deus as famílias tem procurado fazer a sua parte no combate ao 
mosquito da Dengue. Porque Prefeito nenhum é capaz de combater 

sozinho. Quero aqui agradecer o espaço e quero dizer em nome da 

comissão Redação e Justiça, que, na próxima terça-feira vamos estar mais 

uma vez reunidos pela manhã para analisarmos e darmos o parecer do 
Projeto que ora se encontra na casa. Boa noite a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson José de 



Souza. Que falou! Boa noite a todos. Venho hoje à tribuna dessa casa 

primeiramente fazer algumas observações para que a gente possa estar 
refletindo a gestão do nosso município. Parabenizar a gestão porque em 

alguns pontos de nossa Cidade está sendo feita a limpeza dos matos e não 

só dos terrenos, mas também das vias públicas. Houve também a 
manifestação outrora, do Prefeito mostrando as dificuldades do município, 

inclusive hoje quem acompanha a transferência constitucional do FPM viu 

que os recursos que entraram, foram bastante significativos, porém, quando 

se faz a conta vê que se está muito difícil à frente. Eu entrei na Secretaria 
dessa casa Senhor Presidente, solicitando a folha de pagamento do 

FUNDEB de Janeiro desse ano até Abril, porque há uma denuncia que 

chegou até a gente, de que alguns funcionários que mesmo trabalhando na 
Educação não foram contemplados com o pagamento da Educação, que só 

foram feitos o dá Educação e a Saúde, inclusive a Assistência Social acho 

que foi pago na data de hoje. Então peço, para que a gente possa dar uma 

resposta bastante pontual pra essa folha do FUNDEB. E eu queria aqui 
comungar com a nobre Vereadora Cida que apresentou os votos de pesar 

para sua prima Ozélia, que infelizmente só tive o prazer de conhecer no 

final de sua trajetória aqui conosco. E por ser irmã de quem é me pareceu 
ser uma pessoa bastante sensata e então subscrevi os votos de pesar dessa 

jovem que deixou um filho e um esposo, ambos muito jovens. Também 

apresentei os votos de pesar pra Dona Genira que é a sogra do nosso colega 

de bancada, colega na Vereança o Vereador Arildo e mãe de Aninha. Um 
casal que conheci e tenho um grande apresso. Queria também me juntar aos 

votos que a Vereadora Cida fez para dia das mães, ela como única 

Vereadora, e também mãe. Que agora no domingo receba os parabéns em 
nome de todas as mães de Cajazeirinhas. Eram essas as minhas palavras e 

boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Zildo Vicente Leite. Que falou! Boa noite a todos os 

presentes e os ouvintes da Cajazeirinhas FM. Acosto-me as palavras do 
ultimo orador, o colega Vereador me permita falar Doutor Waerson e 

também a colega Vereadora Cida. Transmitindo os meus votos de pesar a 

família de Ozélia, nas pessoas de seu esposo e seu filhinho. Também deixar 

meus votos de pesar a família do colega Vereador que não está aqui hoje no 
momento, Arildo Batista e a sua esposa Aninha que é funcionária aqui do 

município. Como também a família da Senhora Jacinta que faleceu hoje, eu 

não há conhecia, mas, parece que morou muito tempo lá no Senhor Zeca 
Mansinha na Bela Vista. Então meus votos de pesar a essas famílias em 

nome de mim e de minha família. Hoje fiz duas indicações aqui nessa casa, 

o primeiro é pedindo pra que Vossa Excelência o Presidente Jacson, 

encaminhe ofício a operadora TIM, tanto a regional aqui de Patos-BP 
quanto a Central de João Pessoa e também ao Ministério Público, pela falta 

de sinal em nosso município. E a outra indicação foi solicitando do nosso 



Gestor Assis Rodrigues juntamente com a Secretária Luana, a instalação de 

câmeras de monitoramento para dar segurança tanto as crianças, alunos 
quanto para os que trabalham nos setores. E já estendo esse oficio e peço 

que também sejam colocadas na Prefeitura, Praça Pública e também na 

entrada e saída de nossa Cidade. Queremos parabenizar o pessoal das 
maquinas do PAC, tanto os operadores quanto os gestores. Dar-se a 

necessidade da Prefeitura adquirir uma colhedora de forragem e uma 

daquelas estacionárias até mesmo para acoplar no trator. Também 

apresentei outro requerimento, aonde solicitei a aquisição de um caminhão 
compactador de lixo, porque o lixo daqui do município é transportado no 

trator, que é um transporte da agricultura, então, falei com Geraldo Cesário 

e ele já encaminhou o projeto. Outro requerimento foi para a aquisição de 
um trator de esteira que é de grande utilidade. Como também o 

requerimento que fiz, pedindo ao Secretário de Agricultura e ao Senhor 

Prefeito, que, implante as hortas comunitárias nas comunidades. Vamos 

também trabalhar em uma horta aqui no município e também quintais 
produtivos, então, peço um apoio ao poder público. Visitei a comunidade 

da Vereadora Cida, que por sinal só falaram bem do Médico Cubano, o 

Doutor Miraldo que é um médico exemplar. Quero parabenizar todas as 
mães de Cajazeirinhas, da Paraíba e de todo o Brasil, pelo Dia Das Mães 

que será domingo. E em especial as mães da Banda Marcial Amigas da 

Arte e a Vereadora Cida. Quero parabenizar a equipe da saúde pela 

mobilização contra a Dengue naquele dia D e o meu amigo Ednei me 
avisou que sábado será o dia D da vacina da gripe, no posto de saúde. Era 

só isso que eu tinha pra falar e boa noite a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da 
Costa. Que falou! BoaBoa noite a todos. Quero aqui me solidarizar as 

famílias enlutadas do nosso município. A família de Ozélia, a família do 

Vereador Arildo Batista que perdeu a sua sogra e a família de Jacinta que 

eu tive a honra de conhecer. Então a essas famílias que Deus possa 
conforta-las e que dê aos falecidos a eterna glória. Quero me acostar às 

palavras dos Vereadores que ora me antecederam, agradecendo ao Senhor 

Prefeito pela sensibilidade de estar fazendo esses, tapas buracos nas 

estradas vicinais do nosso município, nos pontos mais críticos. Agradecer 
também pelas limpezas aqui em nossa cidade nas suas vias públicas. 

Porque nossa cidade vizinha, Coremas está com essa infestação da Dengue 

e graças a Deus Cajazeirinhas não registrou nenhum caso de proliferação 
do mosquito. Então, queremos agradecer também aos Secretários que 

fizeram essa mobilização juntamente com as Escolas, para quê, esse 

mosquito não se prolifere na nossa cidade. Quero parabenizar em nome da 

minha mãe e da minha esposa, todas as mães do nosso município e do 
nosso Brasil, pelo Dia Das Mães que será no domingo. 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 os presentes e aos ouvintes da Rádio 

Cajazeirinhas FM. Sobrescrevi aos votos de pesar apresentado pela 

Vereadora Maria Aparecida a uma pessoa que foi muito querida no nosso 
município, de uma família muito companheira e honesta, que é Ozélia. 

Então, ao seu esposo Adonildo e ao seu filho João José e a todos os seus 

familiares os nossos votos de pesar. Também ao falecimento da Genira 

Andrade sogra do nosso colega Vereador Arildo Batista, mãe de Aninha 
que é Professora no nosso município, então, nossas sinceras considerações. 

Como também a essa Senhora Jacinta que faleceu hoje, uma pessoa 

também muito querida no nosso município. Então aos seus familiares 
nossas considerações. O Prefeito andou fazendo as limpezas nas vias 

públicas, pintando também os meios fios e fazendo a limpeza em alguns 

terrenos baldios de nossa cidade. Também ouvi um mutirão na ultima 

Sexta-feira, com o pessoal da Secretaria da Saúde juntamente com as 
demais Secretarias e tive o privilégio de participar coletando os lixos, 

entulhos que possam vir a acumular água correndo o risco de o mosquito 

por seus ovos. Até o momento não temos nenhum caso de Dengue 
confirmado em nossa cidade.  Estamos com um Projeto muito importante 

onde às comissões estiveram com a Assessoria Jurídica da casa, hoje nessa 

noite. Teve também as emendas apresentadas pelo colega Vereador 

Waerson José de Souza, ao projeto. Mas se Deus quiser na semana 
estaremos concluindo esse Projeto 007 que cria o Conselho Municipal do 

Meio Ambiente no nosso município. Informar ao Vereador Waerson de seu 

requerimento feito, que eu estive com Kaenio que é o nosso Secretário de 
Finanças. E ele me pediu pra transmitir o recado, de que já está quase 

concluído e que pelo fato de serem muitas páginas irá mandar via CD que 

será encaminhado a essa casa junto com o ofício. E no dia 13 de Maio, 

próximo domingo que é o Dia Das Mães e graças a Deus eu tenho minha 
mãe viva e a minha esposa também. A nossa Vereadora dessa casa, que 

também é mãe e a todas as mães de Cajazeirinhas, do Brasil e do mundo 

inteiro, os meus parabéns. Além de que, neste domingo é dia de Nossa 

Senhora de Fátima e também o dia de meu aniversário, então é um 
privilégio enorme pra mim. Eram essas as minhas palavras 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 17 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, 10 de maio de 2018. 


