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Ata da 8ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 

(13/09/2018) 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, Zildo Vicente Leite. 
Deixou de comparecer a sessão o vereador Waerson Jose de Souza o qual 

justificou 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 declaro aberta a presente sessão e 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. O senhor presidente 
reassumiu os trabalhos e autorizou a secretaria da Casa a proferir a leitura 

da ata da sessão anterior e logo após a leitura da Ata o senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e pôs a Ata em votação que foi aprovada por 

unanimidade de votos. E autorizou a secretária da Casa a fazer a leitura do 
Expediente do dia e não havendo matéria para o expediente do dia.  O 

Senhor Presidente, Jacson Felix Almeida dos Santos assumiu os trabalhos 

da mesa e em seguida passou os trabalhos para o Vice-Presidente da casa 
Adailtos Alves de Lima, para então, se reunir com o Assessor Jurídico da 

casa. O Vice-Presidente assumiu os trabalhos da mesa e convidou o 

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira. Que falou! Boa noite ao 

Presidente em exercício na nossa casa, Adailton Alves, Vereadores e 
Vereadora, Público aqui presente, Ouvintes da Cajazeirinhas FM, 

Funcionários da casa. Como sabemos, hoje não existe pauta na casa, mas, 

houve a discussão de um projeto que não chegou ao consenso e mais na 

frente será discutido aqui na casa. Recebi muitas criticas de como está 
sendo feita as estradas de Pau Ferrado. Como também outra reclamação e 

quero aqui fazer uma indicação verbal pedindo que façam uma vistoria no 

Posto de Saúde de Pau Ferrado, pois houve uma denuncia de que nunca foi 
feito uma revisão no teto daquele local e irei ver para que então eu possa 

reclamar. E vou deixar só mais um pedido para que os vereadores da base 

do Prefeito cobrem dele a questão também da falta de água no Posto de 



Saúde daquela comunidade. Então, fica aqui meu pedido ao gestor e espero 

que ele possa providenciar. Só era isso! Muito obrigado e uma boa noite a 
todos.  O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer 

uso da palavra à vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. 

Que falou! Boa noite Senhor Presidente, Colegas Vereadores Presentes 
aqui hoje, Público aqui presente e a todos os ouvintes da Cajazeirinhas FM. 

primeiro agradecer a Deus por estar aqui de volta e já inicio meu discurso 

estendendo os meus parabéns a Secretaria de Educação em nome de Luana 

Mara, pelo belíssimo Desfile que aqui tivemos nessa última Sexta-Feira. E 
também agradecer a Deus e ao gestor por ter conseguido mais um carro 

para nossa Secretaria de Saúde. Essa semana algumas pessoas me pediram 

para que o Prefeito tenha uma atenção para aquele calçamento próximo ao 
Janduhy Carneiro e aqui vai o meu alerta para o Senhor Prefeito. Como 

também aos nomes de entes queridos que aqui foram indicados a bastante 

tempo aqui nesta casa. Hoje houve uma palestra no Cras e aqui parabenizo 

a Secretaria de Ação Social na pessoa de Andréia Rodrigues e toda sua 
equipe pela palestra sobre o Suicídio. Então agradeço a Deus por esse 

momento e a todos vocês uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigada. O 

Vice-Presidente Adailtos Alves de Lima assumiu os trabalhos e passou os 
trabalhos para o Presidente Jacson Felix Almeida dos Santos, que assumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito para fazer uso da palavra o 

vereador Otoniel de Sousa Brito. Que falou! Senhor Presidente, Nobres 

Colegas Vereadores, Vereadora Maria Aparecida, Público aqui presente, 
Ouvintes da Cajazeirinhas FM, Funcionários da casa. Boa noite. Senhor 

Presidente eu participei aqui nesta casa hoje pela manhã, de uma reunião 

com o pessoal da Justiça Eleitoral que aqui estiveram para dar instruções 
sobre as urnas, aos mesários que irão trabalhar nas eleições. Gostaria de 

fazer uma solicitação a Cagepa, para que venha colocar água no Conjunto 

que se localiza por traz da Creche. Assim como, também peço ao Prefeito 

que possa mandar fazer a colocação das lâmpadas nos postes desse 
Conjunto. E pedir também que seja retirado o lixo que lá se encontra, pois 

moro aqui e vejo os problemas que acontece na administração. Muito 

obrigado. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer 

uso da palavra o vereador Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, Público 

aqui presente, Caros Rádios ouvintes, Funcionários da casa. Boa noite. 

Quero inicialmente agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez 
iniciando nossos trabalhos com o interesse maior de discutir os problemas e 

a demanda do nosso município. E na última Sessão fizemos algumas 

cobranças e por sinal algumas delas, em partes, foram até atendidas. Graças 

Deus o carro pipa já está funcionando e outro pipeiro também está dando 
assistência, mas, quando forem abastecer em uma comunidade que possam 

deixar todas as famílias ali abastecidas. Em relação às estradas a gente sabe 



que o município é muito grande, mas, é importante salientar que os setores 

também não estão sendo feitos da forma que deveria e se alegava que a 
Caçamba estava sem pneus ou sem operador, mas, no meu setor a caçamba 

e a enchedeira trabalhou todos os dias durante uns quinze dias e não foi nas 

estradas. Graças a Deus que é para povo, só que o que me estranha é ver 
simplesmente que no período eleitoral tem como fazer o que antes não 

tinha. Vamos pedir a Deus que quando passar o período eleitoral que essas 

máquinas continuem fazendo esses serviços, pois, enquanto eu estiver aqui 

irei cumprir o meu papel a risca. Quero aqui parabenizar a gestão pelos 
veículos adquiridos, isso é algo que não se pode deixar em branco, mas, 

deixo aqui um alerta sobre a condução desses veículos, na questão de 

velocidade. Devem tomar mais cuidado com quem está conduzindo esses 
veículos. Então, eu falo aqui e não é querendo prejudicar, mas sim, 

proteger o município, porque nós vereadores temos que estar combatendo 

essas situações abusivas com o patrimônio público. Muito obrigado. O 

senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da 
palavra o vereador  Zildo Vicente Leite. Que falou! Boa noite Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, Funcionários da 

casa, Público aqui presente na pessoa do jovem Willian eu saúdo as 
Senhoras que aqui se encontram e aos Ouvintes da Cajazeirinhas FM. 

Senhor Presidente eu inicio meu pronunciamento parabenizando as 

Secretarias de Ação Social e de Saúde que hoje realizaram essa brilhante 

palestra pela valorização da vida. Como também parabenizar a Secretaria 
de Educação e as demais que se envolveram no Desfile Cívico do dia 7 de 

Setembro. E na ultima Sexta-Feira, também foi exibido na TV Paraíba a 

matéria que foi gravada no CRAS com as meninas da Banda Amigas da 
Arte. Quero também dizer que no ultimo Sábado nós ligamos o primeiro 

Biodigestor aqui no município de Cajazeirinhas, na casa de Nego Velho. 

Parabenizar a gestão pelo quarto veículo já adquirido esse ano e já está pra 

chegar o quinto que é uma ambulância de médio porte. Relatar que 
Cajazeirinhas em 2017 foi à décima quinta Cidade do Sertão da Paraíba em 

eficiência em gastos de combustíveis. E deixo aqui os meus 

agradecimentos e boa noite a todos e a todas. 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 Senhor Presidente, Senhores Colegas 
Vereadores, Colega Vereadora Cida, Público aqui presente, Funcionários 

da casa e a todos os ouvintes da Rádio Cajazeirinhas FM. gostaria de 

justificar a minha ausência na palestra que ouve no auditório do Cras do 

nosso município, pois, estive com um problema de saúde e não pude 
comparecer. Mas, parabenizo a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Ação 

Social pela palestra sobre “O Combate ao Suicídio”. Hoje houve no prédio 



dessa Câmara houve um treinamento com os mesários que irão trabalhar no 

dia sete de outubro nas eleições e também justifico aqui a minha ausência. 
Em relação ao abastecimento de água no nosso município, o Prefeito 

colocou um motorista muito atuante no nosso município para cuidar do 

carro pipa que é Damião de Expedito Sales. E em relação às estradas do 
município, tem trechos muito ruins e o Prefeito está vendo a possibilidade 

de comprar as baterias da caçamba que são muito caras. E graças a Deus o 

novo veículo da Saúde já se encontra na garagem esperando ser adesivado 

assim como a nova ambulância que também já esta no município. E 
estamos aguardando a possível liberação da ambulância de médio porte que 

poderá vir para o nosso município. Mais uma vez o nosso município fez um 

brilhante Desfile Cívico e a Secretaria de Educação do nosso município 
apresentou um tema muito bom que foi: “O Brasil Que Queremos”. Então, 

eu parabenizo Luana e também o nosso Prefeito Assis. Boa noite a cada um 

de vocês e obrigado pela paciência. 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 20 de setembro 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, 13 de setembro de 2018. 

 
 

 

 

 

 

 


