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Ata da 6ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito 

(15/03/2018) 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 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 Oficio nº 019/2018 GRAPE-PMC de Autoria do 

Poder Executivo, leitura de Indicação nº 017/2018 de autoria do vereador 
Otoniel de Sousa Brito e sobescrita pelo vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura da Indicação nº 018/2018 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito e sobescrita pelo vereador Vicente Ismael da Silva Filho, 
leitura da Indicação nº 019/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito e sobescrita pelo vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da 

Indicação nº 020/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito e 

sobescrita pelo vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação 
nº 021/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito e sobescrita pelo 

vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação nº 022/2018 de 

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

023/2018 de autoria dos vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos e 
Zildo Vicente Leite sobescrita pelo vereador Adailton Alves de Lima, 

leitura da Indicação nº 024/2018 de autoria do vereador Waerson Jose de 

Souza, leitura da Indicação nº 025/2018 de autoria do vereador Zildo 
Vicente Leite, leitura da Indicação nº 026/2018 de autoria do vereador 

Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação nº 027/2018 de autoria 

do vereador Arildo Batista Ferreira. O senhor presidente reassumiu os 



trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho. 

Que falou! A todos o meu boa noite. Na ultima sessão ordinária que teve 
fiz uma indicação pedindo a recuperação da energia da Escola do Sítio 

Conselho e quero de inicio agradecer a eficiência e atenção da Secretária 

Luana, porque já estava há dez dias sem energia naquela local e no dia 
seguinte ao meu pedido ela já mandou uma equipe que resolveu o 

problema. As estradas estão com pontos críticos em alguns setores. Fiz 

algumas indicações, que por sinal fui atendido em algumas. Mas, tem três 

pontos bem críticos: Por traz do açude de Valmir na Forquilha, próximo ao 
Cascão e ali próximo a Canoas. E um outro trecho que surgiu é um por traz 

do cemitério, não é de muito acesso mais que liga canoas a São Braz e estar 

totalmente intransitável, um outro oficio que fiz hoje pedindo a recuperação 
dos trechos das estradas normais porque hoje aconteceu uma sena terrível o 

vereador Otoniel é testemunha porque liguei pra ele e ele foi ate o SAMU, 

mais o pessoal não tinha autorização no momento então so poderão 

aguardar era estou aqui culpando o município mais era uma criança 
engasgada. Desculpe por ultrapassar um pouco o meu tempo e boa noite a 

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

inscrito Waerson José de Souza. Que falou! Gostaria de cumprimentar a 
todos. Apresentei essa Indicação porque eu estou usando esse terreno por 

traz da Câmara preocupado com o gado que estava ai pastoreando eu vi 

alguns meninos entrados por trás aqui da quadra de esporte. E eu fui lá 

perguntar e eles falaram que era como se a chave do portão tivessem 
perdido, coisa simples de se resolver.  Quero parabenizar pela sessão solene 

de propositura da nossa vereadora Cida e foi no Dia Internacional da 

Mulher que foi muito bem conduzida por vossa Excelência Presidente 
dessa Casa e foi bastante prestigiada que infelizmente não pude estar aqui, 

mas queria de público manifestar os meus parabéns no nome da vereadora 

Cida, pela propositura e pelo o Dia Internacional da Mulher. E a outra seria 

pra o amigo vereador Zildo que conseguiu trazer aqui na data de ontem o 
capitão do time pra fazer uma palestra bastante participativa. Já ouve uma 

polemica com relação ao campeonato de futebol que vai ter, vai se realizar 

e que leva o nome de Oriel Brilhante. E a polemica que surge nas Redes 

Sociais, como se a bancada de oposição tivesse antecipado uma noticia que 
não seria tão verídica. Ate porque o prefeito depois se reuniu aqui na 

Câmara Municipal, todos os desportistas pra comunicar a realização desse 

evento que é tradicional na nossa família. Tenho alguns esportistas que 
inclusive o vereador Otoniel é compadre dele que é Junior que teve uma 

escolinha de criança aqui e tem aqui também um depoimento de quem fez o 

campeonato passado e que tinha falado com o prefeito. Então naquele 

momento talvez não fosse interessante ou talvez prioridade pra não estar 
realizando aquele campeonato. Muito obrigado e boa noite a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 



Zildo Vicente Leite. Boa noite a todos e todas. Começar meu 

pronunciamento dizendo que hoje estive na Secretaria de Administração 
onde fui muito bem recebido por Chaguinha, J. Milton e a funcionária 

efetiva Verinha. Aonde lá já indiquei algumas comunidades para receberem 

o programa internet para todos. Fiz outra indicação aqui na casa indicando 
que quando o Prefeito Assis Rodrigues, for a João Pessoa procure a 

Secretaria Executiva de Esportes, para lá solicitar doações de kits de 

materiais esportivos. Agradecer ao Prefeito e também ao operador da 

máquina do PAC, que pedi que fosse feito um barreiro nas terras de Dona 
Olímpia e eles fizeram. Ontem o Governo da Paraíba lançou um edital do 

Gira Mundo Semiárido, para todas as escolas da região da Paraíba. No 

qual, os vinte professores da região que forem selecionados, irão para 
Israel. Dia três de março eu participei do 8° aniversário do Terço dos 

Homens, onde foi celebrada uma belíssima Missa e depois um evento. 

Parabenizo a toda equipe na pessoa de Alex. Parabenizar o Senhor 

Presidente pela realização da Sessão Solene no dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, uma propositora da colega Vereadora (Cida), 

quero também parabeniza-la por essa ação. E na semana da mulher eu tive 

a honra de receber umas mulheres das comunidades quilombolas, 
Umburaninha e Vinha. Aonde eu fiz a renovação da DAP, para elas 

acessarem o Programa Nacional da Habitação Rural. Cajazeirinhas foi 

contemplada com onze moradias. E quarta-feira passada Cajazeirinhas foi 

destaque na TV Paraíba, com a matéria da distribuição de Alevinos. Saiu 
na mesma semana, a reportagem do queijo de Marcelo de Seu Zé Osmar. 

Segunda-feira o Prefeito se reuniu aqui com os esportistas anunciando que 

vai ter o campeonato. Cajazeirinhas foi contemplada com cento e setenta 
mil reais, uma boa ajuda financeira, que já foi sancionada em diário oficial, 

50% vem para Educação, 30% para a Saúde e 20% para a Assistência 

Social. Participei da campanha educativa na Praça Luiz Cavalcante de 

Almeida, do “Dia D” no combate ao mosquito da dengue. Participei 
também de um encontro semanal do Grupo da Sabedoria, do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Foi muito gratificante com toda 

a equipe do CRAS. Dia 19 será o dia de São José, um homem de grandes 

responsabilidades a maior delas foi ser o Pai adotivo de Jesus Cristo e para 
os nordestinos cabe a ele o limite máximo para a chegada das chuvas que é 

nesse dia dezenove de março. Essas são as minhas palavras, obrigado e boa 

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

noite eu quero aqui justificar a minha ausência a Sessão Solene que foi 

realizada no dia oito de março em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher. A Vereadora (Cida) foi autora dessa brilhante proposta. Mas, 
então, por motivo de saúde de um irmão meu eu não pude participar, mas 

deixo aqui meus parabéns a todas as mulheres de Cajazeirinhas e as 



grandes mulheres que fazem o nosso País. Recuperar as estradas nesse 

momento crítico é até difícil, porque dependemos da chamada matéria 
prima e quero agradecer inclusive a gestão, ao Senhor Prefeito e a 

Secretaria que compete a esse setor, pelo deslocamento de uma 

retroescavadeira que foi até a comunidade aonde houve uma demolição de 
uma casa antiga. E lá foi aproveitado esse material para colocar nos pontos 

mais críticos da estrada. Aonde o proprietário é o Seu Chico Almeida, na 

região da Tapera, agradecer a comunidade pelo apoio e ao operador o 

Senhor Fernando.  Subscrevi a outra indicação que é um programa também 
do Governo Federal, de trazer à internet as comunidades onde se tem 

Escolas, Postos de Saúde e com esse convenio que o município adere que 

possamos levar essa matéria tão importante para o nossa cidade. Quero 
aqui também parabenizar o colega Vereador Zildo, por trazer ontem aqui 

nessa casa um dos atletas a nível Nacional da Seleção Brasileira, Neto 

Caraúbas. Parabenizar o Senhor Presidente que conduziu os trabalhos 

muito bem, trazendo os jovens do nosso município para uma palestra de 
ensinamento. Parabenizar o gestor do nosso município pelo convenio que 

celebra junto com a polícia militar do nosso estado, ao Programa de 

Educação a Resistência as Drogas. Então parabenizo a Secretaria de 
Educação e ao gestor pela ação que só vem a colaborar com educação do 

nosso município e melhorar a cidadania da nossa cidade. Meu muito 

obrigado.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira. Que falou! Cumprimento a 
todos em nome de minha amiga Vânia. Primeiramente quero falar sobre a 

indicação que fiz na questão das lâmpadas, não é a primeira indicação que 

faço nesse sentido e não fui atendido, mas, espero que tenha dignidade e 
pena das pessoas desse setor, porque eles necessitam da solução desse 

problema. A questão de dizer que a oposição criou isso de que não teria o 

Campeonato, algumas pessoas me perguntaram! Mas, quem tem que 

responder é o Prefeito, se vai ou não fazer. Recebi uma queixa do Posto de 
Saúde do São Braz e eu disse que iria fazer uma visita para então poder 

falar a respeito, porque a Saúde está precária e escolher pra quem ira fazê-

la só piora a situação. A Vereadora (Cida), autora da Audiência Pública do 

Dia Internacional da Mulher. Infelizmente não pude estar aqui nesse dia, 
porque estava com minha sogra doente. Sou de acordo as maquinas 

trabalharem, porque já temos um Ônibus no cepo ali ao lado da Prefeitura, 

não sei qual é o problema. Eu esperava antes do inicio das aulas, ter um 
dialogo melhor porque sei que Luana é extremamente competente e que da 

de conta do trabalho. E a forma que foi passada ao iniciar as aulas, estava 

muito desorganizada. Só era isso e muito obrigado.  O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida 

Dantas de Almeida. Que falou! Boa noite a todos. Em relação à Sessão 

Solene voltada a nós mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Quero 



agradecer a todos, principalmente aos meus colegas, ao Presidente desta 

casa por me homenagear, muito obrigada. Na pessoa da esposa do 
Presidente, “Branquinha” eu saúdo a todos que se mobilizaram. E as 

palestrantes que se expandiram com temas ótimos. Acosto-me ao colega 

Vicente Ismael, quando ele pede nosso apoio em relação a operação tapa 
buracos nas estradas. E dizer que nessa ultima quarta tivemos a brilhante 

visita de Neto Caraúbas, Capitão da Seleção Brasileira, aonde veio mostrar 

com palavras claras em uma palestra de incentivo para os futuros campeões 

de nossa cidade. E graças a Deus o nosso futebol vai acontecer, atitude do 
Senhor Prefeito de continuar com esse belíssimo projeto que não pode 

parar. E a esse magnifico programa do governo federal que é a Internet 

Para Todos. Meu boa noite e muito obrigado. O senhor presidente 
reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues 

da Costa. Que falou! Meu boa noite a todos. Quero me ajuntar às palavras 

do colega Burity, porque vi a preocupação dele com as estradas e 

principalmente a que liga Cajazeirinhas à São Braz. Que realmente tem 
pontos críticos que precisam urgentemente que façam um tapa buraco 

mesmo nessa rodovia. Eu sei que não dá pra fazer estradas nesse tempo, 

mais alguma coisa pode ser feita. Como também a reposição de lâmpadas 
na zona rural como também na zona urbana. Quero também agradecer ao 

vereador Zildo pelas colocações que ele participou da comemoração dos 

oito anos do terço dos homens de Cajazeirinhas do qual eu faço parte 

juntamente com João da Silva, Evaldo e Zeca Rodrigues nós fazemos uma 
coordenação e a graça a Deus está evangelizando da forma que sabemos. 

Agradecer a propositora da vereadora Cida que no dia oito de março, houve 

a belíssima Sessão Solene em comemoração ao dia das mulheres. Com 
distribuição de brindes, palestra e muito mais nessa Câmara Municipal. 

Como também a Cavalgada que aconteceu domingo passado aqui na nossa 

cidade uma festa cultural e que no próximo ano seja ainda maior. Quero 

agradecer a todos e a nossa luta como vereadores continua, com cobranças 
e reivindicação. Era só isso e uma boa noite e ate a próxima sessão. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito. Que falou! Meu boa noite a todos quero aqui 

agradecer principalmente a Deus. Aqui inicialmente fiz algumas 
indicações, solicitando do Poder executivo a eminente necessidade de que 

se faça a limpeza dos meios fios de nossa cidade devido a quantidade de 

matos tomando de conta das ruas. Solicitei também que fizesse a 
recuperação do fossão que tem na residência do então já falecido Mamedio, 

para que com a colocação de canos possa derramar mais distante da casa. E 

também a recuperação das caixas de gorduras, que lá fica a fedentina. 

Como também fiz outra indicação pedindo a recuperação das estradas, não 
só o tapa buraco, como o roço. Fiz também uma indicação sobre a questão 

da iluminação pública do Distrito do Barrento, que fosse feita uma revisão. 



Também fiz uma indicação pedindo o Kit pra os funcionários como os 

Garis, para os operários, equipamento de segurança tantos outros como 
eletricistas. Fiz um Oficio ao senhor prefeito solicitando apenas as 

informações que os atletas me pediram, porque eles não estavam tendo essa 

resposta. Eram essas as minhas palavras e muito obrigado a todos e até uma 
próxima oportunidade. 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. 
Boa noite a todos os presentes e a todos que nos ouve pela Rádio 

Cajazeirinhas FM. Gostaria de falar sobre os cortes de terras do nosso 

município e foi em tempo real e deixar os meus parabéns ao Secretário de 
Agricultura o Senhor José e ao Prefeito. Também fiz uma indicação junto 

com o meu colega Vereador Zildo Vicente, sobre esse programa Internet 

Para Todos na Zona Rural, aonde a Prefeitura de Cajazeirinhas teve a sua 

adesão a esse programa e irá beneficiar algumas comunidades rurais do 
nosso município, principalmente as que têm Posto Médico, Associações e 

Grupos escolares. Quanto a questão das estradas vicinais do nosso 

município, o Prefeito junto a Secretaria de Obras já andou procurando 
recuperar alguns pontos críticos, mas, a situação não é fácil.  

Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher e realizamos graças aos 

colegas Vereadores e em especial a Vereadora Maria Aparecida, que me 

requereu e eu de pronto atendi juntamente com a Secretaria de Saúde e de 
Ação Social do nosso município. Agradeço. Fiquei muito feliz pela casa 

cheia de mulheres e agradeço as pessoas que doaram seus brindes, alguns 

Vereadores e também algumas pessoas que tem comércio em nossa cidade. 
Agradecer as palestrantes, Patrícia Dores, a esposa do nosso Assessor 

Jurídico Dr. Jaques e a Ex-Prefeita de Pombal, Poliana. E a minha colega 

Maria Aparecida pelo requerimento que se tornou em um grande evento 

nesta Câmara. E se Deus quiser ainda esse ano, iremos realizar aqui nesta 
Câmara juntamente com meus colegas Vereadores e a parceria da 

Prefeitura, o Novembro Azul, homenageando os homens guerreiros que 

tanto trabalha por está terra. Quanto ao Campeonato de nossa cidade, 

muitas vezes surgem muitas polêmicas. Mas, digo quê, todos os ofícios 
enviados por está casa estão tendo muita atenção no retorno e certamente 

ouvi algum engano. Mas, o que importa é que o Campeonato vai acontecer.  

Gostaria de parabenizar meu colega Vereador Zildo Vicente que 
juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Educação trouxe aqui o 

palestrante, Neto Caraúbas, esportista muito importante para o nosso 

Brasil. E fez um evento muito bom, uma belíssima palestra sobre sua 

trajetória. E pra encerrar eu parabenizo a iniciativa tomada por Adenildo e 
Alan, que realizaram um grande evento que foi a Cavalgada onde 

participei. Então, Vereadores eu agradeço o tempo e tenham 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 22 de março 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, 15 de março de 2018. 

 
 

 

 


