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Ata da 13ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito 

(17/05/2018) 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 autorizou a secretária da Casa a proferir 

a leitura da ata da sessão anterior e logo após a leitura da ata o senhor 
presidente pôs 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 da leitura da Indicação nº 039/2018 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura da Indicação nº 040/2018 de autoria do vereador 
Zildo Vicente Leite, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de nº 

007/2018 o Parecer e de autoria das Comissões de Justiça e Redação, 

leitura do Parecer nº 002/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº 007/2018 o 
Parecer e de autoria das Comissões de Obras e Serviços Públicos 

Municipais. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e pôs em votação o 

Parecer nº 001/2018 ao Projeto de nº 007/2018. O Parecer foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em votação o Parecer nº 
002/2018 ao Projeto de nº 007/2018. O Parecer foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª votação o Projeto de 

Lei Municipal nº 007/2018 Dispõe sobre a criação do conselho municipal 

de saneamento básico e dá outras providências.  O Projeto foi aprovado por 
unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 2ª votação o Projeto de 

Lei Municipal nº 007/2018 Dispõe sobre a criação do conselho municipal 

de saneamento básico e dá outras providências.  O Projeto foi aprovado por 
unanimidade de votos. O senhor presidente convidou o professor Tarcivan 

Monteiro Formiga para receber a moção de aplausos pelo brilhante 

trabalho desenvolvido na realização da 1ª olimpíada municipal em historia 



do Brasil do nosso município. Essa moção é de autoria do vereador: 

Waerson José de Souza; e o senhor presidente convidou o mesmo para 
fazer a entrega, O senhor presidente convidou convido os estudantes 

Giovana Moreira de Sousa, João Vitor Lacerda Dantas e Luiz Eduardo dos 

Santos Sousa – da equipe “FI-LO PORQUE QUI-LO”,  para recebe a 
moção de aplausos. Por ser campeã da 1ª olimpíada municipal em história 

do Brasil, representando a escola Maria Soledade Assis Freitas. Essa 

moção é de autoria do vereador: Zildo Vicente Leite; O senhor presidente 

convidou o mesmo para fazer a entrega. O senhor presidente convidou 
convido as estudantes Alicia Vitória da Costa Silva, Samilly Vitória Diniz 

da Costa e Kayllany Evelle n. de Araújo, da equipe “AS SUFRAGISTAS”, 
para recebe a moção de aplausos. Por ser campeã da 1ª olimpíada 
municipal em história do Brasil, representando a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental “Deputado Janduhy Carneiro” de autoria do vereador: 

Zildo Vicente Leite; O senhor presidente convidou o mesmo para fazer a 

entrega. O senhor presidente convidou o vereador Arildo Batista Ferreira 
para fazer uso da palavra. Que falou! Boa noite a todos e em nome do 

professor Taccivan que foi aqui hoje homenageado, eu cumprimento os 

demais. Inicio o meu discurso e serei bem breve por problema de saúde, 
estou um pouco adoentado. Quero agradecer a secretaria de obras por ter 

atendido Indicação do vereador Burity, um tapa buraco no açude do 

Madruga e eu espero que seja sempre assim, existem as falhas, mas espero 

que o Gestor possa corrigi-los. Quero parabenizar o professor Tarcivan e os 
alunos da Escola do Estado e da Escola Jandhuy Carneiro que foram 

homenageados hoje com os Votos de Aplausos. Agradecer aos vereadores 

aqui presentes e ao vereador Waerson em especial por ter apresentado os 
Votos de Pesar pelo falecimento de minha sogra, que eu a chamava de mãe. 

Inclusive minha esposa também agradece pela consideração a toda família 

Andrade. E uma Boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho 
para fazer uso da palavra. Que falou! Em nome do professor Tarcivan eu 

saúdo a todos os professores e o plenário. A gradecer a Deus por estarmos 

mais uma vez aqui para dar sequencia aos trabalhos da Casa. Parabenizar 

em nome do professor Tarcivan, os demais professores que aqui estão 
Agnaldo, Sancha, e Vanuzia, Com um ato bacana de acompanhar o 

professor Tarcivan nesse momento. Gostaria também de parabenizar a 

todos os alunos a que presentes, as equipes vencedoras, além dos demais 
que participaram que também são merecedores desses parabéns, por 

fazerem parte dessa olimpíadas. E como eu sou habilitado na área da 

educação, desde do inicio fiquei encantado com a iniciativa e por estar as 

Escolas do município e o estado com o mesmo objetivo. E isso deixou a 
educação de Cajazeirinhas com outro patamar e quero fazer um adendo 

aqui, que eu tive o privilégio de ter a professora Vanusa como minha 



professora, Sancha Queiroga Ex-secretária do município se encontra aqui 

nessa noite o professor Agnaldo aqui também presente e com ele não tive o 
privilégio de estudar, mas conheço bem o trabalho dele. Então parabenizo a 

todos que fazem a educação de Cajazeirinhas. Quero só finalizar a minha 

fala com relação as Moção de Aplausos apresentada pelo vereador Zildo 
Vicente e pelo vereador Waerson, dizendo que vocês estão de parabéns e 

que nas outras Olímpiadas que viram vocês tenham a mesma dedicação. 

Finalizando a minha fala gostaria de convidar as comissões de Redação e 

Justiça para na próxima terça-feira pela manha estarmos discutido a LDO 
que estar na Casa, e o prazo estar um pouco curto. Quero agradecer o 

espaço e até a próxima sessão. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza. Que falou! Boa 
noite a todos. Em nome do professor Tarcivan quero cumprimentar a todos 

que estão aqui presentes no Plenário. Estou aqui presente hoje entregando 

ao professor Tarcivan essa Moção de Aplauso que eu acho bastante 

gratificante, não só na sua pessoa mas  materializando todo o estafe da 
secretaria de Educação aos professores que ai estão lhe acompanhando, que 

com certeza lhe ajudaram pra que esse Projeto belíssimo pudesse acontecer. 

E me comoveu muito o discurso da equipe campeã, acho que mostra o 
futuro que estar passando nas mãos desses professores. E é isso que nós do 

Poder Legislativo precisamos e temos a obrigação de fazer e de estimular.  

Porque aqui já teve uma menina que hoje estar fazendo Direito e que 

também aqui foi agraciada nessa Casa e que foi há Brasília receber um 
premio. Também o secretário de Planejamento que estar aqui no Plenário 

que passou ou foi classificado no concurso da Caixa Econômica então isso 

demostra a responsabilidade que a gente tem com essa garotada. Eu estou 
sendo professor em uma Escola Médica agora, e a gente ver o quanto é 

importante essa formação e o que passamos pra eles. Então é preciso dizer 

que em Cajazeirinhas, tem uma qualidade excelente de educação. E eu 

quero estar aqui de pronto  ajudando naquilo que se achar necessário da 
minha participação, porque é uma ideia fantástica. Então parabéns pra cada 

um desses jovens, que tenho certeza que um dia vai estar aqui ajudando a 

Cajazeirinhas ser uma cidade muito melhor. Muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite. Que falou! Na pessoa das equipes da Olímpiadas eu saúdo 

os demais presentes. Hoje é uma noite especial, essa Casa teve a honra de 

entregar duas Moções de Aplausos a essas duas equipes campeãs da 
primeira Olímpiadas em Historia do Brasil, aqui no município. Assim 

como o professor Tarcivan que também recebeu a sua homenagem, por ser 

o idealizador dessa Olímpiadas  com a participação dos demais professores 

e toda equipe da Educação. A educação de Cajazeirinhas sempre foi vista 
com um alto nível. E agradeço aos secretários que por aqui passaram como 

Vanessa e Rodolfo porque contribuíram muito para educação chegar a esse 



nível que estar hoje. Também não poderia de deixar de fora a Ex-diretora 

Fafata, que também contribuiu na Escola Maria Soledade que hoje também 
estar muito bem representada por Ilivania irmã do prefeito Assis.  Então 

todos estão de parabéns. Quero parabenizar em nome de Raimundo Roque 

todos os Garis de nossa cidade, porque ontem foi o dia deles. Hoje tive aqui 
nessa Casa uma palestra com Zé Ribeiro, presidente do CEMAR, pelo dia 

Nacional de Combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes que é comemorado amanha dia 18 maio, onde também haverá 

outra programação. Parabenizo a secretaria de ação social pela campanha 
do dia 18 de maio que será comemorada amanhã, comunico que nosso 

prefeito Assis está em Brasília e me disse que já tem uma pessoa 

perspectiva de outra ambulância maior vir pra Cajazeirinhas e também está 
angariando recursos para pavimentação das ruas como na indicação que fiz 

pedindo a pavimentação da rua principal do Distrito do Barrento e hoje tive 

a visita do coordenador da regional aqui na EMATER por que também sou 

funcionário e extensionista rural por isso justifico a minha ausência aqui 
pela manhã nesta palestra que houve e visitamos cinco áreas de um projeto 

piloto tentando resgatar a cultura do algodão aqui no município de 

Cajazeirinhas  e ao  vereador Buriti que além de ser vereador também é 
agricultor de mão cheia. Leve os meus parabéns do vereador Zildo Vicente 

a sua irmão Eva que está aniversariando hoje, a qual foi presidente por 

mais de quatro anos do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável Rural (CMDRS) no nosso município mantive contato com a 
ex-secretária Poliana e ela já me mandou toda a planilha orçamentária a 

partir do dia 04 de julho para que se inicie a reforma da Escola Maria 

Soledade e o ginásio que também está incluso nessa reforma. Também 
solicitei a climatização e a ampliação dessa escola para um melhor conforto 

aos professores e alunos. Então só temos a agradecer ao governador por 

atender ao pedido dos vereadores da bancada de situação que e aos 

vereadores que compõem a oposição por estarem contentes com essa 
notícia. Fiz uma entrevista com Marcelino Neto na rádio Boa Vista, sobre a 

estrada PB – 366 e relatei sobre os trechos que estão ruins e cobrei o roço e 

apreensão de animais soltos na rodovia. Hoje apresentei uma indicação 

para o gestor solicitar junto ao Consorcio do Médio Piranhas, uma 
roçadeira mecanizada para fazer o roço das estradas vicinais de nosso 

município e também disponibilize pessoas para fazer alguns reparos 

manuais nas mesmas. E se por ventura não vier a roçadeira mecanizada 
pertencente ao Estado, que o gestor possa se prontificar a fazer o roço da 

PB – 366 com recursos próprios, pois sei que não é de competência do 

prefeito e sim do Estado, mas por uma boa causa e pela vida dos cidadãos 

de Cajazeirinhas e demais pessoas que venham visitar o nosso município. 
Fiz também uma indicação pedindo a reabertura ou construção de 

banheiros públicos e a principalmente respeitando a lei da acessibilidade 



pelos portadores de deficiência. Quero orientar ao gestor que dia 31 de 

dezembro de 2017 era o ultimo dia pra se criar o plano municipal de 
saneamento básico, mas colocaram uma portaria e esse foi prorrogado até 

dezembro de 2019. Então o município também deve ter esse plano assim 

como já teve o plano municipal de resíduos sólidos, muito bem elaborado 
pela Professora Crislene Morais, irmã do ex-prefeito. Estamos no trabalho 

de construção de três biodigestores no município de Cajazeirinhas e 

estamos contribuindo com o ODS (objetivos de desenvolvimento 

sustentável) e de numero 7 onde fala em energia renovável. E daqui para 
2020 nós vamos colocar energia solar em algumas residências na zona 

rural, pra gente firmar e deixar nossa marca no município de Cajazeirinhas. 

Muito obrigado e boa noite. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 
convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima. Que falou!  Boa 

noite a todos. Em nome da Professora Vanuza, eu saúdo todos os 

Professores e a todos os que fazem a Educação de Cajazeirinhas. E em 

nome do Aluno Daniel, eu saúdo e parabenizo os alunos que têm levado o 
nome de Cajazeirinhas e de todos que fazem essa educação. Parabenizar o 

colega Vereador Zildo Vicente e o Vereador Waerson, quando direcionam 

essas Moções de Aplausos aos Educadores e Alunos do nosso município. 
Do qual o plenário dessa casa e, os Vereadores sempre são a favor dessa 

matéria de tão relevante importância ao reconhecimento da grandeza da 

Educação desse município. Enfim a toda categoria e equipe da educação, 

eu deixo os meus parabéns. Com relação ao Projeto que tramitou aqui nessa 
casa, aonde se cria, a criação do Conselho Municipal de Saneamento 

Básico. Projeto esse que tem sido discutido entre as comissões, aonde nos 

reunimos e deliberamos a aprovação de projeto de grande importância para 
o nosso município. E desde já, convidar as comissões para a próxima terça-

feira, a partir das oito horas da manhã aonde iremos tratar das discursões da 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que se encontra no nosso 

município. Para deliberar sobre essas matérias que se encontram na casa. 
Eram essas as minhas palavras e muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues 

da Costa. Que falou! Boa noite a todos. Na pessoa da Diretora da Escola 

Municipal Janduhy Carneiro, Jocilda e, também da Professora Neném eu 
saúdo ao público presente e aos ouvintes da Cajazeirinhas FM. Estamos 

muito felizes, em estarmos hoje aqui, dando essa Moção de Aplausos, as 

equipes vencedoras e, queremos parabenizar ao mesmo tempo a todo corpo 
docente das Escolas Municipal e Estadual, que, se desempenharam para 

que este evento acontecesse. Como também parabenizar a Diretora da 

Escola Maria Soledade, que também deu a sua participação. E, em especial, 

eu quero parabenizar ao colega e Professor, Tarcivan. Acredito que venha 
do sangue, porque já estudei com a sua mãe, na Escola João da Mata em 

Pombal e, era também, uma grande Professora! Que sempre gostava de 



motivar os alunos, mesmo naquela época de tantas dificuldades. Boa noite 

a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora 
inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que falou! Boa noite a 

todos. Nas pessoas dessas mães dos participantes eu saúdo os demais. Ao 

Professor Tarcivan, meus parabéns! Assim como, aos demais Professores: 
Sancha e a minha prima, Vanuza. E aos 87 participantes, que inclusive 

entre esses estavam meus dois filhos e, o Marcelo ficou em segundo lugar. 

Então, aproveitem o tempo de vocês, porque hoje tudo está mais fácil. 

Meus parabéns aos funcionários garis pelo dia deles. E dia 18 de maio é o 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, então, se alguém souber de algum caso denuncie. A cada um 

de vocês meu abraço e boa noite. O senhor presidente reassumiu os 
trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito. Que falou! 

Boa noite a todos. Na pessoa de minha amiga Vanuza, eu saúdo a todos. 

Participei aqui nesta casa, pela manhã, com o nosso amigo Zé Ribeiro, na 

comemoração ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Exploração à 
Criança e ao Adolescente. Aonde tivemos a fala do Secretário Ednei Pires, 

da Secretária Andréia e de outras pessoas que aqui estavam. Acho que 

também deveria ter, sido feita essa palestra, nas Escolas, pois é lá que estão 
os jovens. Parabenizar a todos os filhos de vocês, que foram vencedores 

nessa Olimpíada, ministrada pelo Professor Tarcivan, no tocante à História 

do Brasil, mas, na final ele colocou a História de Cajazeirinhas.  Quero 

parabenizar a funcionária Jailma, por ter tido a coragem de ir a Rádio 
denunciar o Secretário de Saúde, por não estar atendendo as pessoas que 

necessitam de transportes para serem levados ao hospital, como aconteceu 

com ela mesma, que precisou de um carro para levar Dona Noêmia na qual 
foram negadas duas vezes. Quero também, cobrar da Presidência desta 

casa, o Edital de Convocação das Eleições dessa Câmara. Sabemos quê, no 

próximo dia sete de junho na primeira Sessão Ordinária nós Vereadores 

teremos a obrigação de eleger a nova Mesa Diretora. Eram essas as minhas 
colocações e, muito obrigado.  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 vice-presidente e facultou a palavra 

ao vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou! Boa noite a 
todos e em especial aos Professores e Alunos que aqui estão. Em especial a 

essas três Moções de Aplausos, que este Poder Legislativo entregou nesta 

data de hoje, nos deixando muito honrosos em receber todos vocês aqui 
nessa noite. Os Vereadores que me antecederam já falaram muito bem, em 

relação a Educação do nosso município. Mas, parabenizo em especial, ao 

Professor Tarcivan e aos demais Professores que trouxeram seu trabalho 

apresentando em comemoração ao vigésimo quarto aniversário de nossa 
cidade a “Olimpíada em História do Brasil”, com oitenta e sete 

participantes, das Escolas: Municipal Janduhy Carneiro e Estadual Maria 



Soledade Assis Freitas. Então, também à Diretora da Escola Municipal, 

Jocilda que aqui se encontra, à Secretária de Educação, Luana Mara e, a 
todos os Secretários e Ex-Secretários municipais, os meus parabéns. Como 

também aos Alunos Campeões, os primeiros colocados que aqui estão às 

equipes: “FILO porque QUILO” e “As Sulfragistas”. E também aos dois 
filhos, de dois Vereadores desta casa que foram finalistas nessa Olimpíada. 

A minha filha Izabel e Marcelo, o filho da Vereadora Cida. Então, nós do 

Poder Legislativo temos o objetivo de incentivar a cada um daqueles que 

contribui para o desenvolvimento dessa Cidade. Dia 18 de maio é o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes e a nossa Secretária de Ação Social Andréia, com parceria a 

Saúde e também ao Legislativo do nosso município, apresentamos hoje 
aqui, uma palestra com Zé Ribeiro e quero dizer que devemos combater 

esse mal, com denuncias aos Órgãos competentes, para que nenhum fato 

desta natureza venha a acontecer no nosso município. Recebi um 

telefonema da Ex-Prefeita de Pombal e Ex-Secretária do Governo, Poliana. 
E ela me avisou que dia quatro de junho se iniciará a reforma da Escola do 

Estado de nosso município. Dia 16 de maio foi o dia do gari, então quero 

parabenizar a todos esses funcionários de nossa cidade, que trabalham no 
dia a dia, varrendo o nosso município. Para encerrar, quero parabenizar as 

comissões da casa, porque entrou nessa casa, um projeto para trazermos o 

abastecimento de água que estão sendo contempladas nas comunidades de 

Boa União, Umburaninha e Vinha. Então, aprovamos hoje esse projeto e 
estamos encaminhando ao executivo. E ao projeto da LDO, que se 

encontra, nessa casa. Eu peço o empenho dos meus colegas que fazem 

parte das comissões. Boa noite a cada um de vocês e obrigado. 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 24 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, 17 de maio de 2018. 
   


