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Ata da 5ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (23/08/2018) 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, Arildo Batista Ferreira, 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 Joalex 
Rodrigues da Costa 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 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 que Constou de leitura da Indicação nº 055/2018 de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de da Indicação nº 
056/2018 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de da 

Indicação nº 057/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de 

Oficio nº 044/2018 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho. 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 

colegas vereadores nossa vereadora Maria Aparecida, publico aqui presente.  Fiz 

uma Indicação em virtude das pessoas que trabalham nos barracos que ficam na 

margem da BR. Que estar sendo cobrado pelo Ministério público, à retirada desses 
barrocos, então fiz essa indicação solicitando do senhor prefeito que ele 

desaproprie uma área para que assim essas pessoas possam colocar os seus 

barrocos ou que a própria prefeitura possa construir uns quitinetes para que essas 
pessoas possam ganhar o seu pão de cada dia. A prefeitura erra no ponto de cobrar 

alvará de funcionamento e no meu ponto de vista o prefeito deveria chamar o 

ministério público, com a Câmara e o próprio prefeito e as pessoas envolvidas, 

para uma audiência pública. Portanto eram essas as minhas considerações essa 
noite e muito obrigado e até a próxima oportunidade. 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 e 

engajados nos problemas do nosso município e juntos buscando alternativas para 
que assim possamos sanar aqueles de mais urgentes. Encaminhei um Oficio na 

ultima sessão pedindo a recuperação e volta do carro pipa e quero agradecer a 

gestão, pois o mesmo voltou a funcionar e aos poucos estar normalizando o 

abastecimento de água nas comunidades. E com relação à recuperação das 
estradas, hoje a patrol chegou mais uma vez na nossa comunidade e a tarde na 

comunidade de Canoas e vale salientar que os operadores tem a boa vontade de 

fazer um serviço de qualidade. Fiz uma Indicação ao executivo pedindo que 
possam mandar a essa Casa um Projeto de Lei que possa incluir as pessoas que 

fazem o serviço de Apoio no serviço de Saúde, para que essas pessoas não fiquem 

prejudicadas mais um ano. E com relação à educação nós sabemos que já estamos 

no terceiro bimestre se aproximando do dia 7 de setembro aonde o Brasil inteiro 
comemora essa data, mas o nosso município tem enfrentado alguns problemas com 

o ônibus da região de São Braz. Muita coisa boa tem acontecido nessa gestão, mais 

eu também espero que os vereadores de situação cobrassem o que estar errado. 
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 suplente de vereador João da Silva. 
Gostaria de cumprimentará todos que estão presentes e os que estão escutando nas 

suas casas pela Cajazeirinhas FM. Senhor presidente eu tive o prazer de estar na 

comunidade do São Braz nesse ultimo sábado e lá a gente ficou sabendo desses 
fatos que o vereador Burity comentou aqui, e a gente fica preocupado. E nós que 

fazemos politica partidária estamos preocupados porque o que estamos passando 

para esse povo? Porque cambravam uma coisa eram diferentes mais estar pior. E 

com relação aos barraqueiros que é um problema serio é que precisa ter uma 
solução. E que tenham paciência com o prefeito que estar ai porque isso não irar se 

resolver de uma hora para outra. E nesse meu pronunciamento eu não poderia de 

deixar de fora essas eleições vindouras faltando acho que 45 dias para decidirmos o 

futuro do País e do Estado. Muito obrigado pela paciência e tolerância senhor 
presidente. E uma boa noite.  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 ouvintes da Cajazeirinhas FM. 

Gostaria de informar a todos que essa semana é a semana do portador de 

deficiência e no ano passado solicitei ao prefeito que fosse feita a Lei da 

Acessibilidade e aqui já deixo um pedido verbal que o senhor presidente faça 
também aqui na Casa. Essa semana tive a satisfação de saber que foi sancionada a 

Lei nº 413/2018 dia 13 de agosto, lei que cria a semana municipal do meio 



ambiente. E essa semana tive a grata satisfação de visitar o Sitio Cajazeiras 

aonde os irmãos “Tico e Filho” tem uma área arrendada e lá trabalham mais 

de oito famílias. E também outra atividade que vem crescendo muito no 

nosso município é a suinocultura, uma atividade que requer um olhar 
diferenciado por deixar muito poluição no meio ambiente. E quero aqui pedir 

ao gestor porque  na comunidade de Vinha no açude  lá em Gavião já se 

perdeu  mais de 70% da água, então precisa-se das maquinas para limpar esse 

açude porque ele estar assoreando. E visitando o Sitio Riacho Grande eu 

presenciei também com peixe que dava mais de 2 kg resultado dos alevinos 

que aqui foram distribuídos. Participei hoje, juntamente com Chagas 

representando o Conselho de desenvolvimento rural sustentável do município 

e Zé de Raminha que é secretário de agricultura de uma capacitação sobre a 

implantação do Garantia Safra 2018/2019. Gostaria de falar que eu sou 

solidário ao pessoal dos barracos, só me estranha por que começando no final 

de 2013 eu acho! E só agora usam essa tribuna, em plena politica. As 
maquinas trabalhavam nas propriedades dos grandes e os pequenos mesmo 

oferecendo o óleo e seu direito era negado agora hoje. Por que estamos em 

cima da politica quer se aproveitar do momento. Senhor presidente era só 

essas as minhas palavras e muito obrigado a todos e a todas. 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. Em nome de dona Leila eu saúdo os demais no 

plenário. Quero me acostar às pessoas que tem barrocos porque tem que ter um 

projeto, um dialogo. Com relação aos transportes escolares, que é um problema 
que teve e vai continuar tendo e estamos com uma frota mais desgastada do que a 

do ano passado porque vem rodando todo esse tempo. E tenho visto a preocupação 

da gestão e vejo a possibilidade com o prefeito de ver se conseguimos colocar aqui 

outro ônibus que estar parado para também começar a rodar. E nessa forma 
criminal não tem motorista que venha conter essa situação de dirigindo saber se 

jogaram pregos e grampos nas estradas e digo que a intensão de um ser humano 

desse é uma das piores. Senhor presidente eram essas as minhas palavras r ate a 

próxima sessão. Senhor presidente era só essas as minhas palavras e muito 

obrigado a todos e a todas. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou para fazer uso da palavra a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas 

de Almeida. Que falou! Boa noite Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Público 

aqui presente, Aos Ouvintes da Cajazeirinhas FM meu abraço. Antes de tudo, 
quero me desculpar com o Senhor Presidente e com os demais colegas, pela minha 

ausência na última Sessão. Sobre a indicação que fiz, pedindo que seja aumentado 

o cemitério de São Braz que há muito tempo já se faz necessário essa obra, eu 

quero sugerir ao Senhor Prefeito que o quanto antes ele possa realizar essa obra. Já 



foi muito bem debatida aqui, essa questão dos ônibus escolares, mas, não posso 

deixar de falar que, realmente já aconteceram vários dias de esse carro estar 
quebrado, só que, dessa vez a culpa não foi do motorista, nem dos pneus e sim de 

alguém com uma maldade tremenda que colocou um papelão com pregos na 

estrada para furar os pneus. E realmente eu não acredito que esse alguém seja filho 
de Cajazeirinhas. Eu quero também aqui, dizer a essas mulheres guerreiras que são 

donas desses trailers, que eu estou com elas e o que eu poder fazer para ajuda-las, 

eu farei. E tenho certeza de que o Prefeito juntamente com o ministério público irá 

chegar a uma solução. E aos Pipeiros, ao meu amigo Tauan e a todos o meu abraço 
e muito obrigado. 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, Colegas Vereadores, 

Vereadora Cida, Público aqui presente, Funcionários da casa e aos que nos ouvi 

através da Rádio Cajazeirinhas FM. Apresentei hoje aqui uma indicação para fazer 

remoção de um mata-burro na comunidade de Boa União, porque aja vista foi feita 
uma reforma no açude daquela comunidade e assim, esse mata-burro ficou sem 

utilidade. Então, que seja colocado mais acima onde realmente se faz necessário. E 

sobre a questão dos barracos em nossa cidade, eu concordo em partes com os meus 
colegas vereadores e eu digo aqui em nome do Poder Legislativo Municipal de 

Cajazeirinhas e tenho certeza que os colegas vereadores concordam comigo, que se 

for encaminhado qualquer projeto que venha a beneficiar a vocês, nós estaremos 

aqui a qualquer hora, aprovando dentro do regimento interno da casa. E a 
Assessoria Jurídica dessa casa estará sempre à disposição de vocês para o que 

precisarem. E sobre esse problema de ônibus do São Braz, que ficou no Sábado, 

em frente à oficina de Jó de Quinha, para que fossem trocados os pneus e, então, 
uma pessoa tirou a chave do ônibus e também os fusíveis para prejudicar ainda 

mais. Agora, saibam que, a lei é mais severa quando se trata de flagrar um ato de 

vandalismo com algo público então não faça esse tipo de coisa. A questão do 

abastecimento do carro pipa começou a melhorar, devido o Prefeito ter contratado 
outro operário. Sabemos que a folha do nosso município é estourada e por isso 

prejudica muito nessa questão de contratação. Quero dizer que o Prefeito já tem 

conseguido quatro carros novos para o nosso município e falar também aqui, que o 

diretor de transporte me comunicou que estará vindo à próxima Sessão, para 
discutir os assuntos com a gente. E justificar também aos meus colegas vereadores 

que o contador da Prefeitura que ficou de vir nessa sessão teve um imprevisto de 

urgência. Mas, que irá se reunir logo mais conosco, para discutir sobre o 
orçamento do nosso município. Agradeço a paciência e tenham todos 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 30 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, 23 de agosto de 2018. 
 
 

 

 

 

 
 


