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Ata 2ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete 

(26/01/2017) 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, Joalex 

Rodrigues da Costa, Arildo Batista Ferreira, 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 a 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 a secretaria da casa a fazer a leitura da lista de presença dos 

senhores vereadores e a proferir a leitura da ata da sessão anterior em 

seguida a leitura do expediente do dia que constou de leitura  DO Projeto 

de Lei nº 004/2017 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, leitura da Indicação nº 026/2017 de autoria do vereador Otoniel 

de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 027/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 028/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa, leitura da Indicação nº 029/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito,  leitura da Indicação nº 030/2017 de 

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

031/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 032/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura da Indicação nº 0332/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 034/2017 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito leitura da Indicação nº 035/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 036/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 037/2017 de 

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

038/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 039/2017 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, leitura da Indicação nº 040/2017 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, sobrescreveu a essa indicação o vereador 

Adailton Alves de Lima, leitura da Indicação nº 041/2017 de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 



042/2017 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

leitura da Indicação nº 043/2017 de autoria da vereadora Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 044/2017 de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 

045/2017 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

leitura da Indicação nº 046/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 047/2017 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura da Indicação nº 048/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 049/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 050/2017 de 

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

051/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 052/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura da Indicação nº 053/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 054/2017 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura da Indicação nº 055/2017 de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 056/2017 de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da 

Indicação nº 057/2017 de autoria da vereadora  Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, leitura da Indicação nº 058/2017 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura da Indicação nº 059/2017 de autoria da vereadora  

Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 060/2017 de 

autoria da vereadora  Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da 

Indicação nº 061/2017 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos, leitura da Indicação nº 062/2017 de autoria do vereador Adailton 

Alves de Lima, leitura da Indicação nº 063/2017 de autoria do vereador 

Adailton Alves de Lima, leitura da Indicação nº 064/2017 de autoria do 

vereador Adailton Alves de Lima, leitura da Indicação nº 065/2017 de 

autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura da Indicação 

nº 066/2017 de Autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura da 

Indicação nº 067/2017 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura 

da Indicação nº 068/2017 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos, leitura da Indicação nº 069/2017 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura da Indicação nº 070/2017 de autoria do vereador 

Joalex Rodrigues da Costa, leitura da Indicação nº 071/2017 de autoria do 

vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura da Indicação nº 072/2017 de 

autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura da Indicação nº 

073/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o secretario de finanças 

Kaenio Almeida Pereira atendendo o oficio do vereador Waerson José de 

Souza. Usou a palavra o secretario e saudou a mesa diretora os vereadores 

público presente e fez a leitura dos dados referente às finanças do 

município e esclareceu sobre o conteúdo de sua pasta, solicitado pelo 



vereador. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e agradeceu ao 

secretario pela presença e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da 

Costa. Que saudou a mesa diretora colegas vereadores público presente, 

saudou o senhor prefeito secretários os ex-vereadores Diassis Caze, Renato, 

Evandi e a vereadora Lidinalva. O edil falou diante dos esclarecimentos do 

secretario Kaenio onde veio esclarecer as duvidas como também a gestão 

com vinte e nove dias que estar caminhando e pediu a Deus luz para o 

prefeito e os vereadores para tocar o município. O edil falou sobre as 

indicações que ele apresentou que são de extremas necessidades para o 

município como os concertos dos mata burros, as reposição das lâmpadas 

nas comunidades rurais que estão as escuras ate porque se paga a taxa de 

iluminação para ter esses serviços e que há quatro anos não foi colocada 

nem uma lâmpada nessas comunidades. Portanto encerrou suas palavras e 

desejou uma boa noite a todos e ate a próxima sessão. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida 

Dantas Almeida . Que saudou a mesa diretora colegas vereadores público 

presente, saudou o senhor prefeito secretários os ex-vereadores Diassis 

Caze, Renato, Evandi e a vereadora Lidinalva. A edil falou que o secretário 

deixou seu esclarecimento bem claro onde veio tira as duvidas da 

população agradeceu ao secretário e falou que era um prazer em tê-lo aqui 

e quando for necessário ele virá com certeza ele e os demais secretário que 

forem convocados  a essa Casa e com relação as indicações que apresentou 

é de grande importância para o município como o aumento da murada da 

escola Janduhy Carneiro,   o concerto da quadra de esporte, a abertura dos 

banheiros público, a reforma da caixa d’água da lavanderia do São Braz I, a 

passagem molhada dos Sítio Pau Ferrado, a construção dos mata burros 

São Braz I, São Braz II e São Braz dos Chicos e comunidades vizinhas, 

outro na propriedade dos herdeiros de Chico Minervino a sede do 

município, e também os modos sanitários que é de grande importância no 

Distrito do Barrento e nas comunidades de Umburaninha e Madruga, como 

também a indicação da placa com o nome  do senhor Gilvan Araújo 

Figueiredo para que seja colocada em uma rua do Conjunto Filipe 

Vituriano, e apresentou o projeto dando o  nome de uma rua do senhor 

Chico Minervino que foi um historiador da politica de Cajazeirinhas, e 

agradeceu  atenção do senhor prefeito, do secretario de obras e do diretor 

dos transportes por ter acatado os seus pedidos como a limpeza da praça do 

São Braz I, inicio das reformas das escolas e os abastecimento d’água na 

zona rural e que os mesmo continue com esse trabalho. E solicitou a 

presença da população e das autoridades nas sessões. E foram essas as suas 

palavras, e obrigada a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito  Otoniel de Sousa Brito. Que saudou a mesa 

diretora colegas vereadores público presente, saudou o senhor prefeito 

secretários, o ex-vereadores, e ex-vereadora professores presentes. O edil 



Iniciou seu pronunciamento fazendo um resumo de suas indicações por ele 

apresentada e falou para o senhor prefeito que as mesmas seria de  

incentivo para seu trabalho e  dos desafios que o gestor municipal sempre 

iria enfrentar para administrar nossa cidade falou sobre abastecimento 

d’água que no ultimo ano do governo estadual  no seu primeiro mantado 

mandou uma equipe aqui na câmara onde foi priorizado as comunidades de 

Umburaninha, Madruga e Jacú onde foi emplastado a de Umburaninha 

mais de forma reduzida não como constava no projeto. O edil requereu 

verbalmente ao senhor prefeito que onde fossem construídos os Modos 

Sanitários procurasse junto a FUNASA para que fossem demolidas as casas 

de taipas onde já existe em nosso município um projeto de erradicação das 

casas de taipas do município de Cajazeirinhas. E agradeceu ao secretário de 

saúde por ter enviado os nomes dos agentes de endemias que vão trabalhar 

nesse programa, agradeceu ao secretário de finança Kenio pela 

desenvoltura no seu esclarecimento sobre sua pasta e pediu a Deus que 

abençoasse todos para trabalhar pelo o município que era o que o povo 

espera. E desejou uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os 

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

Que saudou a mesa diretora colegas vereadores público presente, 

funcionários da Casa, saudou o senhor prefeito, secretários, o ex-

vereadores, e ex-vereadora. O Edil iniciou seu pronunciamento falando que 

observou atentamente os discursos dos colegas vereadores que lhe 

antecedeu e que o único objetivo dos vereadores é o desenvolvimento e 

melhorias para nossa cidade e parabenizou o secretário de finanças Kaenio 

pela sua explicação e esclarecimento sobre o assunto solicitado e falou para 

o senhor prefeito mesmo sendo da oposição torce muito pela sua gestão, e 

com relação às Indicações apresentada pelos vereadores são de grande 

importância para o município como os mata burros que é de suma 

importância para as comunidades rurais apesar das irregularidades dessas 

obras mais é muito bom para comunidades rurais, os Modos Sanitários é 

muito importante para aquelas famílias que não tem sanitários em sua 

casas, e com relação ao debito da iluminação e muito difícil  manter as 

contas de iluminação pública em dias,  e falou do dinheiro da repatriação 

do governo federal que deixou de vim em gestões anterior falou do projeto 

de reajuste dos salários dos professores, e falou se houver um ano bom de 

inverno e com essa equipe nova com sede de mudança logo Cajazeirinhas 

sairá do vermelho e finalizou agradecendo a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson José de 

Souza. Que saudou a mesa diretora colegas vereadores público presente, 

saudou o senhor prefeito, secretários, o ex-vereadores, e ex-vereadora. O 

Edil iniciou suas palavras agradecendo ao secretario de finanças pelos seus 

esclarecimentos sobre sua pasta, falou sobre o projeto de reajuste dos 

professores que apesar de ser pequeno, mais o prefeito terá dificuldade para 



pagar, falou sobre o repasse do FUNDEB, que antes era trimestral e hoje é 

mensal melhorando assim a forma de pagamento dos professores, e falou a 

todos secretários que mesmo sendo da oposição estar aqui para esclarecer a 

população sempre que preciso for convidará os secretários a essa Casa são 

essas atitudes que vão fazer sempre a via de oposição e situação dentro 

dessa Casa. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite. Que saudou a mesa diretora colegas vereadores público 

presente, funcionários da Casa, saudou o senhor prefeito, secretários, o ex-

vereadores, e ex-vereadora. O Edil iniciou seu pronunciamento  

agradecendo a Deus por estar aqui lutando pelo bem desse município, 

agradeceu ao secretario Kaenio pelo seu esclarecimento, falou sobre a 

visita que fez onde já estão prontos os implementos agrícolas estar 

esperando só o inverno chegar para começar os cortes de terras, agradeceu 

o empenho do diretor de transportes, parabenizou o prefeito pelo 

abastecimento d’água feito pelos carros pipas, agradeceu ao secretário de 

administração Chaguinha pelo recadastramento dos funcionários do 

município que já estar com 80% concluído, falou sobre a visita feita ao 

prédio que irar funcionar a secretaria de agricultura e a EMATER, falou 

sobre as Indicações que apresentou que todas são muito importante para 

cidade de Cajazeirinhas e bem estar do povo. E desejou uma boa noite a 

todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora 

inscrito Adailton Alves de Lima. Que saudou a mesa diretora colegas 

vereadores público presente, saudou o senhor prefeito, secretários, o ex-

vereadores, Diassis Cazé, Evandir Vieira, Renato Jacome e ex-vereadora 

Lidinalva. O Edil iniciou seu pronunciamento falando das Indicações que 

ele apresentou que só vem trazer melhorias para o município como 

passagem molhada no sitio Barrocão os modos sanitários , essas placas de 

identificação nas comunidades rurais, agradeceu ao secretário de obras 

Evandi Vieira pelo seu trabalho, agradeceu ao secretario de saúde pelo 

atendimento pediátrico  e o clinico geral  prestando esses serviço ao nosso 

município desafogado outras unidades de saúde como no caso de Pombal, 

esse clinico geral ira fazer pequenas cirurgias aqui em nossa cidade. E 

desejou 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 saudou a mesa diretora 

colegas vereadores público presente, funcionários da Casa, saudou o senhor 

prefeito Assis, secretários, o ex-vereadores, Diassis Cazé, Evandir Vieira, 

Renato Jacome e ex-vereadora Lidinalva. O Edil iniciou seu 

pronunciamento agradecendo ao secretario Kaenio pelos seus 

esclarecimento de sua pasta, falou sobre a divida deixada pela gestão 

anterior que dificultará o trabalho da gestão atual, falou sobre as Indicações 



que ele apresentou , parabenizou aos secretário de saúde e ao prefeito por 

trazer a médica pediatra e o médico clinico geral para o PSF agradeceu o 

empenho e a presença dos vereadores, do prefeito e dos secretários na casa, 

e falou que muito importante para os vereadores a presença da população 

nas sessões que engrandece muito os trabalhos do legislativo. E desejou 

uma boa noite a todos. Em seguida o senhor presidente reassumiu os 
trabalhos e não havendo mais matéria a ser deliberada por essa 

casa de leis, o senhor presidente encerrou os trabalhos convidado 

os senhores vereadores a comparecerem a próxima sessão 
designada para o dia 02 de fevereiro 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, 02 de fevereiro de 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


