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Ata da 7ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

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

(22/03/2018) 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, Otoniel de Sousa Brito, Vicente 

Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite. Deixou 
de comparecer a sessão a vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida a 

qual justificou a sua ausência. 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 018/2018 de Autoria do Presidente Jacson 
Felix Almeida dos Santos, leitura de Indicação nº 028/2018 de autoria do 

vereado de autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura da Indicação 

nº 029/2018 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite e sobescrita pelo 
vereado Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura da Indicação nº 030/2018 

de autoria do vereador Zildo Vicente Leite e sobescrita pelo vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de Votos de Aplauso nº 001/2018 

de autoria do vereador Zildo Vicente Leite sobescrita pelo vereado Jacson 
Felix Almeida dos Santos, leitura de Votos de Aplauso nº 002/2018 de 

autoria do vereador Adailton Alves de Lima, sobescrito pelos vereadores 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Arildo Batista Ferreira, 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 do 

senhor Antônio Rodrigues Leite de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, sobescrito pelos vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, 
Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Joalex Rodrigues da 

Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 

Vicente Leite. Leitura do Projeto de Lei nº 004/2018 de Autoria do Poder 



Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Waerson José de Souza que falou! Boa noite a todos que 
estão presentes e aos que estão nos ouvindo através da Cajazeirinhas FM e 

também através dos nossos amigos Claudionor e Francélio que estão aqui 

presentes nessa Sessão. Em questão de estar sempre presente todas as 
quintas em horário regimental, mas hoje em especial pela passagem de um 

amigo que sempre se fez presente principalmente nessa ultima eleição e 

com certeza teve papel fundamental dentro dos votos que eu tirei, os quais 

me conduziram novamente a essa casa de lei. Estou falando do meu amigo, 
conhecido por todos como o senhor Antônio de Vinga. Suplente por duas 

vezes nessa casa participou nos três últimos Pleitos Eleitorais, não teve 

muito sucesso mais, tive a honra de nessa ultima eleição contar com ele ao 
meu lado. Com muitos exemplos a ser seguido, não só como funcionário 

público de excelência dessa cidade, mas também de uma pessoa de caráter. 

Foi um dos fundadores daquele Distrito do Barrento. Então eu não poderia 

deixar de subscrever os votos de pesar que o Vereador Otoniel colocou 
nessa noite. Antes de finalizar gostaria de fazer um requerimento 

aproveitando a presença do nosso Prefeito no Plenário dessa casa de uma 

solicitação, sei que as coisas não estão fáceis, mas, que pudesse pontuar a 
reforma ou pelo menos amenizar o estado dessa quadra esportiva. Eram 

essas as minhas palavras, obrigado pela tolerância.   O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite, 

que falou! Boa noite. Na pessoa de minha amiga Marcia cumprimento a 
todas as guerreiras da Banda Amigas da Arte e a todos os presentes. 

Parabenizar o colega Vereador Waerson José de Souza pela bela 

homenagem que fez a esse grande líder comunitário, meu amigo Antônio 
de Vinga. Deixo meus sentimentos a toda família desse grande homem. 

Convivi muito com o Senhor Antônio, que sempre esteve preocupado com 

o meio rural. Estive juntamente com o Prefeito Assis Rodrigues, a minha 

esposa e a esposa do senhor Prefeito, em Coremas, na missa de um ano do 
grande amigo Daldinho Araújo, filho de Chagas. Quero parabenizar 

Maicon, filho do senhor Chico Esmael e dona Dita, pela formatura na 

Engenharia Civil, como também ao filho de Biluvil e Cidinha que ir iniciar 

o mesmo curso em Pombal. Apresentei hoje nessa casa uma moção de 
aplausos de numero 001/2018 a essas guerreiras do grupo Amigas da Arte. 

Já parabenizando que dia 19 foi o dia do Artesão. A coordenadora Welma e 

a secretária Andréia não têm medido esforços para o melhor pra toda 
comunidade de Cajazeirinhas. E hoje dia 22 de março é celebrado o dia 

mundial da Água, e lá no colégio teve apresentações e sorteios, com uma 

didática muito legal. Agradeço a todos da Escola Maria Soledade.  

Participei no ultimo sábado, da abertura do campeonato tão falado aqui 
nessa casa e senti a falta dos meus colegas. Protocolei nesta casa uma 

indicação para que a secretária de Ação Social encaminhe um oficio até a 



secretária Cida Ramos, pra que esse programa Cidadão Itinerante venha até 

o nosso município, porque a carência de documentação é grande. Também 
apresentei aqui, que a secretária Luana possa firmar parceria com a UFCG 

(Universidade Federal de Campina Grande), Campos de Pombal com o 

projeto Solo. Na ultima Sexta participei de uma reunião na comunidade 
quilombola de Vinha, onde estavam presentes as duas comunidades 

quilombolas, também estavam Batistinha representando o Orçamento 

Democrático, eu representando a Emater e as Professoras com o mestrado 

de Cajazeirinhas, quero inclusive parabenizar o Ex-Secretário de Educação, 
Rodolfo que vai realizar um trabalho com esse pessoal dos quilombolas, 

pra ver se resgata aquela cerâmica.  Essa semana estive em contato com o 

coordenador do Programa Água Para Todos na Paraíba, e falei sobre o 
abastecimento da Umburaninha e ele me garantiu que vai vistoriar e o que 

for pra ser feito ele fará. Eram essas as minhas palavras e muito boa noite a 

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

inscrito Adailton Alves de Lima, que falou!  Em nome da senhora 
Margarida eu saúdo todos os presentes e as “Amigas da Arte” que fazem 

parte dessa importante Banda. Meus caros amigos da Rádio Liberdade FM 

de Pombal Claudionor e Francélio que sejam bem vindos a essa casa e esse 
município. Quando se trata de uma perca de uma pessoa de relevantes 

serviços prestados a essa comunidade e a esse município, quando se trata 

de seu Antônio Rodrigues Leite mais conhecido como de Vinga um grande 

exemplo. Quero aqui nessa noite deixar os meus parabéns a Banda Marcial 
Amigas da Arte, dois anos de criação e fundação, banda essa formada por 

essas mulheres que estão aqui no plenário desta casa. Trouxe aqui hoje os 

votos de aplausos por vinte e um anos de fundação da Associação 
Comunitária Rural de São José dos Alves. Que se fundou no dia trinta de 

Março de 1997, aonde já teve cinco presidentes: Eu Adailton Alves de 

Lima, como fundador. Em seguida Ednaldo Carreiro de Almeida, o Senhor 

Amatório Alves de Lima (Meu Pai), Cícero Ribeiro Filho e nessa gestão, o 
Senhor Antônio Leandro de Lima (Meu Irmão). Então não poderia passar 

em branco essa data. Onde conquistamos muitas coisas inclusive uma 

Escola, e muitas outras conquistas como o valor de quatorze mil reais em 

caixa, tudo isso é fruto de um povo unido e guerreiro. Meu muito obrigado 
e até uma próxima oportunidade se Deus nos permitir. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo Batista 

Ferreira, que falou! Em nome de Domingos eu cumprimento os demais 
presentes. Fiz algumas indicações na sessão passada no qual me preocupei 

com a comunidade e com setores de algumas casas, por ter algumas 

pessoas com problemas de saúde e necessitando de algumas lâmpadas e 

não sei se veio alguma resposta. Indiquei nessa sessão à reforma de uma 
estrada da comunidade do Riacho da Onça que já fica localizado no final, 



vizinho a antiga fazenda do falecido Geraldo Garrido. Fazendo uma visita 

ao Riacho Fechado, vi as estradas um pouco esburacadas e me preocupei.  
Amanhã irei me dirigir a Secretária de Saúde, por receber um problema de 

uma criança, que a mãe suspeita de microcefalia. A falta dos agentes de 

saúde nas comunidades prejudica muito e a comunidade de Riacho 
Fechado me presta queixa da falta desses agentes. E com a presença do 

Prefeito aqui, peço que ele sente-se com o Secretário e procure ver qual é o 

problema e queria agradecer ao Prefeito pela indicação que eu fiz, do 

Proeja, através de um Tio meu que trabalha em Souza, o Tenente Batista. 
No qual você e a secretária lutaram e conseguiram contemplar o município 

com esse curso. Que é um curso que trabalha nas escolas tentando eliminar 

as drogas.  Participei do enterro do nosso amigo e companheiro Antônio de 
Vinga e deixo aqui meus pêsames à família. Acredito que a Câmara em 

oportunidade, vai homenagear essa pessoa que tanto fez por esse 

município. Só era isso e uma boa noite. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa, que 
falou!  Boa noite a todos e boas vindas aos locutores da Rádio Liberdade 

FM, Francélio Bandeira e Claudeonor Dantas que hoje veio nos prestigiar 

nessa Sessão. Diante mão quero me solidarizar aos familiares do senhor 
Antônio Rodrigues Leite o qual é da nossa família. E peço a Deus que o dê 

o repouso eterno, pois foi um grande homem que sempre pensou no bem 

comum. Quero aqui parabenizar o grupo das mulheres que hoje aqui 

receberam uma homenagem, através do nosso colega Vereador Zildo 
Vicente. Dando continuidade aos trabalhos dessa Banda Marcial do nosso 

município, criada por uma Ex-Primeira Dama desse município de 

Cajazeirinhas, Dona Martina. E hoje é o Dia Internacional da Água, líquido 
tão precioso que deveremos preservar. Parabenizar a Associação 

Comunitária Rural de São José dos Alves, Na pessoa do senhor Presidente 

daquela comunidade, a qual eu sei da luta daquela associação. Boa noite a 

todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador 
inscrito Otoniel de Sousa Brito, que falou!  Boa noite a todos. Quero 

relatar os votos de pesar que hoje apresentei aqui, do nosso irmão Antônio 

Rodrigues Leite, que foi de uma importância muito grande pra esse 

município e principalmente pra o Distrito do Barrento. Homem íntegro e 
leal. Aqui quero render homenagens às mulheres da Banda Marcial de 

Cajazeirinhas, que recebeu o nome de Amigas da Arte, então, meus 

parabéns. Gostaria também de me acostar aos parabéns que foram enviados 
as Associações e em nome da Associação Comunitária Rural de São José 

dos Alves, nas pessoas de Antônio, Adailton e de Anatório Alves, que 

foram os que incentivaram essa associação a ser criada. Gostaria de me 

acostar às palavras do Vereador Waerson José de Souza, na questão da 
quadra Edvaldo Cavalcante de Lacerda, no qual o problema não é recente. 

Em agosto de 2017 fiz uma visita e aqui está à indicação feita, pedindo a 



limpeza, reposição de lâmpadas, caixas de esgotos e sanitários que estão lá 

faltando. Eram essas as colocações que tenho pra fazer, muito obrigado e 
até uma próxima oportunidade. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho, que falou!  

Cumprimentos a todos agradecem a Deus por estarmos aqui, mais uma vez. 
Relatar um pouco a sessão passada e iniciando eu gostaria de me juntar aos 

demais que relataram os Votos de Pesar e os Votos de Aplauso que tem 

grande significados para o nosso Município. Aos Votos de Pesar 

apresentado pelo vereador Otoniel, no qual se refere à morte de um grande 
amigo, nosso Antônio de Vinga, pessoa essa que tinha uma grande 

preocupação com o nosso município. Quero Me refere à Monção de 

Aplauso apresentada pelo vereador Zildo Vicente, as Mulheres da Banda 
Marcial de Cajazeirinhas. Amiga da Arte.  Todos vocês tem suas 

responsabilidades em casa, mais não medem esforços pra fazer pelo nosso 

município sem nenhum retorno financeiro em troca. Então parabenizo o 

vereador Zildo e a todas vocês pelo trabalho apresentado por vocês ao 
nosso município. Sobre a última indicação que fiz na Sessão passada a 

recuperação das estradas rurais problema esse que tem assolado a zona 

rural. Então pedimos a recuperação em alguns pontos críticos e hoje o 
prefeito quero aqui agradecer por sinal, porque já estão encostando o 

material, a caçamba já estive lá pela manha e a tarde. Outro item que eu 

não poderia deixar em branco é o inicio do campeonato. Nós cobramos 

muito e houve o inicio, não participei e quero aqui justificar a minha 
ausência. E acho muito curto o tempo pra o inicio e o tempo que se foi 

organizado esse campeonato. Sempre digo que tudo que é planejado com 

mais tempo tem uma probabilidade de ser realizado com uma qualidade 
melhor. Então essa e a minha preocupação como vereador de oposição. 

Como também me preocupo com o aniversario da cidade que estar 

chegando, a programação que deve haver com antecedência. Pra finalizar 

quero dizer que fiz muitas indicações aqui solicitando a reposição de 
lâmpadas. Para o Distrito de São Braz e o povo lá se encontra as escuras 

como também São Braz II, Cascão. Forquilha e Conselho todos elas não 

estão totalmente às escuras porque nós organizamos e fizemos algumas 

reposições de lâmpadas. Também tenho recebido constantemente cobrança 
a respeito de remédios. Persiste ainda o problema dos correios de nossa 

cidade que se encontra fechado com um desrespeito a população de 

Cajazeirinhas onde os mesmo recebem suas correspondências com atraso 
tendo prejuízo financeiro. Então encerro meu pronunciamento, 

agradecendo ao senhor Presidente pelo espaço e uma boa noite a todos.  O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito, 

que falou! 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 na pessoa de Claudionor e 

Francélio Bandeira da impressa Radio Liberdade de Pombal cumprimento a 
todos presente. Iniciando a minha fala, gostaria de em nome desse Poder 

Legislativo. Deixar os Votos de Pesar a toda família de seu Antônio de 

Vinga, que nos deixou. Foi uma pessoa importante em todos os sentidos 
inclusive na politica de nossa cidade. Suplente de vereador por duas vezes 

nesta Casa que inclusive merecia ter feito uma sessão Fúnebre, nessa casa 

mais como foi uma morte tão repetena a família estava em choque pelo 

acontecimento repeteno, às vezes não da pra se planejar, mas vamos. 
Procurar algum órgão público, principalmente no Distrito do Barrento que 

possa carregar seu nome eternamente. Gostaria de parabenizar a Banda 

Marcial Amigas da Arte. Que com meu colega  vereador Zildo Vicente, 
nesta Casa Legislativa assinamos essa Moção Aplauso a essas mulheres 

guerreiras do nosso município. Que também estiveram conosco, na Sessão 

Solene ao dia Internacional da Mulher. Esse Deus quiser no próximo ano 

convidamos vocês para estar aqui tocando o nosso hino municipal. Estamos 
próximo o aniversario de nossa cidade e vocês sempre ali tocando e 

representando o nosso município. Então ao aniversario da Banda que foi 

ontem dia 21 de março meus parabéns. A indicação que apresentei junto 
com meu colega vereador Zildo Vicente nesta noite pendido o programa 

Cidadão Itinerante, e já ouvindo o nosso prefeito que aqui se encontra, ao 

qual ira realizar esse serviço em nossa cidade para a realização de 

documentos de pessoas carente de nosso município, parabéns prefeito pela 
iniciativa e por atender a nossas indicações senhor prefeito. Hoje eu teria 

encaminhodo um Oficio aos senhores Salisma de Souza Araújo, Diego 

Galdino de Araújo e Edvam Lima de Araújo  soldado da policia militar da 
Paraíba.  Que estariam possivelmente conosco hoje nessa noite para falar 

sobre o PROERD (Programa de Educação de Resistencia as Drogas) mais 

houve  um pequeno imprevisto e na próxima sessão irão  vim para fazer 

uma palestra para população de Cajazeirinhas. Quero parabenizar a 
Associação de São Jose dos Alves, pelos 21 anos de sua existência muito 

bem organizada. A questão da saúde de nosso município a respeito da 

pediatra e do Dr. Marcelo é só a questão de documentação para o retorno a 

esse trabalho que é de suma importância. A respeito da quadra de esporte 
do nosso município e aproveitando a presença do prefeito que acredito que 

a qualquer momento estará sendo concluída a quadra que ele conseguiu 

construir aqui no nosso município que é ao lado da Escola Janduhy 
Carneiro para então fazer a devida reforma dessa outra quadra aqui do lado 

da Câmara Municipal. Só eram essas as minhas palavras e agradeço a todos 

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 05 de 

abril 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, 22 de março de 2018. 

 
 

 

 

 

 


