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Ata da 17ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito 

(06/12/2018) 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, Joalex 

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

Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite. Deixaram de 

comparecer a sessão os vereadores Arildo Batista Ferreira e Waerson Jose 

de Souza. Os mesmo 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 Oficio 

nº01219/2018/SECPL de Autoria do Conselheiro Carlos André Carlo 

Torres Pontes, leitura do Projeto de Lei nº 012/2018 de autoria do Poder 

Executivo, leitura de Indicação nº 078/2018 de autoria do vereador Otoniel 

de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 079/2018 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos de Pesar a família do senhor 

Francisco de Almeida Pereira de autoria da vereadora Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, e sobrescreveram os votos os vereadores Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, 

Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo Vicente Leite, 

leitura de Votos de Pesar a família do senhor José Amaro da Silva de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito e sobrescreveram os vereadores 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Joalex 

Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Vicente Ismael 

da Silva Filho, Zildo Vicente Leite. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e Pôs em votação o Parecer da Emenda Modificativa 002/2018 ao 



Projeto de Lei nº 007/2018 De autoria das Comissões de Justiça e Redação. 

O parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs 

em votação o Parecer da Emenda Modificativa 001/2018 ao Projeto de Lei 

nº 011/2018 De autoria das Comissões de Justiça e Redação. O parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em 1ª 

votação a Emenda Modificativa 002/2018 ao Projeto de Lei nº 007/2018 

Fica acrescido o inciso XV, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” ao artigo 02 do 

Projeto de Lei n°. 007/2018 que dispõe sobre criação do conselho 

municipal de saneamento básico e dá outras providências. A Emenda foi 

aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente Pôs em 1ª votação 

a Emenda Modificativa 001/2018 Fica modificado a alínea “g”, do artigo 

40 do Projeto de Lei n°. 011/2018 que dispõe sobre a politica municipal de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente, institui em novos 

termos o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente-

CMDCA, o conselho tutelar-CT e o fundo municipal dos direitos da 

criança e do adolescente-FIA e dá outras providencias, a qual passará a ter 

a seguinte redação: “g – cada eleitor poderá votar em 03(três) 

candidatos”. A Emenda foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor 

presidente Pôs em 2ª votação a Emenda Modificativa 002/2018 ao Projeto 

de Lei nº 007/2018 Fica acrescido o inciso XV, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” 

ao artigo 02 do Projeto de Lei n°. 007/2018 que dispõe sobre criação do 

conselho municipal de saneamento básico e dá outras providências. A 

Emenda foi aprovada por unanimidade de votos. . O senhor presidente Pôs 

em 2ª votação a Emenda Modificativa 001/2018 Fica modificado a alínea 

“g”, do artigo 40 do Projeto de Lei n°. 011/2018 que dispõe sobre a politica 

municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, institui 

em novos termos o conselho municipal dos direitos da criança e do 

adolescente-CMDCA, o conselho tutelar-CT e o fundo municipal dos 

direitos da criança e do adolescente-FIA e dá outras providencias, a qual 

passará a ter a seguinte redação: “g – cada eleitor poderá votar em 03(três) 

candidatos”. A Emenda foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor 

presidente convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite para fazer uso 

da palavra. O Edil cumprimentou a todos os presentes e iniciou o seu 

discurso se solidarizando com os votos de pesar dados ao Senhor Francisco 

de Almeida Pereira apresentados na noite, neste sentido, também 

mencionou os demais votos de pesar dados ao Senhor José Amaro da Silva 

e a mãe do Deputado Janduhy Carneiro. O vereador justificou a sua 

ausência na Audiência Pública de autoria do próprio e assim mencionou 

Marcos como novo coordenador local da Cagepa. Mencionou sobre o dia 

mundial do solo, ressaltando que fez uma indicação com relação assunto. 

Mencionou o dia, como sendo o dia do Extencinista Rural e assim 

parabenizou ao colega de trabalho, o senhor Fantico. Neste sentido 

comentou da representação a nível nacional como Extencionista Rural. E 



finalizou seu pronunciamento falando sobre o novo carro que virá para 

melhorias do agricultor rural e do produtor. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa 

para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou a todos os presentes e 

iniciou o seu discurso comentando sobre o seu voto na emenda modificada 

ao Projeto de Lei do Conselho Municipal (Conselho Tutelar). O vereador 

seguiu mencionando o voto favorável, também ao projeto citado e votado 

na sessão. O mesmo se acostou aos votos de pesar lidos na noite, aos 

Senhores Francisco Almeida Pereira e José Amaro da Silva e também 

Giselda Carneiro. O Edil. Comentou sobre a Audiência Pública que houve 

na Câmara, com o dirigente regional da Cagepa, ressaltando locais que 

precisam urgentemente de uma solução. Comentou também, sobre o 

projeto de saúde que está havendo no município no tocante as cirurgias de 

cataratas e, neste sentido, demonstrou sua insatisfação com a organização 

dessas documentações e demais fatos por parte da Secretaria do município. 

O vereador finalizou suas manifestações deixando seu repúdio sobre o 

assunto e assim desejou a todos, uma boa noite.  O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Adailton Alves de 

Lima para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou a todos os presentes 

e iniciou o seu discurso falando sobre os votos de pesar ao falecimento do 

Senhor Francisco de Almeida Pereira, como também, ao Senhor José 

Amaro da Silva. Mencionou sobre o projetos que foram avaliados pelas 

comissões da Casa, onde foram dadas as emendas e cumprida com a missão 

dos vereadores da Casa, assim, o orador também mencionou que está 

deixando na Casa, um requerimento verbal ao setor de obras, para ser 

colocado um entulho no riacho da comunidade do Barrocão. Comentou 

também sobre o atendimento na Secretaria de Saúde, com o Doutor Elizeu, 

que deu continuidade aos atendimentos e exames de prevenção ao câncer 

de próstata. Desta forma, parabenizou a Secretaria de Saúde pela atitude. 

Comentou também, sobre a Audiência Pública da qual foi realizada em prol 

do problema com a Cagepa local e o vereador ressaltou que deveria ter 

havido mais participação da população de Cajazeirinhas em tal evento. 

Parabenizou o Vereador Zildo Vicente pelo dia do Extencionista Rural e 

pela representação que fez em Brasília, onde recebeu uma medalha de 

consagração e reconhecimento para representar todos os Extencionistas 

rurais da Paraíba. E assim finalizou suas manifestações e agradeceu a 

atenção de todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho para fazer uso da palavra. 

O edil cumprimentou a todos e agradeceu a Deus pelo momento. E iniciou 

o seu pronunciamento se acostando aos votos de pesar ora citados 

anteriormente, ao senhor Francisco de Almeida Pereira, ao senhor José 

Amaro da Silva e a senhora Giselda Carneiro, mãe do Deputado Janduhy 

Carneiro. Mencionou os projetos ora aprovados na Casa, agradecendo aos 



colegas vereadores das comissões pelas participações nas reuniões. O 

vereador também comentou sobre a Audiência Pública que houve na 

Câmara onde se discutiu com entidades representantes da Cagepa. Desta 

forma, deixou sua indignação e ressaltou em seguida, a justificativa que a 

empresa mencionou. E assim finalizou as suas colocações. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria 

Aparecida Dantas de Almeida para fazer uso da palavra. A edil. 

Cumprimentou a todos os presentes e iniciou suas palavras demonstrando 

em sua fala a expressão de tristeza pela morte do seu Tio Francisco de 

Almeida Pereira, e desta forma, ressaltou sobre a vida do mesmo e se 

solidarizou com toda a família do falecido. Neste sentido, também se 

solidarizou pelo falecimento do senhor José Amaro da Silva e da senhora 

Giselda Carneiro. A vereadora se desculpou por sua ausência na Audiência 

Pública e assim deixou as suas justificativas ao público e aos colegas 

vereadores, e neste sentido parabenizou a todos pelo evento realizado e 

assim ressaltou alguns pontos que a deixa indignada. Desta forma, 

agradeceu aos representantes da Cagepa que estiveram presentes na 

audiência dando as boas vindas a Marcos, o novo coordenador da Cagepa 

local. A vereadora ainda comentou sobre as cirurgias de cataratas, pedindo 

mais da atenção do Secretário de Saúde para essa questão. E finalizou 

agradecendo a atenção de todos. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito para fazer 

uso da palavra. O edil cumprimentou a  todos os presentes agradecendo a 

Deus pelo momento e iniciou o seu discurso falando sobre os votos de 

pesar apresentados pelo mesmo, há pessoa de José Amaro da Silva e 

discursou sobre o mesmo. Também deixou seus sentimentos a família de 

Francisco de Almeida Pereira e a família da mãe do Deputado Janduhy 

Carneiro. O vereador mencionou duas indicações feitas pelo mesmo, e 

desta forma explicou os motivos pelos quais as fez. Comentou sobre a 

Audiência Pública feita com representantes da Cagepa e assim, deixou 

alguns comentários para a população. Desta forma, o orador demonstrou 

sua insatisfação sobre o assunto, deixando bem claro que a população 

realmente precisa. Também comentou sobre os projetos, do saneamento 

básico e do que dispõe sobre a politica municipal de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente, no qual o mesmo votou a favor. E 

assim finalizou desejando uma boa noite a todos e agradecendo pela 

atenção. 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 vice-presidente Adailton Alves de Lima e facultou a 

palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos Santos para fazer uso da 

palavra. O Edil cumprimentou a todos os presentes e aos internautas 

conectados e iniciou o seu discurso mencionando os votos de pesar 

apresentados na noite e se solidarizou a família da vereadora Maria 



Aparecida, pelo falecimento de seu Tio, Francisco de Almeida Pereira. 

Como também a família do senhor José Amaro da Silva. Comentou em 

seguida, sobre os projetos de Lei que foram votados na noite, destacando o 

de número 07 onde cria o conselho do meio ambiente no município e o de 

número011 que trata das Leis Federais que veio para serem adequadas na 

Assistência Social do município. Desta forma, o Presidente explicou sobre 

a alteração que houve na questão das eleições do “Conselho Tutelar”, mas 

que, porém, houve uma emenda modificada no projeto e a Câmara decidiu 

emendar o projeto alterando o mesmo votando em três conselheiros ao 

invés de em apenas um. O Presidente da Casa, também comentou sobre a 

Audiência Pública ressaltando alguns pontos que ocorreu após a audiência. 

O vereador parabenizou o Secretário de Saúde, Edney Pires, pelos 

atendimentos feitos pelo Doutor Elizeu e também pelas realizações das 

cirurgias de cataratas e piteurigem. Parabenizou também o vereador Zildo 

Vicente pelo dia do Extencionista rural e por receber uma medalha de 

honra ao mérito, pelos serviços prestados em Cajazeirinhas no qual teve 

destaque no nível de Paraíba. E finalizou suas palavras agradecendo a J. 

Milton, funcionário da Casa e da Prefeitura, pelas divulgações feitas pelo 

mesmo em prol da Audiência Pública que ocorreu no prédio da Câmara e 

assim o Presidente agradeceu a todos pela atenção e desejou a 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 20 de dezembro 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, 06 de dezembro de 2018. 
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