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Ata da 14ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 

(08/11/2018) 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, Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite. 
Deixou de comparecer a sessão o vereador Waerson Jose de Souza, 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 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 Votos de Pesar a família da 

senhora Maria Sousa de Jesus (dona Nega), de Autoria do vereador, 

Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 069/2018 de autoria do 
vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação nº 070/2018 de 

autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 001/2018 Concede o Título de Cidadã 

Cajazeirinhense a Drª. Christianne Urtiga Rocha. De autoria do vereador 
Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 

002/2018 Concede o titulo de cidadão Cajazeirinhense ao sr. Manoel 

Messias Costa. De autoria do vereador Waerson Jose de Souza, leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018 Concede o Título de Cidadão 
Cajazeirinhense ao senhor Francisco Agostinho Gomes. De autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza, leitura do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 004/2018 Concede o senhora Francisca Maria Vieira Machado de autoria 
do vereador Waerson Jose de Souza, leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 005/2018 Concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

senhor Francisco de Assis Lucena, autoria do vereador Zildo Vicente Leite, 



leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2018 Concede o Título de 

Cidadã Cajazeirinhense a Drª. Camila Pires Feitosa, autoria da vereadora 
Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 007/2018 Concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

senhor Francisco Ferreira de Sousa. De autoria do vereador Waerson Jose 
de Souza,  leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2018 Concede o 

Título de Cidadã Cajazeirinhense a Drª. Genilda Costa de Andrade Ribeiro, 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018 concede o Título de Cidadão 
Cajazeirinhense ao senhor Expedito Sales Sarmento. De autoria do 

vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 

010/2018 Concede o Título de Cidadã Cajazeirinhense a Drª. Patrícia Doris 
Farias Fontes. De autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, 

leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2018 Concede a Medalha 

de Honra ao Mérito ao Dr. Marcelo Gambarra De autoria do vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 012/2018 Concede a Medalha de Honra ao Mérito Doutora Chistianne 

Urtiga Rocha. De autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2018 concede o Título de Cidadão 
Cajazeirinhense ao senhor Solidonio Batista Guedes Filho. De autoria do 

vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 014/2018 concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

senhor José Francinaldo Ramos. De autoria da vereadora Maria Aparecida 
Dantas de Almeida, leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2018 

concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao senhor Francisco Ferreira 

de Lima. De autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2018 concede o Título de Cidadão 

Cajazeirinhense ao senhor José Gadelha da Nobrega. De autoria do 

vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 017/2018 concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense a  
Dr. Nildo Ramos de Almeida. De autoria do vereador Adailton Alves de 

Lima, leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2018 concede o 

Título de Cidadã Cajazeirinhense a senhora Macileide de Sousa Almeida. 

De autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 019/2018 concede o Título de Cidadã 

Cajazeirinhense a senhora Leonor Mariano de Araújo Abrantes. De autoria 

do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura do projeto de Decreto 
legislativo n°. 020/2018. Concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

Professor Valdir Machado da Nóbrega.  De autoria do vereador Vicente 

Ismael da Silva Filho. Leitura do projeto de Decreto legislativo n°. 

021/2018. Concede o Título de Cidadã Cajazeirinhense a professora 
Francinalda de Sousa Pires. De autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, 

Leitura do Projeto de Decreto legislativo n°. 022/2018. Concede o Título de 



Cidadã Cajazeirinhense a senhora Maria Celina da Conceição De autoria do 

vereador Waerson Jose de Souza. Leitura da Moção de Aplauso à Odete 
Vieira de Almeida Silva pelo relevante trabalho desenvolvido como 

diretora da Creche Municipal Reino da Felicidade “Mãe Lindalva” 

localizada na sede deste município. De autoria do vereador Adailton Alves 
de Lima, Leitura da Moção de Aplauso ao gari Francisco de Assis de Sousa 

Galdino (Costa), e a todos da equipe da limpeza pública do município 

Cajazeirinhas - PB, pelo trabalho desenvolvido em manter a cidade limpa. 

De autoria do vereador Waerson José de Souza. Leitura da Moção de 
Aplauso a “Escola Municipal Janduhy Carneiro” como forma de 

reconhecimento pelo resultado alcançado do IDEB 2017. De autoria do 

vereador Zildo Vicente Leite. Leitura da Moção de Aplauso ao Professor 
de matemática o Sr. Francisco de Assis Lucena da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio “Maria Soledade Assis Freitas”, pelo 

excelente projeto de sua autoria “Festival Arte em Cena” e por conquistar o 

3° lugar no festival realizado na cidade de Pombal/PB, representando a 
citada escola.  De autoria do vereador Waerson José de Souza. Leitura da 

Moção de Aplausos à Dr. Chistianne Urtiga Rocha, pelo reconhecimento 

do relevante trabalho e do esforço desenvolvido na secretaria de Saúde do 
município de Cajazeirinhas-PB. De autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito. Leitura da Moção de Aplauso à Professora Maria Rovenia Alves de 

França, pelo relevante trabalho desenvolvido como educadora deste 

município. De autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho. Leitura 
da Moção de Aplauso à Dra. Milena Mayra Alves de Almeida, pelo 

relevante trabalho desenvolvido ao junto ao Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) deste município. De autoria do vereador Adailton 
Alves de Lima. Leitura da Moção de Aplauso a “Escola Estadual Maria 

Soledade Assis Freitas”, por ter alcançado a meta do IDEB 2018, com 4,54 

atingindo 100% da meta projetada no ano de 2018, ficando como uma das 

escolas mais bem avaliadas da 13ª gerência de educação e também da 
Paraíba.  De autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Leitura 

da Moção de Aplauso ao funcionário do PEVA Gilliard Andrade pelo 

reconhecimento do trabalho e do esforço desenvolvido junto a esta 

secretaria, e o excelente desempenho que desenvolve na tesouraria do 
Poder Executivo, mantendo em dias os vencimentos dos funcionários 

efetivos de nosso município. De autoria do vereador Arildo Batista 

Ferreira, Leitura da Moção de Aplauso ao Sr. Damião Simplício de Sousa, 
(Damião de Expedito Sales), pelo brilhante trabalho desenvolvido no 

abastecimento d’água nas comunidades rurais de nosso município no ano 

de 2018.  De autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito.  Leitura do 

Parecer nº 001/2018 de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Ao 
Projeto de Lei nº 011/2018 Institui o dia do evangélico no município de 

Cajazeirinhas e dá outras providencias. O Senhor Presidente reassumiu os 



trabalhos e pôs em votação o Parecer nº 001/2018 de autoria da Comissão 

de Justiça e Redação. O parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O 
Senhor Presidente pôs em 1ª votação Projeto de Lei nº 011/2018 Institui o 

dia do evangélico no município de Cajazeirinhas e dá outras providencias. 

O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O Senhor Presidente pôs 
em 2ª votação Projeto de Lei nº 011/2018 Institui o dia do evangélico no 

município de Cajazeirinhas e dá outras providencias. O projeto foi 

aprovado por unanimidade de votos. O Senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou para fazer uso da palavra à vereadora inscrita Maria 
Aparecida Dantas de Almeida que cumprimentou a todos os presentes na 

pessoa de Sebastião que se encontrava na plateia e aos ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Iniciou o seu discurso comentando sobre os nomes que 
foram dados para receberem os títulos de cidadãos, medalhas de honra ao 

mérito e, as moções de aplausos. Comentou também sobre boas notícias 

através do Prefeito que se encontra em Brasília, neste sentido, falou sobre o 

trabalho do Gestor. Assim, também parabenizou o Presidente da Casa pela 
conclusão das rampas para facilitar o acesso aos cadeirantes. Parabenizou a 

todos os radialistas em especial os de Cajazeirinhas, pelo seu dia. Desta 

forma parabenizou também J.Milton pelo dia de sua profissão e por ser 
também o seu aniversário. A vereadora comunicou que a Academia de 

Saúde já está em uso e finalizou assim suas palavras, desejando uma boa 

noite e agradecendo a todos pela atenção. O Senhor Presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito 
Otoniel de Sousa Brito que cumprimentou a todos os presentes e iniciou a 

sua fala agradecendo a Deus por estarem mais uma vez ali na “Casa”. E 

assim ressaltou os votos de pesar apresentados pelo mesmo há Senhora 
Maria de Sousa de Jesus. Mencionou em seguida, sua satisfação com a 

presença do Prefeito em Brasília. Comentando também sobre sua 

insatisfação ao Secretário de Saúde, no tocante aos Agentes de Endemias 

terem que trabalhar Novembro e Dezembro sem direito de receberem o seu 
salário. E neste sentido comentou sobre seu aborrecimento por existirem 

pessoas que não prestam serviços à cidade e que mesmo assim recebem um 

valor e ainda são mais valorizados do que os que realmente trabalham e 

assim o vereador finalizou agradecendo a todos ali presentes. O Senhor 
Presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o 

vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho que cumprimentou a todos 

os presentes antes citados e deu inicio a sua fala agradecendo a Deus por 
estarem todos ali por mais uma vez, para discutirem os interesses do 

município. Em seguida justificou por problemas de saúde, a sua ausência 

na Sessão anterior e também nas reuniões das comissões. Comentou sobre 

as duas indicações feitas pelo mesmo e mencionou trechos de algumas 
estradas do município que estão precisando de consertos. O vereador pediu 

a casa em nome dos moradores, que seja feita uma drenagem de dentro do 



Cemitério para fora e desta forma comunicou aos moradores da zona 

urbana de Cajazeirinhas que, todos os vereadores estão construindo o 
orçamento do município e neste sentido comentou sobre as ruas que 

precisam ser calçadas. O mesmo finalizou sua manifestação agradecendo o 

espaço e ainda ressaltando que todos os vereadores estão ali para trabalhar 
em prol de toda Cajazeirinhas. O Senhor Presidente reassumiu os trabalhos 

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

Leite que cumprimentou os presentes saudando o Ex-Vereador Jânio 

Pereira e iniciou suas palavras transmitindo os seus parabéns para o colega 
da Emater o Fantico, pelo seu aniversário. Desta forma, também 

parabenizou o Radialista, amigo e funcionário da Casa, o J. Milton. Ainda 

neste sentido parabenizou a todos os radialistas pelo seu dia. Comunicou 
sobre a nova parcela do FPM de Novembro que entrará no município. 

Ainda comentou sobre a entrevista que houve na rádio, com alguns 

membros da Escola Maria Soledade Assis Freitas, sobre a nota do IDEB. 

Neste sentido parabenizou os alunos do 3º ano e toda a escola. O vereador 
também apresentou uma moção de aplausos a Escola Municipal Janduhy 

Carneiro, pelos índices do IDEB de 2017. Em seguida o vereador 

mencionou a moção de aplausos feita pelo vereador Jacson há Escola Maria 
Soledade, na qual o orador subscreveu. Agradeceu aos colegas vereadores 

pela aprovação do projeto de lei 011/2018 e neste sentido pediu que o 

Prefeito sancionasse tal lei. Comentou sobre o dia da consciência negra e 

por ser também autor dessa lei, o mesmo pediu que fosse feita alguma ação 
através da Secretaria de Ação Social em comemoração há esse dia. 

Comentou sobre uma comunicação que o mesmo recebeu com uma 

promessa de um projeto de dessalinizações para duas comunidades do 
município. Parabenizou e agradeceu a Doutora Cristiane pelo empenho que 

a mesma está tendo, junto ao ministério da saúde, em buscar recursos para 

as unidades básicas do município, assim como o Prefeito Assis. Finalizou 

seu pronunciamento comunicando que já se iniciou o prazo para o CCIR 
(Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), o INCRA. E em seguida 

comentou sobre as indicações feitas pelo mesmo para os títulos de cidadãos 

para o Senhor Expedito Sales e para o Professor Negreiro e assim 

agradeceu 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 cumprimentou a todos os presentes e aos ouvintes da Rádio 

Cajazeirinhas FM. iniciou suas palavras se justificando por sua ausência na 
Sessão anterior e comentou em seguida, sobre o projeto de lei que se 

encontra na Casa e desta forma falou um pouco sobre a situação do País, no 

tocante ao Presidente Eleito e ainda comentou sobre a ida do Prefeito até 

Brasília. O vereador também mencionou sobre as moções de aplausos 
indicadas pelo mesmo há Diretora da Creche, Odete e a Doutora Milena. 

Como também ao título de cidadão para o Doutor Nildo Ramos de Almeida 



e desta forma agradeceu aos colegas vereadores que aprovaram. Comentou 

sobre o projeto de lei que dá o dia municipal do Evangélico para o dia 30 
de Novembro. Assim finalizou seu pronunciamento agradecendo ao Senhor 

Presidente e a todos os presentes. comentou sobre a ida do Prefeito até 

Brasília. O vereador também mencionou sobre as moções de aplausos 
indicadas pelo mesmo há Diretora da Creche, Odete e a Doutora Milena. 

Como também ao título de cidadão para o Doutor Nildo Ramos de Almeida 

e desta forma agradeceu aos colegas vereadores que aprovaram. Comentou 

sobre o projeto de lei que dá o dia municipal do Evangélico para o dia 30 
de Novembro. Assim finalizou seu pronunciamento agradecendo ao Senhor 

Presidente e a todos os presentes. O Senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito Arildo 
Batista Ferreira que  cumprimentou a Jânio Pereira e iniciou comentou 

sobre a saúde do município e comentou também sobre o recesso que talvez 

comece em novembro e desta forma falou que não é contra, porém que em 

alguns órgãos não há possibilidades de tamanho recesso. Neste sentido, 
mencionou a saúde e em seguida mencionou também os atrasos dos 

Professores. Ainda comentou sobre o motivo de não estar mais fazendo 

indicações e finalizou ressaltando as palavras do Pároco de Coremas e 
assim pediu desculpas, se um dia magoou alguém com suas palavras. 

Agradeceu e desejou a todos uma boa noite. O Senhor Presidente 

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

inscrito Joalex Rodrigues da Costa que  cumprimentou os colegas presentes 
e iniciou parabenizando na pessoa da Diretora da Escola Maria Soledade, 

Ilivania há todo o corpo docente dessa escola, pelo empenho e 

desenvolvimento, pois apesar das condições físicas nas quais se encontra 
aquela escola, o IDEB foi uma grande resposta. E desta forma, mostrou seu 

repúdio a Décima Terceira Regional de Pombal, que mandou uma equipe a 

cidade de Cajazeirinhas para convidar os alunos da Escola Maria Soledade 

há se transferir para a Escola Integral de Pombal. Pois, com isso a escola do 
estado, em Cajazeirinhas seria fechada. O vereador comentou sobre as 

moções de aplausos e títulos de cidadãos mencionados na noite e desta 

forma, mencionou o Doutor Paulo por ter prestado seu serviço à cidade. 

Solidarizou-se com a família de Dona Nega deixando o conforto de Deus a 
cada um deles. Finalizou suas colocações falando sobre o novembro azul e 

em seguida 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 primeiro 

secretário e facultou a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos Jacson Felix Almeida dos Santos que cumprimentou aos presentes e 

aos ouvintes da Rádio Cajazeirinhas FM e iniciou o seu pronunciamento 
parabenizando J.Milton por seu aniversário e também pelo dia do 

Radialista e desta forma, parabenizou os demais radialistas em especial os 



do município. Parabenizou também o Doutor Paulo pelo seu aniversário e 

em seguida mencionou sobre a moção de aplausos apresentadas na Casa 
pelo mesmo há Escola Maria Soledade Assis Freitas, pelos relevantes 

serviços prestados na cidade e assim, parabenizou todos os funcionários de 

forma geral. E neste sentido comentou sobre o ocorrido que envolve a 
Escola Integral de Pombal e a Escola Maria Soledade, no tocante a uma 

proposta de transferências para os alunos do município. O presidente 

ressaltou também sobre as rampas de acessibilidade feitas na Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas pelo mesmo. Falou também sobre os nomes das 
pessoas agraciadas pelos colegas vereadores e por ele mesmo, há 

receberem os Títulos de Cidadãos, Medalhas e as Moções de Aplausos e 

desta forma citou as suas indicações direcionadas ao Doutor Marcelo, a 
Doutora Patrícia Dores e ao Senhor Solidónio Batista Filho. Comentou 

sobre a situação que se encontra a saúde básica do município, esclarecendo 

algumas demandas. Ressaltou também sobre o Novembro Azul, 

comunicando que haverá uma palestra e atendimentos com o Doutor 
Elizeu. O Presidente também comentou sobre o projeto apresentado pelo 

Vereador Zildo Vicente, que institui o dia do Evangélico no município e 

então, finalizou seu pronunciamento com agradecimentos e desejando uma 
boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e encerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem 

a próxima sessão ordinária a ser designada para o dia 22 de novembro 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, 08 de novembro de 2018. 

 

 

 
 

 

 


