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Ata da 3ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (09/08/2018) 

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, 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. Deixou 
de comparecer a sessão o vereador Arildo Batista Ferreira 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 
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 trabalho 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 que Constou da leitura da Indicação nº 
049/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos 

de Pesar a família da senhora Josefa Gomes da Silva, de Autoria do 

vereador Vicente Ismael da Silva Filho e sobrescreveram os Votos os 
vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, 

Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel 

de Sousa Brito, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite, leitura do 

Projeto de Lei nº 006/2018 de Autoria da vereadora Maria Aparecida 
Dantas de Almeida. 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, demais colegas 

Vereadores, ouvintes da Cajazeirinhas FM o meu abraço, público aqui 
presente na pessoa de Ninha, boa noite. Quero antes de tudo agradecer a 

Deus pelo momento e oportunidade de estar aqui mais uma vez e também 

justificar a indicação do título de cidadão pra Doutora Genilda, uma pessoa 
que está prestando seu serviço aqui na cidade. Como também o meu pedido 

de homenagear o saudoso Damião, com o nome de uma das ruas de nossa 

cidade. E hoje os parabéns em especial são para o nosso Presidente Jacson, 



pelas suas contas de 2017 terem sido aprovadas que para mim é um orgulho 

ver que essa casa está em boas mãos. Como também parabenizo Jocilda, a 
diretora do Jandunhy Carneiro pela ação em homenagem ao meu amigo 

Antônio de Vinga. E amanhã terá a Gincana então aos cordões Verde e 

Azul, boa sorte. Quero agradecer ao plantão de Doutor Marcelo e da 
Doutora Genilda na comunidade de Pau Ferrado. Quero também lembrar 

que estamos na Semana da Família, então aqueles católicos que queiram 

acompanhar a igreja nesse momento de oração e visita, vamos acompanhar. 

E no domingo uma data muito importante que é o dia dos Pais e a todos os 
Pais que estão me ouvindo, parabéns e em especial ao meu Pai e ao meu 

sogro Renato. Muito obrigada. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito Otoniel de Sousa 

Brito. Que falou! Senhor Presidente, Nobres Vereadores, Vereadora Maria 

Aparecida, Público aqui presente no qual eu saúdo na pessoa de minha 

esposa Vania, Ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas. Boa noite. 

Inicialmente quero relatar a respeito de uma indicação que fiz em relação 
aos portões do campo de futebol e dessa quadra esportiva, pois, a tela dessa 

quadra está novamente danificada, porque as crianças não encontram o 

guarda no local então pulam o alambrado. Quanto aos do campo, estão 
danificados, caídos no chão e acho que a administração deveria se 

preocupar e zelar com as coisas do município. No posto médico as pessoas 

chegam de madrugada para pegar a ficha para o Doutor Nildo. Também 

quero aqui deixar em meu nome e de minha família as condolências a 
família de Dona Zefinha. E quero aproveitar para parabenizar todos os pais 

pelo dia dos Pais que será no Domingo, muito obrigada. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o 
vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, Público 

aqui presente, Funcionários da casa e caros rádios ouvintes boa noite. 

Quero primeiramente agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui 
para juntos discutirmos a respeito dos interesses do nosso município. 

Inicialmente indiquei os votos de pesar a Senhora Josefa Gomes, mais 

conhecida como Zefinha de Expedito e quero agradecer aos colegas que 

subscreveram a esses votos de pesar. Quero parabenizar ao Presidente da 
casa por suas contas do ano de 2017 terem sido aprovadas, toda a casa fica 

honrada com isso. E em relação à recuperação das estradas a gente percebe 

a capacidade de cada um, mesmo com as dificuldades, inclusive, 
infelizmente a máquina quebrou, mas, creio que o Prefeito tome as devidas 

providencias para que essa máquina volte para o mesmo setor de onde 

parou. E na questão do Ônibus do São Braz, que já faz oito dias que está 

quebrado e quero pedir aos meus colegas e ao gestor que se, nesses 
próximos dias não conseguir o conserto, que possam providenciar outro 

carro. Quanto a Retro, o município precisa desse equipamento nesse 



momento, então, essa questão de transporte é um problema gravíssimo no 

município e a população tem cobrado muito e isso porque realmente estão 
precisando. Muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito Waerson José de 

Souza. Que falou! Boa noite Senhor Presidente, público aqui presente, 
funcionários dessa casa, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, em 

nome do meu amigo Babá eu mando um abraço para todos que estão aqui 

prestigiando a nós no Plenário essa noite. Começo esse pronunciamento 

justificando a minha ausência e dizendo que infelizmente, nós médicos 
também adoecemos. E de pronto quero agradecer a manifestação a minha 

pessoa que alguns colegas Vereadores em nome do Vereador Otoniel e 

Zildo me direcionaram, no tocante a participação da Fazenda Curral de 
Pedra da minha propriedade nessa última Exposição de Pombal. 

Participando e levando o nome de Cajazeirinhas para dizer que apesar do 

sofrimento do Sertão a gente consegue criar gado de boa qualidade. 

Também gostaria de manifestar de público os parabéns aos moradores aqui 
da rua da nossa Câmara, que por iniciativa própria fizeram a drenagem do 

esgoto que estava passando na rua. Parabenizar também, a Vossa 

Excelência Senhor Presidente, pela aprovação das suas contas, e as de 2018 
com certeza será da mesma forma. Como também dedicar a Vossa Senhora 

que foi operada, que, corra tudo numa tranquilidade na sua recuperação. Eu 

gostaria Senhor Presidente que a bancada de situação buscasse o que está 

acontecendo com a Bolsa Família, com relação à atualização do sistema 
que quando houve bloqueou alguns pagamentos. Em relação ao diretor de 

transporte que foi nomeado, devem trazê-lo aqui para que a gente como 

oposição e vocês como situação possamos receber uma satisfação. Então 
Senhor Presidente muito obrigado pelo espaço e boa noite a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da 

palavra o vereador inscrito Zildo Vicente Leite. Que falou! Boa noite 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, funcionários 
dessa casa, público aqui presente na pessoa de Dona Leila eu saúdo os 

demais, e aos ouvintes da Cajazeirinhas FM em especial aos que reside na 

comunidade do Cedro. Agradecer primeiramente a Deus por estar aqui na 

tribuna mais uma vez defendendo os interesses da comunidade de 
Cajazeirinhas. Como deve ser de conhecimento do Senhor Presidente, o 

município de Cajazeirinhas recebeu um custeio, certa quantia para ser 

usado na saúde e eu faço uma indicação verbal ao Secretário da Saúde, 
como também ao chefe do Executivo que usem esse dinheiro para mostrar 

um laboratório de analises clinicas que é de grande necessidade pro nosso 

município. Essa semana nós recebemos a visita do pessoal que irão 

construir as residências nas Comunidades Quilombolas de Vinha e 
Umburaninha. Fui solicitado pela TV Paraíba, para fazer uma matéria sobre 

os Biodigestores e eu pedi um tempo, pois, só quero mostrar quando 



estiverem funcionando. Estive visitando a comunidade de Pau Ferrado 

aonde visitei vários quintais produtivos. E no Sábado junto com o Prefeito 
Assis e o Presidente da casa, o Vereador Jacson acompanhando o 

atendimento médico, com o Doutor Marcelo e a Doutora Genilda e, 

agradecer também a presença da equipe da Saúde Gildinha, Dayane e do 
Secretário Ednei e sua esposa. E aqui quero me acostar aos votos de pesar 

do meu colega vereador Vicente Ismael a família de Josefa Gomes da Silva 

(dona Zefinha). E brevemente Cajazeirinhas vai ter a sua primeira sala de 

ordenha mecanizada e canalizada, o produtor esta fazendo com recursos 
próprios. Desde já quero aqui agradecer ao chefe do DR, Senhor Maçabiel 

Conservar por ter atendido ao Requerimento verbal e restaurar as estradas 

da PB- 366 e também cumprir o roço e para mais na frente recapear essas 
estradas. E para finalizar deixo aqui os meus parabéns para todos os pais de 

Cajazeirinhas, da Paraíba e de todo Brasil. Eram só essas as minhas 

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

convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito Adailton Alves de 

Lima que falou! Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores 

publico aqui presente, meus senhores e minhas senhoras, radio ouvintes da 

Cajazeirinhas FM, e Internautas. Boa noite a todos. De inicio quero 
justificar a minha falta na ultima sessão por motivo de saúde de um irmão 

meu, quero aqui sobrescrever os votos de Pesar de dona Josefa Gomes da 

Silva então a toda família enlutada eu deixo esses Votos de Pesar em meu 

nome e de toda família Alves. Participei da Segunda Feira da agricultura 
Familiar aonde se coloca a desvalorização no que vem acontecendo nos 

dados do IBGE já trazendo com relação à agricultura do nosso município. 

Mas o nosso município tem dada uma resposta mostrando o potencial que a 
agricultura de Cajazeirinhas tem. Então quero deixar os meus parabéns a 

toda comissão da secretaria de agricultura a rede dos extersionista rurais da 

EMATER a faculdade e aos nossos agricultores a EMBRAPA que e o 

resgate do algodão. E ainda tempos a cana de açúcar que também precisa 
ser resgatada em nosso município. Deixo aqui também os parabéns as 

Contas da mesa ao presidente dessa Casa, ao vice-presidente que sou eu e 

os demais colegas que fazem parte dizer que é uma honra receber essa 

aprovação por unanimidade daquele tribunal de contas. E também vejo o 
esforço de vossa Excelência presidente Jacson do contador e também do 

assessor jurídico. Na questão do carro Brasil Sorridente que e uma questão 

polemica onde se pergunta se pode retirar aquele gerador e direcionar 
diretamente a energia. E graça a Deus o senhor prefeito conseguiu trazer 

dois profissionais ligados em parte elétrica que acoplou aquele carro e hoje 

e colocado à base de energia. Quero deixar meus parabéns ao esforço que a 

gestão vem tendo e suprindo essas necessidades. E com relação ao açude da 
Forquilha que foi um tema que levei para abordar na segunda feira da 

agricultura familiar. E dados começaram a mostrar que a CAGEPA, e a 



ESA estavam apresentando recursos já com prazo bem próximo pra abrir 

essa comporta já pensando no eventual acontecimento que viesse estourar 
um cano nessa rede que estava coberta. Então participei de uma reunião na 

comunidade de Riacho dos Currais aonde foi direcionado baixa-assinado e 

encaminhado ao Ministério Publico, ao Promotor com relação à patrol, na 
qual ocorreu um segundo problema com a corrente de comando, mas já foi 

feito o pedido dessa peça. E com relação também ao ônibus do são Braz 

que quebrou e como foi o motor de partida que deu perca total e como o 

município trabalha com licitação e dependemos de representação, então a 
demora e pela questão do pedido, porque a peça não tinha na empresa 

certamente. Deixo aqui os meus parabéns ao dia dos Pais que será no 

próximo domingo. E também meus parabéns ao esposo da vereadora Cida 
por essa data. Meu boa noite e até a 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 senhor presidente, senhores colegas 

vereadores, assessor jurídico Dr. Jaques, funcionários da Casa, publico aqui 

presente a todos que nos ouvi pela Cajazeirinhas FM. Agradeço a Deus por 
estarmos aqui nesse momento reunidos e continuando os nossos trabalhos. 

Gostaria de trazer a minha solidariedade à família de Josefa Gomes da 

Silva. Que foi um exemplo para nossa cidade. Agradecer a Deus 

primeiramente, por minhas contas de 2017. Terem sido julgadas e 
rapidamente por unanimidade de votos dos auditores que ali julgaram 

foram aprovadas e eu agradeço ao companheiríssimo dos meus colegas e 

também a mesa diretora, ao vice-presidente, Adailton Alves e Joalex, Zildo 
Vicente como 1º e 2º secretario e em especial a todos os funcionários desta 

Casa e não poderia deixar de fora o assessor jurídico Jaques Ramos 

advogado renomado em nossa região também minha assessoria técnica 

contábil, Francisco Abílio que merece meus parabéns pela luta. Gostaria de 
falar também que no ultimo sábado houve o atendimento medico com o 

Doutor Marcelo e a doutora Genilda, inclusive eu juntamente com o 

prefeito o secretario de saúde, Edney Pires e o meu colega Zildo Vicente 

acompanhamos esse processo agradecer Dayane e a Gildinha que também 
estiveram lá prestando seus serviços. Em relação aos transportes do nosso 

município principalmente na questão dos ônibus que pelo meu 

conhecimento e um programa do governo federal que de cinco em cinco 
anos era pra ser trocado essa frota e não sei no que findou esse programa. R 

o motor de partida do ônibus do são Braz queimou por completo e como é 

o ônibus de grande porte a dificuldade é imensa para conseguir carros e o 

prefeito justificou através da Radio FM de Pombal que para locar carros 
teria que ser vários veraneios, pois são em torno de quase sessenta alunos 

que vem nesse ônibus. Mas acredito que logo esse problema estará sendo 



solucionado. O nosso sucessor que é o vereador Alex que ira me suceder 

após o meu mandato que também é uma pessoa de muito competência 
dedicado e honesto e se Deus quiser a Casa estará em boas mãos. Eu tenho 

conversado com o nobre secretário Evandi Vieira sobre essa questão dos 

portões e ele me falou que já concertou colocou cadeado, mas que a própria 
população danifica. E em relação ao esgoto aqui da rua a prefeitura doou os 

canos e os próprios moradores da rua fizeram o trabalho manual. E essa 

quadra aqui do lado da Câmara Municipal, como todos sabem o prefeito 

concluiu a outra quadra que estava com a obra parada, mas ainda não 
supriu a demanda e as crianças estão vindos pra essa quadra. E o prefeito 

estar esperando recursos para também melhorar essa quadra vizinha. Em 

relação ao Brasil Sorridente o prefeito usou uma nova técnica tiraram o 
gerador e colocou diretamente na energia e essa técnica estar dando certo. 

Quero aqui desejar um feliz dia dos pais ao meu pai que é um belíssimo pai 

pra mim e agradecer a Deus por tê-lo ainda vivo e enfim a todos os pais de 

Cajazeirinhas do Brasil e do mundo. E amanhã é o aniversário do esposo da 
vereadora Cida e eu desejo os parabéns. E eu recebi um convite do meu 

amigo J. Milton para participar do programa dele que é o Cajazeirinhas 

Noticias na Radio Cajazeirinhas FM no domingo e de pronto eu agradeço e 
estarei lá se Deus quiser. Agradeço a todos pela paciência e 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 16 de agosto 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, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 


