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Ata da 6ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (30/08/2018) 

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, 

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

de Sousa Brito, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite. Deixou de 
comparecer a sessão o vereador Vicente Ismael da Silva Filho 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 de Indicação n º 058/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura de Votos de Pesar a família da senhora Cândida Lima Felix de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, e sobrescreveram esses votos 

de Pesar os vereadores Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, 
Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Vicente 

Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite. Leitura 

de Votos de Pesar a família da senhora Maria de Fatima Cavalcante de 

Lacerda, de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, e 
sobrescreveram esses votos de Pesar os vereadores Adailton Alves de 

Lima, Arildo Batista Ferreira, Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Waerson Jose de Souza, Zildo 
Vicente Leite. Leitura de Oficio nº 068/2018 GAPRE de autoria do Poder 

Executivo, leitura de Projeto de Lei nº 010/2018 de autoria do Poder 

Executivo, leitura de Projeto de Lei nº 010/2018 autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito e sobrescrito pelo vereador Jacson Felix Almeida 

dos Santos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
senhor Giliard Galdino de Lacerda diretor de transportes para prestar 



esclarecimento sobre o sério problema dos transportes do município. O 

Diretor esboçou seus comentários sobre os problemas e dificuldade na 
compra de peças para frota pós foi licitado para uma autopeças em Patos e 

a mesma não dispõe de todas as peças e vem dificultando o andamento dos 

trabalhos com os transportes e também falou que tem ônibus escolar que já 
estar muito velho e vem quebrando muito. O diretor falou que só podia 

responder sobre os problemas a parte de julho porque foi quando o mesmo 

foi contratado e finalizou agradecendo aos vereadores o presidente da Casa 

e que estava disponível quando necessário for e agradeceu a sua esposa e 
irmã que estava no plenário. O senhor reassumiu os trabalhos e convidou 

para fazer uso da palavra o vereador inscrito Waerson José de Souza. Que 

falou! Boa noite senhor presidente senhora vereadora, senhores vereadores 
publico aqui presente em nome do Diretor de transporte Giliard eu gostaria 

de cumprimentar á todos que estão no plenário aos funcionários da Casa e 

aos ouvintes da Radio Cajazeirinhas FM. Senhor presidente venho nessa 

noite com a presença do diretor de transporte que é uma Pasta bem 
sensível, como bem falou o próprio em seu pronunciamento. Queria dar os 

parabéns a vossa senhoria pela calma que tem de explicar as coisas. Queria 

de pronto dar os parabéns também pela iniciativa do secretário de 
administração que foi chegou ate a mim pelos cartazes colocados, prega 

dos sobre aquela mesmice em questão dos animais solto em nossa cidade. 

Queria também colocar uma coisa que fiquei sabendo, não fui conferir mas 

parece que uma ventania derrubou os tijolos do ginásio e tem que ser 
cobrado do construtor. E gostaria também senhor presidente que a gente 

possa debruçar em cima desse Projeto de Lei nº 010/2018 de autoria do 

Poder Executivo  manda aqui para Casa. E em relação aos Votos de Pesar 
da nossa amiga Maria de Fatima tive a honra de estar visitando ela no 

hospital regional de patos. E diante daquele quadro que vi espero que Deus 

tenha feito o melhor pra ela. E acho que a gente poderia tirar dos anais 

dessa Casa o nome de varias pessoas que adormeceram ai por varias 
gerações. Para nossa cidade. Muito obrigado pelo tempo de tolerância 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 ouvintes da Cajazeirinhas 

FM. Senhor presidente vereadores e vereadora, funcionários dessa Casa  

publico aqui presente primeiramente agradecer a vinda do Diretor de 
transporte a essa Casa nessa noite. No qual esclareceu muita duvidas que 

vinham ocorrendo em sessões anteriores. Quero aqui dar a boa noticia ao 

povo de Cajazeirinhas, que segunda-feira o nosso governador da Paraíba 

Ricardo Coutinho estar inaugurando em Patos –PB, o hospital do Bem que 
é o hospital de oncologia. E fiquei muito alegre com a nossa candidata 

Pollyana, que foi muito bem pontuada na ultima pesquisa da Datavox com 



o quarto nome mais citado do Estado. Na ultima terça-feira fui convidado e 

participei no CRAS de uma confraternização de uma capacitação 
extraordinária que teve aqui em Cajazeirinhas, um Curso de cem horas 

aulas. Então em nome de Welma eu parabenizo toda a equipe da Ação 

Social, do CRAS.  E na quarta-feira eu participei do primeiro fórum selo 
Unicef, também no CRAS, aonde visa garantir os direitos das crianças e 

adolescentes no município de Cajazeirinhas. E na próxima quarta-feira a 

Reporte da TV Paraíba estará aqui gravando uma matéria com a Banda 

Amigas da Arte. E gostaria de relatar o potencial da Maria Oneide, com o 
artesanato. Gostaria de agradecer ao prefeito Assis Rodrigues por Alencar 

ao meu pedido na questão da recuperação da estrada que vai ate o Riacho 

dos Cochos. Agradecer desde já a Chaguinha que colocou os cartazes nas 
ruas sobre essa questão dos animais. Só eram essas as minhas palavras e 

uma boa noite 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. Boa noite Quero  aqui iniciar as minhas 

palavras agradecendo a participação e transparência do Diretor de 
transporte o senhor Giliard, então deixo aqui os meus parabéns. Quero falar 

da inauguração do hospital de Oncologia na cidade de Patos, que será no 

dia 03 de setembro que fara  com que diminua os riscos o município vai 

ganhar com isso. Então esse governo vem fazendo e tem o que segurança 
no que faz. E eu digo que essas eleições talvez se decidam no primeiro 

turno. Eram essas as palavras e muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o vereador 
inscrito Arildo Batista Ferreira que falou! Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores senhora vereadora, o nosso único ouvinte Willans. O 

Diretor de transporte já saiu mais voltando ao assunto dos transportes, 

inclusive o orientei pra que ele tomasse conhecimento da verdade antes que 
aconteça um problema maior sobre a questão de ter alguém sem habilitação 

dirigindo os veículos do município. Como bem falou o vereador Zildo , 

esse hospital do Bem em Patos vem em boa hora realmente, pois há  muito 

necessidade. E espero que tenha uma assistência diferente do regional de 
Patos. Pois assisti essa semana um vídeo de uma pessoa  morta numa cama 

depois de varias horas já entrando no estado de decomposição. Sera que o 

governo planejou realmente para funcionar? Eu tenho certeza que sim 
porque Ricardo é competente, eu não nego. Agora eu queria muito que ele 

tivesse atendido aos pedidos desse Colégio, que tanto pediram o aumento 

das salas de aula. Em relação à vistoria eu ate alertei o Diretor de que se os 

ônibus forem não irão passar nessa vistoria. Muito obrigado e bom noite a 
todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer 

uso da palavra o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa que falou! 



Senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, publico aqui presente, 

ouvintes da Cajazeirinhas FM. Boa noite em primeiro lugar quero me 
solidarizar as famílias daqui de Cajazeirinhas que perderam seus entes 

queridos como a família Cazé que esses dias teve o falecimento da nossa 

querida Fafá, como assim era conhecida. E também a família de Cândida 
conhecida como Toinha de Saraiva então que Deus conforte as famílias. 

Diante mão queremos agradecer a presença do diretor de transporte que 

veio fazer o esclarecimento de como estar gerindo esses transportes e 

pouco tempo para ele e os transportes de Cajazeirinhas não estão fáceis e 
requer muito concerto. Estou feliz com a noticia desse hospital do Bem que 

vai ser inaugurado em patos pois já passei com a  minha sogra e sei como e 

difícil se conseguir um tratamento no Lauriano. Em relação às estradas, 
graças a Deus aos poucos tá sendo recuperada alguns trechos e realmente 

estamos vendo as dificuldades mais aos poucos  vai se resolvendo. Essas 

são minhas colocações  e uma boa noite a todos e muito obrigado. O senhor 

Presidente convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de 

Almeida. Que falou! Boa noite Senhor Presidente, demais colegas 

Vereadores, aos ouvintes da Cajazeirinhas FM o meu abraço e obrigada por 

estar nos ouvindo como também ao meu amigo Wiliam. Quero iniciar com 
os votos de pesar a família Cazé, que também é a minha família, em 

memória de Maria de Fátima, minha prima, muito bem conhecida como 

Fafá. Então ao esposo e às suas filhas, deixo os meus sentimentos. Como 

também à família de Cândida Lima conhecida como Toinha de Saraiva, 
então, aos seus filhos e principalmente Cristina, pois, morava com essa 

Avó e está sofrendo muito. E ao convite feito pelo colega Waerson, 

solicitando a presença do Secretário de Transporte, Giliarde Cazé, na qual 
foi bem louvável, pois, esclareceu muitas dúvidas aqui nesta noite. E que 

ele possa continuar com o trabalho que explanou aqui, pois, fiquei muito 

satisfeita em ouvir dele, que o mesmo trata a todos por igual. Independente 

de cor partidária. Mais, um ponto que me preocupou foi à questão que o 
colega Arildo citou. Permita-me Vereador! Falar no ponto em que ficou 

sabendo que houve, eu acho que no ano passado, que alguns moradores 

ofertavam os motoristas do carro pipa. Então, eu peço que se realmente 

aconteceu, que não se repita mais esse tipo de coisa e respeitem o nosso 
povo, porque isso está errado. Quero agradecer a Deus e aos gestores que 

contribuíram para este Hospital que será muito bem vindo. Quero pedir 

também aos criadores que possam ter mais respeito com a nossa cidade. 
Participei do Curso de bolos, doces e salgados que foi realizado no CRAS e 

em nome da nossa Secretária Andréia eu quero levar os meus parabéns a 

todos. Estive hoje na cidade de São Bento das redes no encontro do 

SEBRAE. E tenho a boa notícia de que amanhã o salario de vocês 
funcionários atará na conta de vocês. O senhor Presidente convidou o 

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



Colegas Vereadores, Vereadora Maria Aparecida, Público aqui presente na 

pessoa de Wiliam, Ouvintes da Cajazeirinhas FM, e aos internautas. Boa 
noite. Inicialmente gostaria de apresentar um Projeto de Lei, dando o nome 

de Joselino Rodrigues de Almeida a uma das ruas da nossa cidade. Como 

também os votos de pesar de dona Cândida Lima Felix (Dona Toinha de 
Saraiva). Então à família dela assim como também a de Fafá (Maria de 

Fátima) eu deixo em meu nome e de minha família as condolências. Fiz 

também aqui, uma indicação solicitando do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, que, entre em contato com a Firma da quadra poli esportiva do 
nosso município, denominada por Ariane Valéria Queiroga Rodrigues de 

Lima, para que venham fazer o conserto. Pois, aja vista que, caíram muitos 

tijolos nesse local e desde já, eu peco ao Senhor Prefeito que interdite 
aquele local, para que as crianças e jovens estejam seguros. Quero também 

pedir ao Prefeito que veja aquela questão do esgotamento sanitário que fica 

em frente a casa de Antônio de Inês. E ao Projeto de Lei, a LOA do nosso 

município que deu entrada nessa casa e já tive a oportunidade de analisar, 
mas, aqui já recebi do Presidente a comunicação de que, teremos que 

primeiro analisar um Projeto que se trata de umas novas modificações no 

orçamento do nosso município. E desde já, eu, como Presidente da 
Comissão convido a todos das comissões para na Terça-Feira pela manhã, 

estarmos aqui para ver juntos com Rogério o que tem de novo para a LDO 

e já darmos os nossos pareceres e com o Aval de Rogério iremos aprovar 

ou reprovar essas propostas que virão. A questão das criações nas, eu peço 
que os proprietários se sensibilizem e prendam os seus animais e desde já 

também peço de pronto ao Senhor Prefeito que se ele disse que vai prender 

os animais em um local, espero que ele se responsabilize sobre esse local. 
Pra que seja colocado comida e água para esses animais, pois, do contrário 

será penalizado se colocar os animais em maus tratos. Eram essas as 

colocações que eu tinha pra fazer e muito obrigado 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 falou! Boa noite a todos. Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, Público aqui presente, Funcionários da casa, e a todos que nos 
ouvi pela Rádio Cajazeirinhas FM. Começo minha fala com os votos de 

pesar aqui apresentado hoje à noite. Há Maria de Fátima Cavalcante, que 

faleceu no último Domingo e em nome desse poder Legislativo, de minha 
família e em meu nome quero desejar os nossos sentimentos a essa família, 

pois, pude acompanhar esse sofrimento dessa mulher guerreira. Também, 

em nome desse Poder Legislativo e de minha família a toda família de 

Cândida Felix (Dona Toinha de Saraiva). Hoje recebemos aqui, o Diretor 
de Transporte Giliarde Cazé, que está à frente dessa pasta na qual tenho 

bastante conhecimento. E quero dizer que, todos os transportes são ligados 



a uma secretaria, então, depende também de cada Secretaria e não só do 

diretor de transporte. O nosso Prefeito já adquiriu quatro veículos novos e 
com o recurso que conseguiu através de uma Emenda Parlamentar, vai 

comprar mais outro veículo para a Secretaria de Saúde. Também agradecer, 

porque, tenho cobrado muito essa questão das máquinas na comunidade de 
Pau Ferrado, por ser bem distante e graças a Deus aos poucos estão sendo 

recuperadas essas estradas. E sobre essa questão de medicamentos na 

farmácia básica de nosso município estarem vencidos, deve ter havido 

alguma falha, porque o que houve foi a questão das empresas trazerem os 
medicamentos e passa-se dias para se trazerem as notas. E sobre a folha de 

pagamento do nosso município, que é muito grande devido aos dois 

concursos que aqui houve. O Prefeito merece os meus sinceros parabéns, 
pois, está mantendo essa folha em dia. Gostaria de parabenizar o Secretário 

de Administração, Chaguinha que colocou cartazes em vários órgãos 

públicos de nosso município, pedindo a compreensão da população e não 

soltar os animais nas ruas. Nós estamos com um Projeto tramitando nesta 
casa e iremos dar continuidade para virar Lei e sanar esse problema no 

nosso município. Em relação a ação do Governo do Estado, que estará no 

dia três inaugurando esse Hospital de Oncologia de Patos e se esse Hospital 
sanar essa região do Sertão, será uma grande ação. E quero parabenizar o 

Governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. O nosso Prefeito 

iniciou hoje a construção de onze casas populares nas comunidades 

quilombolas do nosso município. São três na comunidade de Umburaninha 
e oito na comunidade de Vinha. Então parabéns ao Prefeito e também a 

Chagas. Também parabenizar a secretaria de Ação Social e também a 

Welma pelo curso de confeitaria. E para finalizar, quero falar sobre o 
Projeto de Lei 010/2018, que deu entrada nessa casa e que se trata do 

orçamento do nosso município que é o maior projeto do município. Então, 

a Assessoria Contábil de Rogério, me pediu para que Excelentíssimos 

Senhores Vereadores estejam na Terça-Feira, pela manhã, aqui na Câmara, 
pois, ele irá trazer esclarecimentos para que após resolver esse projeto, 

possamos então passar para avaliar a LOA. Obrigado a todos pela 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 06 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, 30 de agosto de 2018. 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 


