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Ata da 16ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito 

(14/06/2018) 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, Waerson Jose de 
Souza, Zildo Vicente Leite. 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 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. E em seguida o Vereador Adailton Alves de Lima fez 

um requerimento verbal pedindo a dispensa da leitura da ata da sessão 
anterior e logo após o presidente pôs em votação que foi aprovada por 

unanimidade de votos. E autorizou a secretária da Casa a fazer a leitura do 

Expediente do dia e não havendo matéria para o expediente do dia o senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Adailton 

Alves de Lima. Que falou! Excelentíssimo senhor presidente vereadores e 

vereadora. Quero em nome de o secretário Evandi Vieira saudar a todos os 

presentes nessa Casa. De certo forma quero pedir desculpas pelos 
transtornos da ultima sessão. E quero aqui inicialmente dizer que as 

estradas do nosso município já foram iniciadas pelo setor da comunidade 

do Jacu quero também, na Tribuna desta Casa agradecer ao atendimento 

médico no Posto de Saúde de São Jose dos Alves, aonde no dia 02 de junho 
o médico clinico geral e cirurgião Dr. Marcelo juntamente com sua esposa 

Drª Genilda, estiveram naquela comunidade, levando um atendimento de 

grande aproveitamento, então quero aqui em meu nome e de toda a 

comunidade agradecer, quero aqui hoje trazer os parabéns a um grande 
amigo meu companheiro que terminou de concluir o seu curso de Ciências 

Agraria na UFPB, meu amigo Ednaldo Carreiro de Almeida. E quero aqui 

também me dirigir ao colega vereador Waerson quando se dirigiu com 
pedido de desculpas a minha pessoa e dizer que me senti no nível baixo 

porque aqui o mesmo valor que um tem o outro vereador também tem, pois 

o papel e o mesmo mais vossa excelência tem a humildade e isso faz parte 



da politica. Eram essas as minhas palavras e muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo 

Batista Ferreira. Que falou! Primeiramente quero agradecer a Deus e 

cumprimentar o presidente, a mesa diretora os colegas vereadores e 

vereadora o público aqui presente em nome do amigo Edmilson que veio 
da cidade de Coremas cumprimento os demais. Já que iniciaram falando no 

sentido da eleição eu gostaria de me expressar o motivo que às vezes 

magoou foi à forma que foi feito o trabalho estar no gabinete da presidência 

da mesma forma que foi citado aqui na tribuna uma magoa conduzida em 
palavras isso que magoa assim como a forma que o senhor presidente se 

dirigiu ao meu irmão quero também pedir desculpas a todos os vereadores 

aqui se me estressei sabemos que nossos trabalhos estão encerrando hoje e 
a gente precisa cobrar o desenvolvimento da cidade. A questão da saúde 

dos transportes, dos medicamentos e a questão da limpeza urbana.  Aqui 

tem um agente de saúde do Riacho da Cal que trabalha aqui na cidade e ele 

esta de parabéns porque eu nunca vi aqui um agente ir todo mês às casas e 
ele vai. Ainda vou indicar um Voto de Aplauso pra ele. Pra encerrar me 

falarão que as maquinas estão fazendo as estradas, mas vou discordar, pois 

me mandaram hoje umas fotos de tratores sem pneu reto escavadeiras, 
moto niveladora também sem pneus, ônibus com os pneus rasgados. E vou 

fazer uma visita pra ter certeza porque não vou falar o que não vi e hoje se 

encerra o primeiro período. Quero agradecer a todos e uma boa noite a 

todos e ate a próxima sessão se Deus quiser. O senhor presidente reassumiu 
os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. 

Que falou! Senhor presidente e colegas vereadores e vereadora, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Internautas em redes que nos escutam primeiro quero 
agradecer a Deus por estar mais um momento aqui nessa Tribuna como 

também quero parabenizar o nosso colega Ednaldo pela conquista escutei 

atentamente o discurso do colega me permita o vereador Adailton Alves 

onde vossa excelência também citou o meu nome e houve um equivoco em 
relação a minha pessoa com a sua porque eu falei que tinha votado em 

vossa excelência porque quando foi formada uma chapa vossa Excelência 

era vice-presidente e eu primeiro secretario o colega Zildo segundo 

secretario sendo assim a chapa é composta com os quatro nomes foi um 
combinado que não deu certo eu respeito à posição de cada um se falei algo 

que magoei vossa excelência peço de público desculpas. Fico feliz por ter 

começado a fazer as estradas iniciando pela comunidade do Sitio Jacu que 
o ano passado ficou por fazer então quero parabenizar a gestão por isso. 

Quero desejar a todos os munícipes como estamos terminado o nosso 

período aqui na Câmara municipal vamos entrar em recesso então desejo 

uma feliz festa junina que é típica de nós nordestinos. Boa noite a todos 
obrigado e até a próxima oportunidade. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou a vereadora inscrita. Maria Aparecida Dantas de 



Almeida. Que falou! Boa noite Senhor presidente e colegas vereadores 

público aqui presente na pessoa da minha tia e professora Umbelina eu 
saúdo a todos aos ouvintes da minha Cajazeirinhas FM, minha satisfação 

de estar nos ouvindo já vou me apegar às palavras do colega vereador 

Joalex quando se fala de São João que e uma data linda que todos se 
alegram e essa semana já começaram aqui no nosso município na 

comunidade de Boa União na pessoa das professoras Oneide e Umbelina 

junto com as coordenadoras Anete e Valmira já fizeram os trabalhos 

belíssimo com nossas crianças também essa noite tive um momento feliz ao 
saber do sucesso que meu amigo Ednaldo Carreiro conseguiu na sua 

historia de vida quero parabenizar, quero estende meus parabéns ao meu 

colega Zildo Vicente em nome da EMATER, pela produção de algodão que 
tivemos aqui no nosso município então parabéns a todos que fazem a 

EMATER de Cajazeirinhas. Em relação à quinta feira passada acredito que 

houve de tudo um pouco magoas, ofensas, desentendimentos enfim muitas 

coisas. Em relação a minha pessoa se eu magoei ou fui inadequada em 
algum momento que não lembro que fui, mas se fui posso pedir desculpas 

aos meus colegas, pois como citei no meu discurso o momento não foi fácil 

foi de muita tensão. Quero agradecer a todos em especial aos meus colegas 
aos que não poderem me apoiar nessa chapa quero dizer que entendo a 

situação de cada um e que todos tenham uma boa noite e muito obrigadas. 

O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito. Que falou! Senhor presidente e nobres colegas 
vereadores e vereadora Maria Aparecida, ouvintes da Cajazeirinhas FM 

plateia aqui presente no qual eu saúdo na pessoa do nobre ex-vereador 

desta Casa Evandi Vieira. Inicialmente gostaria de relatar um pouco sobre a 
maquina acredito que essas fotos que vossa excelência o vereador Arildo 

tem não são recentes porque anteontem a maquina estava fazendo uma 

limpeza na cidade aqui eu gostaria de levar as minhas palavras aos eleitores 

que votaram no prefeito que torcem por ele eu não votei mais torço por ele 
que ele faça um bom Trabalho. Agora, jamais o vereador Otoniel vai ficar 

calado ou deixar de cobrar ou de ver que existe alguém mais beneficiado de 

quê outros. Na segunda-feira eu passei por uma sena que sendo Pai, fiquei 

muito triste quando adentrei na Escola daqui do município as sete e pouca 
da manhã e me deparei com uma criança no corredor e ao perguntar o 

porquê que ela não estava na sala de aula ela me respondeu que, porque 

estava com fome. Todos nós sabemos que existe no nosso município uma 
Ação Social, que, na gestão do Ex-Prefeito Cristovão Amaro, dava vinte 

cestas básicas no município de Cajazeirinhas, na época de Zeridan, passou 

para trinta cestas e na de Cristovão Filho eram cinquenta cestas básicas. 

Nesse governo agora cortou pelo um todo. Quero parabenizar os 
quilombolas, pois em alguns dias estarão recebendo as cestas básicas vindo 

da CONAB, do Governo Federal. Então, não quero aqui culpar a Secretária 



de Educação e nem a diretora do Colégio, mas, poderiam ter uma solução 

para aquela situação. Outro fato que também me marcou nessa segunda-
feira pela manhã, foi o atendimento a Manoel Piauí que vinha caminhando, 

se sentiu mal e se aproximou da calçada do Sindicato e eu acredito que o 

nobre Secretário que estava lá presente no SAMU, pensou que era eu que 
estava precisando, mas graças a Deus não era. O que me deixa mais 

intrigado é que, para Cavalgada, dia 7 de setembro e todas as carreatas esse 

SAMU pode sair da base, e fazer presença nesses eventos. E não pode sair 

da base, em uma urgência e isso é preocupante no nosso município. E para 
concluir quero dizer Senhor Presidente, que fiquei triste e magoado na 

quinta-feira passada, pois não pude concluir o meu voto da forma que 

queria pela baderna que foi feita aqui, mas, relevam-se os pros e contras, 
pois respeito vossa excelência e os que aí estão para conduzir os trabalhos 

durante esses dois anos. Muito obrigado Senhor Presidente. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente 

Ismael da Silva Filho. Que falou! Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Colegas Vereadores, Funcionários da Casa, Público aqui presente e em 

nome de Edvan  Barbosa eu quero saudar os demais que se encontram na 

plateia, aos Caros Rádios Ouvintes e Internautas, Boa Noite. Quero iniciar 
agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos 

discutirmos os assuntos de interesse de nosso município. E inicio com uma 

informação de que a recuperação das estradas do nosso município já está 

sendo iniciada e que vale salientar de que o município é grande e que com 
um ou dois meses é impossível ser recuperadas. Mas com essa noticia 

ficamos na expectativa de que esse ano seja feita todas as estradas do nosso 

município, diferente do ano passado. Com relação à aprovação da ata por 
sinal muito longa, mas, no geral foi satisfatória para ambos os lados, pois a 

mesma citou e relatou os acontecidos. Com relação ao São João do nosso 

município, estamos vivendo esse período de festas juninas no qual envolve 

toda região por ser já de costume e tradição muito antes de Cajazeirinhas se 
tornar até mesmo cidade. Tivemos esse momento conturbado aqui na casa e 

as opiniões adversas, o ponto de vista de cada um é algo individual de cada 

pessoa. Temos que ter a maturidade de respeitar e principalmente quando 

se refere ao nosso regimento. Quero agradecer o espaço e uma boa noite a 
todos e a todas.  O senhor Presidente convidou o vereador inscrito 

Waerson José de Souza. Que falou! Boa noite Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores aqui presentes, Senhora Vereadora, em nome do meu 
amigo Dedé do Pancadão, gostaria de cumprimentar a todos que está aí na 

galeria essa noite. Estamos encerrando mais um semestre, em minha 

opinião um semestre bastante produtivo, no qual todos os projetos que aqui 

entraram foram discutidos que é o que pauta a função desse legislativo. 
Depois de todos os discursos e dessa ata longa e muito bem redigido, eu 

queria colocar nos anais dessa casa que eu não sou sabedor do direito, mas, 



existe uma coisa que justifica muito bem o que aconteceu naquela noite que 

com certeza entrou para a história de nosso município. Existe no direito um 
termo chamado “Erro Material” e eu escutei muito isso, com aqueles no 

qual recorri exatamente para saber isso. À Vereadora Cida. Tenho certeza 

que pelo seu comportamento e sua crença, Deus irá ti iluminar juntamente 
com sua família para seguir o caminho que você achar que é o mais justo. E 

pode ter certeza absoluta de que eu, na chapa vencedora, não terei resquício 

nenhum por você procurar o que acha justo. Queria ao Vereador Alex, 

desejar mais uma vez de pronto que essa chapa vencedora que você 
encabeça, a partir de 2019, possa olhar para traz e aprender com os erros 

desse Ex-Presidente que aqui na tribuna está do nosso decano e Ex-

Presidente Otoniel e do mais recente Presidente que a partir do dia 31 de 
Dezembro estará deixando a Presidência e possa sim ter a sua identidade e 

o seu caminho. Queria aqui mais uma vez entrar com um pedido, porque a 

gente não tem um diretor de transporte, apesar do irmão do prefeito agir 

como tal dentro da maquina e vários requerimentos foram mandados desde 
que saiu o Senhor Flávio Trigueiro. Temos inclusive arquivado nos meus 

documentos pessoas dizendo que as maquinas estão relacionadas à 

Secretaria, que isso não é verdade! Nós precisamos discutir com essa 
gestão, com verdade. Gostaria de entrar com mais esses Votos de Aplausos 

e ia dedicar ao Vereador Zildo, mas, me falaram que isso é legislar em 

causa própria. Então, diante desse projeto Algodão Paraíba que é pequeno, 

mas, já tem uma demonstração muito grande daquilo que traz o bem. Como 
Zildo é chefe da EMATER era mais interessante direcionar para empresa 

que vossa excelência representa que é a EMATER. E a partir do dia dez de 

julho estaremos aqui novamente, discutindo as matérias de interesse para o 
nosso povo, porque esse é o nosso papel. Muito obrigado e uma boa noite a 

todos O senhor Presidente convidou o vereador inscrito Zildo Vicente 

Leite. Que falou! Boa noite senhor presidente, senhora vereadora e 

senhores vereadores, funcionários dessa casa, Público aqui presente, Aos 
Ouvintes da Cajazeirinhas FM e a todos da Zona Rural e Urbana. Desde já 

quero parabenizar Vossa Excelência, o Senhor Presidente por ter 

modificado o regimento de Sessões quinzenal para semanal. Também 

desde já, agradecer em nome da EMATER Paraíba, à essa Moção de 
Aplausos do meu colega Vereador Dr. Waerson que nos concedeu essa 

honra de reconhecer esse trabalho. E no final de julho na semana da 

agricultura familiar que iremos promover a segunda, aqui em Cajazeirinhas 
e eu irei reconhecer um por um desses guerreiros que abraçaram essa causa, 

que é a revitalização da cultura do algodão no nosso município. A pecuária 

leiteira também é muito forte aqui no nosso município. Em relação às 

cestas básicas dos quilombolas está vindo todo mês desde janeiro. 
Estaremos se Deus quiser, em julho distribuindo mais Alevinos. Participei 

no dia 4, da audiência da secretaria de saúde, e a Dra. Cristiane explanou 



muito bem o que foi feito nesse primeiro quadrimestre e o que tem ainda 

pra ser feito. Participei também ontem, do Arraiá da Saúde, a quem desde 
já quero parabenizar toda a equipe. A gente participou também do ensaio 

com o pessoal do CRAS, que estará amanhã na quadrilha junina. Tem um 

requerimento que eu protocolei aqui nesta casa, aonde peço que vossa 
excelência juntamente com os demais colegas possa realizar uma audiência 

pública quando voltarmos do recesso, sobre a questão da telefonia móvel 

de Cajazeirinhas e convidar o pessoal da TIM, Ministério Público, 

PROCON, o Executivo, o Legislativo e a População que são os mais 
interessados. Também protocolei outro requerimento pedindo outra 

audiência pública sobre os serviços da CAGEPA do nosso município, 

principalmente na questão da taxa de esgotamento sanitário. Apresentei 
também uma indicação, pedindo a inclusão da disciplina educação 

ambiental no ensino fundamental da segunda série do sexto ao nono ano. E 

amanhã a tarde estarei participando em Pombal, de um evento com a 

juventude socialista, onde iremos receber o Pré-Candidato João Azevedo 
juntamente com a Pré-Candidata Poliana e a noite estaremos aqui 

prestigiando as quadrilhas juninas e no sábado no São João Antecipado, 

que está sendo organizado pela Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas. E 
falando sobre eleição, eu também na eleição passada recebi convites, mas, 

disse que já tinha posição definida. Muito obrigada a todos e a todas. O 

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. Que falou! Boa noite a todos os presentes Senhores Colegas 

Vereadores, Colega Vereadora Cida, Público aqui presente e em nome do 
Ex-Vereador Evandi Vieira, a todos que nos houve pela Cajazeirinhas FM, 

um abraço. Gostaria de citar aos meus colegas vereadores o trabalho que 

tive elaborando essa ata nessa semana, dedicando todo meu tempo, pois 

teve todo o meu acompanhamento. Gostaria de agradecer a Jessica e a Ana 
Janilda que fazem parte da secretaria desta casa e já no intuito de não 

prejudicar a ninguém, conforme tudo aconteceu naquela sessão da eleição 

da mesa diretora no dia sete, foi colocado em ata. Todos nossos sabemos 

que não foi um momento fácil, esperamos que tudo isso seja superado. Irei 
pedir desculpas ao irmão do vereador Arildo Batista quando o encontra-lo 

pessoalmente. Ouvindo os colegas vereadores na questão das maquinas na 

qual a motoniveladora já está seguindo para o conserto das estradas 
começando pelo Jacú, pois ano passado essa comunidade ficou sem a 

recuperação e pedi ao Senhor Prefeito que após, fizesse esses dois ramais 

que seguem uma para o Pau Ferrado e a outra para o São Braz. Gostaria de 

parabenizar Ednaldo Carreiro, pela dedicação e empenho com os estudos. 
Gostaria também de dizer que a academia de saúde do nosso município está 

sendo recuperada para colocar em uso. Inclusive tive o privilégio de 



colocar um projeto nesta casa, colocando o nome de Josefa Brilhante de 

Moura, que é a esposa do nosso amigo Pedro Junior e os meus colegas 
vereadores acataram e todos votaram a favor. Quanto à questão das cestas 

básicas quero fazer um esclarecimento ao vereador Waerson, se não me 

engano é uma parceria com o Banco do Nordeste, que ofereceu certa 
quantidade de cestas básicas e teria sido cortado pela metade e o Prefeito 

ficou preocupado por já ter os nomes das pessoas que iriam receber. Então, 

deve ter sido por esse motivo que algumas pessoas não receberam. 

Participei do São João realizado no posto médico e gostaria de parabenizar 
Patrícia e a todos os outros funcionários da saúde. Parabenizar o vereador 

Zildo Vicente, por estar resgatando a cultura do algodão no nosso 

município e vereador como ti falei, faça também resgatar a cultura da cana 
de açúcar em nossa Cajazeirinhas. Todos nós sabemos que o São João é 

uma cultura no nosso município e gostaria de parabenizar o Prefeito por 

estar resgatando essa cultura. Hoje teve a abertura da Copa do Mundo e que 

a nossa Seleção Brasileira, possa muito bem representar o nosso País e 
trazer mais um titulo para nós. Nosso legislativo só tem apenas vinte dias 

de recesso e isso mostra um exemplo muito bonito, pois em algumas tem 

até dois meses de recesso. Então vereadores, eu agradeço pelo espaço e 
tenham 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 12 de 

julho 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, 14 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 


