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Ata da 13ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 

(01/11/2018) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 
Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex Rodrigues da Costa, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Waerson Jose de 

Souza, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão os 
vereadores Adailton Alves de Lima, Arildo Batista  Ferreira, Vicente 

Ismael da Silva Filho, 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 leitura de Oficio nº 

01219/18SECPL de autoria do Tribunal de  Contas do Estado,  leitura de 

Indicação nº 068/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, de 
leitura de Votos de Pesar a família da senhora Rita Sousa Costa.  De autoria 

do Vereador Otoniel de Sousa Brito, E sobrescreveram aos Votos os 

vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex Rodrigues da Costa, 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, Waerson Jose de Souza, Zildo 
Vicente Leite, leitura de Votos de Pesar a família da senhora Joana 

Clementino de Almeida. E sobrescreveram aos Votos os vereadores Jacson 

Felix Almeida dos Santos, Joalex Rodrigues da Costa, Waerson Jose de 

Souza, Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de Lei nº 011/2018 de 
Autoria do vereador Zildo Vicente Leite. E não tendo matéria para ordem 

do dia o senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer 

uso da palavra o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. 
 

 

 



13° Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo nesse dia 01 de 

Novembro de 2018 
O Senhor Presidente convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da 

Costa que cumprimentou a todos os presentes e iniciou se solidarizando as 

famílias de Rita de Sousa Costa e de Dona Joana, esposa do Senhor Chico 
Pedro. Comentou sobre a inauguração da academia de saúde e mencionou 

também sobre os transportes adquiridos para a cidade. E ressaltou sobre o 

projeto que se encontra na casa, a LOA e desta forma mencionou sobre a 

presença da Secretaria de Ação Social e de Agricultura, na reunião em 
discursão do projeto da LOA. E finalizou ressaltando sobre a prestação de 

contas no exercício de 2015 e desejou uma boa noite a todos. O Senhor 

Presidente convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de 

Almeida que cumprimentou a todos os presentes e aos ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e deu inicio ao seu pronunciamento com os votos de 

pesar às famílias que tiveram suas percas e neste sentido, mencionou Rita 

de Sousa que residia no Distrito do Barrento e Joana de Chico Pedro, como 
bem, era conhecida. Ainda mencionou a academia de saúde que foi 

inaugurada na última Terça-Feira. Também comentou sobre a chegada de 

mais veículos para suprir as necessidades do município. Neste sentido, 
falou sobre a importância de se conseguir uma Ducato para o município e 

assim mencionou as conquistas do Senhor Prefeito para a cidade local. 

Comentou também sobre o Novembro Azul e alertando sobre a saúde dos 

Homens e sua importância. E finalizou comentando sobre a aprovação das 
contas do Prefeito, desejou boa noite e em seguida agradeceu a todos. O 

Senhor Presidente convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito 

que cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus pela 
oportunidade de estar mais uma vez na tribuna da casa. Iniciou falando 

sobre os votos de pesar feito pelo mesmo, a Senhora Rita de Sousa Costa. 

Desta forma, também deixou suas condolências à família de Chico Pedro 

pelo falecimento de sua esposa Joana. Comentou sobre a indicação que 
feita pelo mesmo, no qual solicita do poder público, a instalação de um 

braço com lâmpada em frente à Câmara Municipal. E também apresentou 

os votos de aplausos ao nobre Damião Simplício de Sousa, pelo excelente 

serviço prestado a frente do carro pipa, neste sentido, mencionou sobre 
alguns motoristas que estão dirigindo carros nessa gestão sem amenos ter 

habilitação. O Vereador finalizou seu pronunciamento comentando sobre o 

Novembro Azul, incentivando a todos os homens para que façam os 
exames necessários. E assim agradeceu a todos. O Senhor Presidente 

convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza que cumprimentou a 

todos os presentes e aos ouvintes da Cajazeirinhas FM. Iniciou falando 

sobre os votos de pesar a Senhora Rita, Tia do Vereador Otoniel e Mãe de 
alguns amigos citados pelo mesmo. Assim como, também deixou os seus 

sentimentos ao falecimento de Dona Joana. O Vereador se justificou pela 



sua ausência nas ultimas sessões. Assim o mesmo se manifestou com 

agradecimentos pela votação aos seus candidatos e desta forma discursou 
pontualmente sobre a sua escolha feita para Presidente do País, Jair 

Messias Bolsonaro. Sendo assim, ressaltou sobre as criticas e preconceitos 

aos Nordestinos, dando como exemplo a própria cidade de Cajazeirinhas. 
Também comentou sobre os erros que existem no Programa Bolsa Família 

e complementou desejando que o Presidente possa mudar essa situação. 

Esclareceu sobre alguns comentários dizendo quê, o Prefeito Assis tem os 

seus erros e por isso criticou e irá continuar criticando, mas, quando o 
Prefeito acerta o bem da cidade será sim elogiado pelo orador independente 

de lado que cada um esteja e desta forma, mencionou a academia de saúde. 

Finalizando sua manifestação pedindo ao Presidente da casa, que coloque 
as contas do atual gestor para serem discutidas e votadas, pois é de suma 

importância. Assim, agradeceu em nome do Deputado Jandunhy Carneiro, 

a todos os votos adquiridos no município de Cajazeirinhas e agradeceu ao 

Presidente pela tolerância, lembrando a todos o feriado do dia seguinte, que 
é um dia para visitar os entes queridos já falecidos. Agradeceu ao Senhor 

Presidente. O Senhor Presidente convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite que cumprimentou a todos os presentes e aos ouvintes da 
Cajazeirinhas FM e iniciou suas palavras se acostando aos votos de pesar 

apresentados pelos colegas vereadores, pelo falecimento de Rita Sousa e 

Joana Clementina de Almeida. Anunciou que a Escola Maria Soledade De 

Assis Freitas atingiu cem por cento da nota do IDEPE e desta forma, 
parabenizou a todos da escola. Neste sentido, comentou sobre o Enem e 

desejou boa sorte a todos os alunos. Mencionou sobre a caravana onde 

fizeram um intercâmbio educacional com a escola de Maria Soledade, para 
que os alunos pudessem conhecer o Biodigestor. Que já é o projeto “Mestre 

da Educação” da Professora Welma e do Professor Adalto. Comunicou 

sobre a ligação do Biodigestor de Dona Alaíde e o de Jovelina. E 

comunicou também a data de inicio da segunda etapa da campanha da febre 
aftosa dando algumas informações sobre o assunto. Desta forma, 

parabenizou o colega de trabalho Benilton Dantas pela execução de seu 

belo trabalho. O vereador apresentou na noite, um projeto de lei de numero 

11, aonde institui o dia do Evangélico no município de Cajazeirinhas. Em 
seguida comentou sobre o Novembro Azul e algumas programações que 

provavelmente acontecerão no município. Neste sentido, comentou também 

sobre a madrinha do Outubro Rosa Dona Ivone que venceu o Câncer. Em 
seguida parabenizou o Senhor Presidente pelo projeto de lei que deu o 

nome de Josefa Bezerra de Moura Brilhante a academia de saúde que foi 

inaugurada. Desta forma, agradeceu ao Prefeito por ter resgatado essa obra. 

Mencionou alguns anúncios feitos pelo Prefeito em uma inauguração no 
município. Comentou também sobre o piso da categoria do ACS e ACE. 

Comunicou que Cajazeirinhas será contemplada com uma patrulha 



mecânica e mais um trator para a safra de 2019, neste sentido, parabenizou 

a competência do Secretário Geraldo Cesário. Ainda ressaltou sobre a visita 
de três Professores da UFCG de Pombal, que estarão implantando no 

município uma exposição de projetos indicado pelo vereador orador e 

finalizou comunicando sobre as visitas para as inscrições do garantia safra 
para 2019, assim agradeceu e desejou uma boa noite a todos. O Senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o primeiro secretário para 

assumir os trabalhos que ele iria fazer uso da palavra, Assumiu os trabalhos 

o primeiro secretário e facultou a palavra ao vereador Jacson Felix 

Almeida dos Santos que cumprimentou a todos os presentes e aos ouvintes 

da Rádio Cajazeirinhas FM, agradeceu a Deus pela oportunidade do 

momento e iniciou mencionando os votos de pesar apresentados à Dona 
Rita de Sousa Costa, Tia do Vereador Otoniel e em nome do Poder 

Legislativo o Presidente deixou as suas considerações à família. Assim 

como também a Dona Joana, esposa de Chico Pedro que faleceu, também 

deixou suas considerações a essa família. Comentou sobre a academia de 
saúde que leva o nome de Josefa Bezerra de Moura Brilhante, projeto de lei 

de numero 05/2013 de autoria do mesmo. Assim parabenizou o Prefeito e 

toda equipe da saúde, pela inauguração da obra e pela entrega dos dois 
veículos a cidade. Parabenizou os vereadores da casa pela colaboração e 

parceria com a contribuição para a cidade e comentou sobre as obras da 

praça no conjunto Edvaldo Cazé e a do portal das entradas da cidade. 

Mencionou as reuniões das comissões pedindo o empenho e colaboração 
dos membros para se reunirem novamente e assim concluírem o orçamento 

do ano de 2019 para o município. Ressaltou que o tribunal de contas enviou 

à Câmara, o CD com os arquivos e toda a prestação de contas do ano de 
2015 do Ex-Prefeito Cristovão Amaro da Silva Filho. E o Presidente 

afirmou que distribuirá copias do CD para os demais vereadores, para então 

debaterem e decidirem se será necessário colocar em votação. Parabenizou 

o Prefeito Assis por ter suas contas aprovadas no exercício do ano de 2017, 
neste sentido, parabenizou também o município por suas gestões atuais. 

Comentou sobre o segundo turno das eleições para a Presidência da 

República, declarando não ter votado no candidato Jair Bolsonaro, mas que 

deseja que o mesmo faça uma boa administração no País. Ressaltou que a 
Secretaria de Saúde está promovendo ações sobre o Novembro Azul e neste 

sentido parabenizou o Secretário Ednei. E parabenizou a Escola Maria 

Soledade De Assis Freitas que atingiu o IDEBE com cem por cento de 
aprovação e finalizou seu pronunciamento mencionando o dia de finados, 

dia dois de Novembro e assim agradeceu a todos os colegas vereadores 

pela paciência e desejou boa noite a todos.  

 
                                               Cajazeirinhas-PB, 01 de novembro de 2018. 

 


