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Ata da 9ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal 

de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017 

Aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete (04/05/2017) 

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 Waerson Jose de Souza, 

Zildo Vicente Leite. Constatado o numero legal de vereadores presente o 

senhor presidente declarou aberta 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 a 

secretária da casa a fazer a leitura da lista de presença dos senhores 

vereadores e a proferir a leitura da ata da sessão anterior em seguida o 

senhor presidente pôs a ata em votação que foi aprovada por unanimidade 

de Votos.  Dando continuidade os trabalhos o senhor presidente autorizou a 

secretária da Casa a fazer a leitura do Expediente do dia que constou de 

leitura de Votos de Pesar a família do senhor Roberto Alencar de Sousa de 

autoria do vereador Waerson José de Souza e sobrescreveram os 

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. Leitura da Indicação nº 118/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 119/2017 de 

autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura da Indicação nº 

120/2017 de autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura do 

Requerimento nº 014/2017 de autoria do vereador Waerson José de Souza, 

leitura do Requerimento nº 015/2017 de autoria do vereador Arildo Batista 

Ferreira, leitura do Requerimento nº 016/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura do Requerimento nº 017/2017 de autoria do 

vereador Waerson José de Souza, leitura do Requerimento nº 018/2017 de 

autoria do vereador Waerson José de Souza, leitura do Requerimento nº 

019/2017 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura do 

Requerimento nº 020/2017 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, 

leitura do Requerimento nº 021/2017 de autoria do vereador Zildo Vicente 

Leite, leitura do Projeto de Lei nº 005/2017 de autoria do Poder Executivo, 



leitura do Projeto de Lei nº 004/2017 de autoria do vereador Arildo Batista 

Ferreira, leitura do Projeto de Lei nº 005/2017 de autoria do vereador 

Arildo Batista Ferreira. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito que saudou o senhor 

presidente, colegas vereadores e vereadora, publico presente. O edil iniciou 

suas palavras falando da Indicação que ele apresentou onde vem indicar o 

senhor prefeito a eminente necessidade de se colocar tábuas na lateral das 

duas caçambas que fazem o recolhimento do lixo em nossa   cidade.  E 

apresentou um Requerimento ao senhor prefeito que faça a compra de um 

veículo tipo câmara fria para transporte de carne bovina abatidos no 

matadouro localizado na cidade de São Bentinho com destino aos 

frigoríficos existentes em nossa cidade e que o processo de abate dos 

animais seja inspecionado por um veterinário. O edil parabenizou o 

prefeito, a primeira  Dama secretária de ação social pelas festividades de 

vinte e três anos de emancipação politica do município, que foi tudo muito 

bonito houve o campeonato de futebol foi muito bem organizado onde ele 

participou de todos os eventos e parabenizou toda equipe pela organização  

e fez uma reflexão que prefeito, vereador, secretários e toda equipe e 

alguns popular acham que o prefeito faz e por bondade  mais prefeito, 

vereadores ganham para administrar porque é funcionários do povo, porque 

é estar vereador, é estar prefeito, é estar secretario. Porque somos 

instrumento do povo, estamos a serviço do povo, porque o poder emana do 

povo, porque foi o povo que colocou cada vereador aqui para representar  e 

da sua parcela de contribuição e procurar trilhar nos bons caminhos e 

desenvolvimento do município. E finalizou desejou uma boa noite a todos.  

O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Vicente Ismael da Silva Filho. Que saudou o senhor presidente, colegas 

vereadores e vereadora, publico presente, os funcionários da Casa. O edil 

iniciou sua fala agradecendo a Deus por estar aqui em mais uma sessão 

ordinária dizendo que um prazer imenso participar de mais uma sessão 

ordinária com objetivo maior de alavancar o desenvolvimento de nossa 

terra e justificou sua ausência na ultima sessão ordinária  por motivo de 

saúde e também a sessão solene não foi possível participar ele pediu 

desculpas a Casa e parabenizou a administração pela festa  dos vinte e três 

anos de emancipação politica do município, que foi comemorado de uma 

forma brilhante mesmo faltando algumas lideranças que ajudaram a 

construir Cajazeirinhas outra não estando mais entre nós. O edil agradeceu 

a todos que participaram mesmo com dificuldade financeira foi realizado 

algumas programação e parabenizou toda equipe organizadora. E frisou 

sobre a reunião das comissões de justiça e redação finanças e orçamento  

que houver hoje pela manhã para analise e apreciação da LDO,  que ira se 

reunir para fazer as emendas porque é o momento importante de orçar para 

LDO de 2018 é o momento que o vereador tem para deixar em papel suas 



reivindicações, suas cobranças para população e ele falou que leu o projeto 

e ficou um pouco preocupado porque no projeto não estava especificados 

valores e nem as definições dos recursos, mais como estar em inicio de 

gestão e que seja feito a audiência publica com todo os representante de 

associações, secretários, todo poder publico para ouvi a opinião e desejo de 

cada localidade e secretarias e em outras gestões foram feitas a audiência 

publica para LDO e para PPA ajuda muito para onde será destinado os 

recursos e desenvolvimento local. E agradeceu o espaço e desejou uma boa 

noite. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador 

inscrito Waerson José de Souza. Que saudou o senhor presidente, colegas 

vereadores e vereadora, em nome do secretário de planejamento 

Geraldinho saudou o público presente. O edil falou que apresentou os votos 

de Pesar a família do funcionário publico municipal o senhor Roberto 

Alencar de Sousa que tinha o cunho de Pandeirinho conhecido por todos 

aqui e falou sobre o Requerimento que apresentou requerendo informações 

sobre a possibilidade de se colocar número telefônico em toda a frota de 

veículos, para reclamações da Prefeitura, da Administração Direta, Indireta 

e Autárquica. Requereu cópias dos processos licitatórios ocorridos entre o 

período de janeiro a abril de 2017 realizadas pelo Poder Executivo 

Municipal. Também requereu  ao senhor Secretário de Saúde do Município 

de Cajazeirinhas/PB explicações por escrito ou verbalmente sobre o caso 

onde a ex-servidora que prestava serviço na Unidade Móvel Odontológica 

na função de ACD a Srª.  Cristina Moura, e que ainda continua cadastrada 

no CNES neste município. O edil falou que baseado em denúncia na 

empresa na rádio Liberdade  que as comissões avalie e analise porquê em 

tão pouco tempo já tem uma demanda judicial em tão pouco tempo  no 

processo licitatório de nossa cidade em outro inicio de gestão ele vinha a 

tribuna da Casa cobrar a aproximação do Poder Executivo com o 

legislativo e sempre com a presença do prefeito e a maioria dos secretários 

nas sessões nada veio justificar o requerimento que ele enviou há mais de 

quinze dias solicitando o processo de financiamento do INSS, porque se 

tem muito a falar e muito pouco a mostrar e estão dando ouvido de 

mercador a essa Câmara e quando senta naquela cadeira do Poder 

Executivo trata-se a Câmara Municipal como ouvido de mercador porque 

na gestão passada era assim só se ouve dizer que a prefeitura estar passando 

por dificuldade estar pagando um milhão de INSS mais não  se manda os 

papeis para câmara para os vereadores explicar para o povo dessa cidade E 

outo Requerimento pra saber  oque estar acontecendo com a Unidade 

Móvel odontológica e teve a surpresa que numa ação da secretaria de saúde 

tiraram ela da garagem e colocaram na praça para prestar uma assistência 

que a população que ali estava e o que ficou surpreso que uma ex-

funcionária ACD qualificada registrada no conselho regional de 

odontologia que trabalhava na gestão anterior que é execrada nessa Câmara 



municipal que todo mundo que sobe nessa tribuna  desse a macaca alguma 

vezes com razão outras nem tanto estar utilizando uma funcionaria da 

gestão anterior pra receber verbas e passamos os senhores quando essa 

funcionaria foi a traz de explicações o próprio prefeito falou que era 

lamentável uma coisa dessa aconteceu e o fala aqui começa a jogar pedra 

demais e não tão vendo o telhado de vidro é caçamba virando, é caçamba 

quebrando e nada falam aqui e a população começa saber que essa Unidade 

móvel ontológica estar entrando verbas nos meses de março e abril 

somaram 18720,000(dezoito mil e setecentos e vinte reais) e ela estar 

parada e com mais de dezoito mil não dá pra botar pra funcionar para 

manter esse programa ativo. O senhor presidente convidou o vereador 

inscrito Zildo Vicente Leite. Que saudou o senhor presidente colegas 

vereadores e vereadora saudou o jornalista Diego, funcionários da Casa e 

publico presente. O edil iniciou seu pronunciamento falando do excesso de 

combustível no ano de 2015 e de cenoura para merenda escolar e falou de 

sua indignação com o voto do Relator do Parecer e a turma do turma do 

Temer venceu por 23x14 votos mais segue para o Plenário é preciso de 308 

votos para aprovar e enterra de vez a aposentadoria principalmente do 

trabalhador rural mais o que eles querem é acabar com a força sindical para 

eles se manterem no poder sempre conversando com o vereador Burity eles 

acham que o problema do Brasil estar em quem ganha o salario mínimo 

porque são bilhões de reais que vai para corrupção e essa semana já 

começou a CPI da Previdência e mais de cem mil é de sonegação de 

imposto das grandes empresas. Com relação a reforma da previdência na 

paraíba só dois deputados votaram a favor do povo o deputado Luís Couto 

e Veneziano e falou que não vota em deputado que votaram contra o povo. 

E no cenário estadual o governador Ricardo Coutinho tirou a Paraíba do 

isolamento de cinquenta e quatro cidades que antes não tinha asfalto hoje 

estão asfaltadas e o governador estar sendo cotado para ser presidente da 

republica mais quem dera se o Brasil fosse governado por Ricardo 

Coutinho a Paraíba  dando exemplo pagando os funcionários em dias e 

Cajazeirinhas ganhou um micro ônibus e um laboratório de informática 

para Escola Jandhuy Carneiro e o edil falou que fez uma visita a escola e 

foi muito bem recebido pela diretora e pelo o vice-diretor mostraram as 

instalações da reforma e estar de parabéns e essa semana o governador teve 

uma vitória foi absorvido pela a AJE com 5x1. E sobre o cenário municipal 

parabenizou os Cajazerinhensse independente de bandeiras politicas pela 

festa de emancipação politica no sábado com o hasteamento das bandeiras, 

e apresentação da banda Macial, grupo de idosos, as pessoas que faz Artes 

parabenizou os vereadores Otoniel e Arildo pele presença, houve  a 

celebração da missa onde o padre cobrou a presença das autoridades, outros 

eventos durante toda semana como a mostra da agricultura familiar que 

recebeu a visita de pessoas de quase todo estado e que em junho 



Cajazeirinhas vai sediar a plenária do Território do velho Piranhas. O edil 

falou sobre a diferença do FPM do município de São Domingos com de 

Cajazeirinhas onde tem um défect de quase seiscentos mil reais e um 

déficit muito grande mais o problema de governar bem e das pessoas 

querem fazer e falou que fez uma visita a farmácia do município e já estar 

com o estoque de remédio de setenta por cento e o restante já foi feito o 

pedido e parabenizou o prefeito por ter vindo pagando a contra partida da 

prefeitura do garantia safra para os agricultores do município com relação 

os cortes de terras que foram cortados no momento certo no município já 

tem muitos agricultores com o feijão garantido e quase o milho garantido 

também precisa só de algumas chuvas mais vai da certo e finalizou desejou 

uma boa noite a todos. O senhor presidente convidou o vereador inscrito 

Adailton Alves de Lima. Que saudou o senhor presidente colegas 

vereadores e vereadora saudou em nome do ex-vereador Domingos o 

publico presente, funcionários da Casa e publico presente. O edil iniciou 

suas palavra externando seus votos de Pesar em seu nome e de sua família 

em nome da Casa aos familiares  do senhor Roberto Alencar conhecido em 

nosso meio por Pandeirinho servidor publico do nosso município deixou 

nesse município sua contribuição e deixou seus votos a toda família 

enlutada. O edil falou sobre os membros das Comissões de justiça e 

redação finanças e orçamento que estiveram reunidos antecipadamente para 

analisar e debater sobre a LDO, onde foi lido hoje a noite e mantéu contato 

com o secretário de finanças que já estar sendo organizada a audiência 

pública aonde a população vem trazer seus anseios e terá direito a inserir 

proposta para essa lei e que haja a mobilização do povo nessa ação para o 

orçamento de dois mil e dezoito e falou sobre uma indicação que 

apresentou que seja construído uma mata burro na propriedade da senhora 

Josefa Leandro de Lima localizado no Sitio São José dos Alves zona rural 

do Município, e outro indicação solicitando ao prefeito que seja construído 

uma mata burro na propriedade da senhor Raimundo Ferreira Galvão 

localizado no Sitio São José dos Alves zona rural do Município. O edil 

parabenizou o prefeito Assis pelas ações que houve no aniversario da 

cidade como torneio de futebol e parabenizou todas as secretárias pelos 

eventos que foi durante a semana de festa e de comemoração muito bem 

organizado pele equipe parabenizou o prefeito pela reforma da praça o 

cartão postal, hasteamento dos pavilhões logo após houve a entrega do 

WiFi esse programa de rede para acesso a internet  e estar disponível a 

população e o prefeito junto com o governo do estado conseguiu trazer um 

micro ônibus para suprir a necessidade dos estudantes universitário para 

faculdade de Patos. E falou que na gestão passada tinha uma gaveta com 

pedido de ultrassom  guardada por um ano, era ônibus quebrado nas 

estradas  não dá pra esquecer deflagraram a frota do município são sequelas 

que tem que trazer a tribuna. E finalizou suas palavras desejando uma boa 



noite a todos. O senhor presidente convidou o vereador inscrito Arildo 

Batista Ferreira. Que saudou o senhor presidente colegas vereadores e 

vereadora, funcionários da Casa e publico presente. O edil iniciou suas 

palavras falando do Projeto que ele apresentou que é uma emenda ao 

projeto do vereador Waerson que apresentou que seja realizado cursos de 

primeiro socorros aos servidores de creche escolar do nosso município e 

outro projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de remessa e comunicação da 

tramitação como data, municipal de Cajazeirinhas hora e local de abertura 

dos processos licitatório findos à Câmara  que foi lido nessa sessão e será 

distribuído com as comissões para analisarem o edil falou que diante dos 

debates o que lhe deixou abismado foi quando teve o conhecimento da 

amiga Cristina que o cadastro ainda estava em seu nome e o edil falou que 

estar solidário a ela   e que procure a justiça para investigar mais profundo 

e descobrir o culpado e essa não é o primeiro desmando tem outros fatos 

que vem acontecendo edil  falou  que vai apurar que relação aos exames 

tem uma pessoa do município que veio pedir uma ultrassonografia e foi 

negada e teve que ser feita em Coremas o edil falou que falou com o 

secretário pessoalmente e não foi atendido. Diante mão parabenizou toda 

organização das festividades do aniversario da cidade que houve a semana 

toda de evento o edil parabenizou em seu nome e de sua família onde ele 

participou dos eventos que veio abrilhantar o município. E com relação às 

máquinas do município na gestão anterior nem levanta a tese dos valores 

que foram gastos porque em sua região foi feito muitos benefícios para as 

pessoas se quiser traz uma lista de vários açudes, criatórios, reservatórios 

para água, barreiros e outros e para concluir que o DNIT venha fazer a 

operação tapa buracos e que o município encontre uma solução para esse 

gado que vive na beira da pista, procure o ministério publico porque irá 

acontecer acidentes. E fala a população que pedir, discutir não resolve nada 

o bom e que se tenha a solução porque é feito tem que se elogiar mais o que 

não foi não se pode elogiar. A festa do aniversario da cidade foi brilhante 

tem que se parabenizar ao prefeito os secretários e toda equipe envolvida e 

fala sempre que estar sempre a disposição do povo do município de 

Cajazeirinhas, porque turbulência virão mais que fiquem melhor do que 

antes. Finalizou desejando uma boa noite a todos. O senhor presidente 

convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. Que saudou o 

senhor presidente colegas vereadores e vereadora, funcionários da Casa e 

publico presente. O edil iniciou seu pronunciamento Indicando o senhor 

prefeito que seja restaurada  as placas das ruas que estão sem nomes e 

outras apagadas para que tenha uma melhor identificação que é de grande 

importância e necessidade e diante mão agradeceu ao prefeito o secretário 

de obras pela metragem que foi colocada na entrada do Sítio Vinha, e com 

relação o que o vereador Waerson foi comunicado é necessário que o 

secretário de saúde venha  a essa Casa prestar esclarecimento a população a 



prejudicarão a ACD que com certeza ele venha  fazer seus esclarecimento 

sobre o assunto para os vereadores e a população. E com relação a LDO é 

importante que se reúna, debatam porque nas gestões passadas se realizava 

as audiência pública onde cada um trazia sua demanda e suas sugestões e 

juntavam tudo e dava certo porque cada pessoa tem uma realidade diferente 

da outra e juntando tudo se elabora  uma LDO que venha oferecer aos 

nossos munícipes uma melhor administração. E parabenizou a todos pelo 

aniversario de Cajazeirinhas que aconteceu com uma programação vasta de 

segunda a sábado e que todos os dias tinha uma programação deixou de 

participar de algumas por outros motivos parabenizou o empenho a toda 

administração para que a festa acontecesse. E com relação esse projeto que 

foi lido do vereador Arildo sobre a assistência da educação básica é um 

programa do governo federal e que seja inserido nas escolas para aquelas 

pessoas que tem problema  aqui já tem uma sala que atende alunos com 

problemas E dizer que toda gestão tem defeitos  e o papel do vereador é 

esse de discutir os problemas e se resolver aquilo que dá certo pra se 

resolver e não ficar falando que o prefeito fez uma coisa o outro não fez e 

pensar no bem comum para Cajazeirinhas em projetos de melhorias e o que 

é errado procurar corrigir. Finalizou desejando uma boa noite a todos. O 

senhor presidente convidou a vereadora inscrita. Maria aparecida Dantas de 

Almeida. Que saudou o senhor presidente colegas, vereadores, em nome do 

Diretor de transporte saudou publico presente, em nome de J. Milton 

saudou todos os trabalhadores que nessa segunda feira foi o nosso dia. A 

edil esterno seus votos de Pesar aos familiares de Roberto Alencar 

(Pandeirinho) que estrar com Deus seu sentimentos em nome de sua família 

em nome da família do seu sogro um funcionário muito respeitado e 

querido por todos. Falou sobre o dia dos trabalhadores e trabalhadoras 

mulheres guerreiras parabenizou todo pelo seu dia e falou sobre a audiência 

pública que é necessária e estar aguardando com ansiedade e com relação o 

que houve com o secretário de saúde e necessário que ele venha ate essa 

casa explicar o acontecido ate mesmo pela sua competência mais é 

impossível não tocar nesse assunto esse incidente que houve como houve 

na gestão passada engavetamento de exames para aqueles que tinha 

bandeira de outra cor fui vitima e pessoas da sua região na educação como 

o município recebeu a frota de carros  e que no ano passado ela não foi 

informada no PASEP, e até hoje não recebeu e foi inúmeras falhas que 

houve na administração passada e seus  parabéns para  Cajazeirinhas, para 

os secretários que desenvolveu um trabalho com muito amor,  com muito 

respeito e nossa praça estar uma praça digna de Cajazeirinhas, 

Cajazeirinhas agora tem nome e na semana de festa de seu aniversario 

abertura foi festa com um Culto lamentável que nem todos compareceram e 

agradeceu ao Pastor Júnior que foi uma benção, houve a celebração da 

missa que foi linda celebra pelo pároco José de Sousa também faltou 



alguns colegas vereadores , também houve o campeonato de futebol 

resgatando o futebol de nossa cidade que foi muito lindo todas as Ações 

estava de parabéns a secretaria de ação Social estendeu seus parabéns a 

secretária pelos casamentos, que Deus abrilhantou com um chuva onde 

houve o casamento civil e religioso a Drª Juíza abrilhantou com um 

discurso que foi uma terapia para os casais a nossa celebração religiosa foi 

muito linda  que os trabalhos continue mais para isso acontecer precisa da 

nossa  contribuição. Vamos cuidar oque   os demais prefeito  implantaram e 

que o atual estar implantando e que ela ficou muito triste quando fizeram 

aquilo com a placa da farmácia e com as lixeiras que foi um trabalho 

fantástico mais infelizmente não durou. A edil pediu desculpa aos colegas 

vereadores e falou que a administração passada foi um desrespeito a 

população de Cajazeirinhase finalizou seu discurso desejando a uma noite a 

todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos convidou o vice-

presidente para assumir os trabalhos que ele iria fazer uso da palavras 

assumiu os trabalhos o vice presidente e facultou a palavra ao vereador 

Jacson Felix Almeida dos santos . Que saudou o senhor presidente colegas 

vereadores e vereadora, funcionários da Casa, radialista J Milton e público 

presente. Agradeceu a presença do secretário de saúde. O Edil pediu 

desculpa por estar roco mais não gosta de deixar de participar das sessões e 

estar aqui para cumpri o papel de vereadores. O edil subscreveu os Votos 

de Pesar que o vereador waerson José de Souza apresentou a família do 

senhor Roberto Alencar conhecido por Pandeirinho funcionário publico 

desse município que ainda tem laços familiar que tem um irão casado com 

uma filha dele as suas considerações a toda família. O edil falou de uma 

reunião que participou na cidade de Pombal no Campus da UFCG sobre a 

questão hídrica de nossa região que é abastecido com o rio Piancó e 

emenda com o rio Piranhas foi mostrado um gráfico tudo técnico da 

medição geográfica que é contabilizado milímetro por milímetro e o 

resultado é assustador e se não chover o açude de Coremas vai entrar em 

colapso em outubro. Mais já foi liberado  a obra do eixo norte e esse 

dinheiro já estar assegurado mais houve um problema com as firmas e 

estão com problema judicial mais tem uma proposta de se colocar uma 

adutora flutuante no açude de Coremas para abastecer Coremas, 

Cajazeirinhas e Pombal. E com relação a gestão passada ele tem se mantido 

nos debates nessa Casa aos assuntos que vem engrandecer e fortalecer o 

crescimento do nosso município porque a gestão passada da forma que foi 

feita o povo deu a resposta e ele falou para o gestor atual que não se teve 

conduzir uma gestão com os erros da passada porque se teve fazer a gestão 

de cada administrador e o que for de bom pode-se copiar mais o gestor 

atual com sua humildade e sua presença todos os dias na prefeitura isso é 

fundamental, porque na gestão passada se debatia se cobrava mais ele não 

tinha dialogo acho que isso foi uma das causas do rompimento de alguns 



vereadores que hoje estão na situação junto ao gestor. O edil falou que 

participou da administração do ex-prefeito Zeridan  ele vinha para  sessão e 

trazia um gravador e grava a sessão no dia seguinte o prefeito escutava e e 

ele dizia isso me preocupa mais isso não mais tem que corrigir e agradecia 

aos vereadores da oposição pelas cobranças porque ele não estava vendo os 

erros e os vereadores estava e teria de ser corrigido. O edil parabenizou o 

prefeito com toda sua equipe pelo aniversario da cidade pelos eventos no 

esporte, na agricultura, secretaria de ação social com os casamentos os 

eventos religioso, secretária de educação, com o hasteamento dos pavilhões 

e corte do bolo para população onde esteve presente muita gente. O edil 

finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos.  Em 

seguida o senhor presidente reassumiu os trabalhos e não havendo mais 

matéria a ser deliberada por essa casa de leis, o senhor presidente encerrou 

os trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a 

comparecerem a próxima sessão designada para o dia 18 de maio 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, 04 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


