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Ata da 11ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (11/10/2018) 

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, Otoniel de Sousa Brito, 

Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite. Deixaram de 
comparecer a sessão os vereadores Arildo Batista Ferreira, Joalex 

Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Waerson Jose de 

Souza, os quais justificaram suas ausências. 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 que constou de leitura de Indicação nº 

066/2018 de autoria do Vereador, Otoniel de Sousa Brito, leitura de 
Indicação nº 066/2018 de autoria do Vereador, Zildo Vicente Leite. E não 

tendo matéria pra ordem do dia o senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito Zildo Vicente 

Leite. O Edil cumprimentou a todos os presentes e iniciou comentando 
sobre uma indicação de número 067/2018 que o mesmo protocolou na casa. 

Em seguida ressaltou sobre o dia do deficiente dia 11 de Outubro, 

comentou também sobre o convite e sua participação como palestrante no 
auditório da UFCG de Pombal, no tocante Biodigestor e que também foi 

convidado a participar do Curso Internacional sobre as Energias 

Renováveis, colocando o nome de Cajazeirinhas Internacionalmente. 

Comunicou sobre a data da exibição da matéria na Paraíba Rural no “Bom 
dia Paraíba”, sobre o Biodigestor em Cajazeirinhas-PB e complementou 

falando que fez uma indicação pedindo o sinal da TV Paraíba, TV Tambaú 

e a TV Correios para o município de Cajazeirinhas. Também falou sobre a 

realização dos pagamentos do Projeto Algodão Paraíba já realizada a todos 
os Agricultores do município que plantaram o algodão.  Ainda ressaltou 



sobre o feriado do dia seguinte, 12 de Outubro dia das crianças e dia de 

Nossa Senhora Aparecida. Desta forma, ele parabenizou a Secretaria de 

Educação e a Secretaria de Ação Social, pelas antecipadas realizações em 

comemoração a essas crianças de Cajazeirinhas. Ele também comentou 
sobre o dia 1° de Outubro dia do Idoso, no qual o grupo da sabedoria 

realizou um bingo no CRAS e nesse sentido, deixou os parabéns. Em 

seguida mencionou também o dia 04 de Outubro, que se comemora o dia 

do Agente de Saúde e do Agente de Combate a Edemias, no qual o mesmo 
foi autor de uma lei municipal e assim foi comemorada na Maria Umbelina. 

Mencionou ao Senhor Presidente ao pedido de realização de duas 

Audiências que foi protocolada pelo mesmo, na casa. Em seguida 
agradeceu a toda população de Cajazeirinhas pela normalidade das eleições 

realizadas no último Domingo e também pelos votos que foram dados aos 

candidatos da situação. Finalizou sua manifestação com um alerta sobre a 

renovação de cadeiras nas Câmaras e sobre o aumento de representação das 
mulheres. E por fim desejou um ótimo feriado, um feliz dia das crianças e 

um bom fim de semana a todos e a todas. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o vereador Adailton Alves 

de Lima. O Edil que parabenizou seus candidatos mesmo o estadual não 

tendo sido eleito e ainda afirmou que estão ativos para 2020. Em seguida 

cumprimentou a todos os presentes já mencionados de inicio parabenizando 

o Vereador Zildo Vicente, pela participação e representação de um projeto 
muito importante que é o Biodigestor. Em seguida agradeceu pela quase 

conclusão de duas estradas do município. Parabenizou também a todas as 

crianças do Brasil em especial as de Cajazeirinhas pelo dia das crianças que 
se comemora no dia seguinte. Como também, o mesmo externou na tribuna 

da casa, os parabéns ao dia 15 de outubro, que é o dia do Professor. O 

vereador ainda comentou sobre as eleições que aconteceram no último 

Domingo, parabenizando a toda população de Cajazeirinhas por fazer uma 
Deputada Estadual, a Ex-Prefeita de Pombal Poliana Dutra, assim como os 

demais eleitos. Nesse sentido, também os parabéns ao Senhor Prefeito pelo 

resultado e também ao Cartório Eleitoral de Coremas pelo trabalho na 
cidade, porém, comentou sobre a venda de bebidas alcoólicas no dia da 

eleição. Desta forma, o Vereador pediu que a Câmara enviasse um oficio 

ao Cartório Eleitoral, para se tomar as devidas medidas de segurança para a 

população. Ainda esclareceu sobre sua difícil posição nessas eleições, 
deixando muito bem claro que o Prefeito Assis entendeu sobre essa 

decisão, por ser uma questão de Família. e assim agradeceu ao seu povo 

fiel que esteve com ele nessa decisão, ressaltando que em 2020 estará com 

essa bandeira das militanças e da união, com os companheiros Vereadores 
Zildo e Jacson. Então o Vereador finalizou seu pronunciamento 

complementando que ele é um Vereador da base do Prefeito, agradeceu ao 

Prefeito, em nome de sua Família por tê-lo entendido nessa decisão e 
agradeceu também a compreensão de todos os Vereadores. O senhor 



presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o 

vereador Otoniel de Sousa Brito. O Edil cumprimentou a todos os 

presentes e aos internautas e manifestou-se incialmente sobre a indicação 

que fez pedindo a limpeza de todas as passagens molhadas do município. 
Parabenizou a todas as crianças do País e do Município, por no dia seguinte 

está sendo comemorado o dia das crianças, neste sentido, parabenizou a 

administração pela comemoração já feita a esse dia das crianças. 

Agradeceu pela votação fez uma solicitação ao Nobre Prefeito que o 
mesmo tome providências com sobre a Retroescavadeira que se encontra 

na Cidade de Patos-PB, em uma oficina, pois em uma visita viu as 

condições da máquina. O Vereador se solidarizou com o acontecimento que 
ocorreu no dia da eleição com o Vereador Adailton Alves no momento em 

que o mesmo estava indo votar, como também houve com o Vereador 

Joalex. E ainda mencionou sobre uma questão que ocorreu com o próprio. 

E neste sentido, falou que é uma autoridade no Município de Cajazeirinhas 
e precisa de respeito. Comentou também sobre a compra de votos na 

eleição do Domingo e finalizou pedindo providências para que a cada dia 

não fique mais difícil fazer política no município de Cajazeirinhas. O 
senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da 

palavra o vereador Vicente Ismael da Silva Filho. O Edil cumprimentou a 

todos os presentes e aos caros Rádios ouvintes e agradeceu a Deus por esta 

mais uma vez iniciando os trabalhos. Iniciou seu pronunciamento cobrando 
da gestão a conclusão das estradas do município. Em seguida parabenizou 

o município pelas comemorações alusivas ao dia das crianças comemorado 

no dia seguinte dia 12 de Outubro assim como também é o dia da Padroeira 
do Brasil. E finalizou sua manifestação ressaltando que processo eleitoral 

no primeiro turno aconteceu de forma passiva bem diferente de 2016, que 

ocorreu uma grande baderna. Desta forma, parabenizou a todos que fizeram 

parte desse processo e disse que o Cartório Eleito da Comarca de Coremas 
prestou um brilhante trabalho em assistência e em todos os sentidos. E o 

Vereador ainda agradeceu aos eleitores pelos votos dados a chapa 

partidária, mesmo não tendo o êxito de eleger o Deputado Estadual. E por 
fim esclareceu de forma firme que os vereadores não devem calcular 

eleição de Deputado com eleição de Prefeito, pois, algumas pessoas da base 

do Vereador tiveram que votar em Poliana e ressaltou também que sempre 

reconheceu o trabalho de Ricardo Coutinho na Paraíba, porém que, 
infelizmente a Cidade de Cajazeirinhas ficou esquecida por essa gestão. E 

finalizou desejando 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. O Edil 

cumprimentou a todos os presentes e deu as boas-vindas ao Secretário de 

Planejamento, Geraldo Cesário e agradeceu a Deus por estarem voltando de 
um Pleito Eleitoral no qual se ocorreu com muita paz e em forma de 



gratidão ao povo da terra o Presidente menciona os candidatos do Prefeito 

sendo todos eleitos e ainda mostrou a sua satisfação pelo trabalho do 

Governo do Estado o parabenizando pela vitória de seu sucessor João 

Azevedo. Mencionou o Secretário Geraldo Cesário, dizendo que se Deus 
quiser agora, irão trazer a reforma da Escola do Estado, assim como 

também a ponte da região de Pau Ferrado, com a ajuda do Governo do 

Estado e da Deputada Poliana. Comentou sobre o segundo turno das 

eleições para a Presidência do Brasil, alertando os eleitores a terem cuidado 
na escolha. Parabenizou o Cartório Eleitoral de Coremas, porém ressaltou 

sobre a venda de bebidas alcoólicas. Desta forma, o Presidente falou que 

irá encaminhar um oficio para que os donos de bares não vendam bebidas 
alcoólicas no dia das eleições. O Presidente ainda parabenizou o Vice-

Presidente pela atitude de seguir em primeiro lugar a sua Família. Deu 

sequencia ao seu pronunciamento agradecendo em especial as 

Comunidades de Pau Ferrado, Bela Vista e Riacho Grande que é a 
comunidade do Ex-Vereador Di Assis Cazé, um Grande aliado do Vereador 

e a toda a população de modo geral. Mencionou o dia do deficiente 

parabenizando-os e afirmou que organizará na entrada da Câmara 
Municipal a rampa de acesso para dar mais acessibilidade aos deficientes. 

Comentou também sobre o dia 04 de Outubro, dia dos ACS( Agente 

Comunitário de Saúde) e ACE(Agente Comunitário de Edemias) e 

parabenizou o Prefeito e o Secretário de Saúde, Ednei Pires que não deixou 
passar em branco essa data que já se tornou lei municipal aprovada na casa. 

Mencionou sobre a Retroescavadeira que citou o Vereador Otoniel, 

dizendo que, a máquina ficou muito danificada pelo trabalho e que a 
despesa para recupera-la não é pequena ainda mais com o município 

passando por grande dificuldade como se está. Comentou ainda, sobre o 

feriado do dia 12 de Outubro dia das crianças e dia da Padroeira do Brasil e 

em nome do filho, Jacson Filho o Presidente parabenizou a todas as 
crianças de Cajazeirinhas e do Brasil. Finalizou falando sobre a LOA (Lei 

Orçamentária Anual) que se encontra na casa, pediu o empenho das 

comissões e agradeceu a todos pela paciência. E finalizou suas palavras 
desejando uma boa noite a todos que escuta pela Cajazeirinhas FM.  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 18 de outubro 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, 11 de outubro de 2018. 


