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Ata da 14ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito 

(24/05/2018) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 
Jacson Felix Almeida dos Santos, 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. Deixou de comparecer a sessão o vereador Adailton Alves de Lima, 

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 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 do Parecer nº 001/2018 de autoria das comissões de 

Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 002/2018 de autoria das comissões 

de Finanças e Orçamento, O senhor Presidente pôs em votação o 

Parecer 001/2018 ao Projeto de Lei nº 005/2018 Estabelece diretrizes e 

metas orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 

providências. O Parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

Presidente pôs em votação o Parecer 002/2018 ao Projeto de Lei nº 
005/2018 Estabelece diretrizes e metas orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2019 e dá outras providências. O Parecer foi aprovado por 

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

de Lei nº 005/2018 Estabelece diretrizes e metas orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. O Parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 2ª 

votação o Projeto de Lei nº 005/2018 Estabelece diretrizes e metas 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. 

O Parecer foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor Presidente 

convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza. Que falou! Boa 



noite Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Vereadores, Público aqui 

presente. Estamos hoje limpando a pauta aqui desta casa com a aprovação 
da LDO, lei muito importante principalmente para o Legislativo, porque é 

neste momento em que temos gerencia sobre a execução que será feita do 

executivo ano que vem. Gostaria de me acostar e dizer que votei em todos 
os Votos de Aplausos apresentados pelo Vereador Otoniel, votos esses 

muito importantes, em minha opinião onde me destaca um, que é o voto 

para o funcionário batalhador e guerreiro que é Costa, como assim o 

conheço. E de público eu gostaria, até mesmo porque estou fazendo parte, 
de desejar uma boa sorte ao Vereador Alex, que re4gistrou a sua chapa na 

data de hoje, a frente do poder Legislativo e que tudo corra dentro do 

esperado. E que o trabalho da mesa diretora, que vem sendo conduzido 
pelo Vereador Jacson, que Vossa Excelência faça parte e mantenha e 

mantenha no mesmo prumo que sempre conduziu essa casa. Ficam aqui as 

minhas palavras e espero que possamos entrar no mês de Junho, que é 

bastante festivo.  Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado. O senhor 
Presidente convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite. Que 

falou! Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadora, 

Público aqui presente e ouvintes da Rádio Cajazeirinhas FM. Quero iniciar 

meu pronunciamento agradecendo primeiramente a Deus por estar aqui 

nesta tribuna fazendo uso da palavra em defesa da população de 
Cajazeirinhas. Mas, hoje venho aqui com certa indignação com o que está 

acontecendo em nosso Brasil. Sou a favor da greve dos Caminhoneiros, 

porque estamos pagando um preço muito alto de combustível, então aqui 

deixo o meu repúdio a essa administração desastrosa desse Michel Temer. 
Recebi uma mensagem do Senhor Zé de Prachedia, do Riacho Fechado, 

que agradece ao Prefeito e aos operadores das máquinas em nome de todos 

da comunidade, o pedido de resolver o atoleiro que existia há mais de dez 

anos naquela comunidade. E desde já quero aqui fazer um requerimento 
verbal ao Senhor Prefeito Assis, pra que ele possa fazer esse serviço nas 

demais comunidades que também estão precisando. Gostaria também de 

parabenizar toda a comunidade Católica pela festa de Pentecostes e 
também justificar a minha ausência, pois eu tinha uma missão no Juazeiro 

do Norte. Parabenizo o Vereador Otoniel pelo Projeto de Lei que cria o dia 

de Pentecostes no município, é bem louvável sua atitude Vereador. 

Também na Terça-feira ouve a novena da Agricultura e Emater e eu estive 
lá presente e foi muito bonito. E na Segunda-feira onze famílias 

quilombolas de Vinha, foram a Caixa Econômica de Pombal, assinar o 

contrato do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), que está 
sendo executado na Paraíba através da Secretaria Especial de Agricultura e 

Pesca (SEAP), e o Prefeito Assis, Chagas da Comunidade de Vinha e 

Cícero dos quilombolas de Umburaninha foram fundamentais nesse 

trabalho que vem desde 2011. Então parabéns às comunidades 



quilombolas. Quero parabenizar a Escola Jandunhy Carneiro, que, pela 

manhã fizeram um mutirão, com os alunos do 3°, 4° e 5° ano, no combate 
ao mosquito Aeds aegypti. Então, a Diretora Jocilda e as Professoras 

Marinete, Loura e Maroli estão de parabéns. Quero aproveitar e avisar aos 

criadores, que a campanha da aftosa estará se encerrando no dia 31, então, 
após o fim da vacinação terão apenas dez dias para entregar o comprovante 

ao funcionário Benilton, ao qual quero parabenizar pelo excelente trabalho 

na área da veterinária. Também deixar um alerta sobre o prazo do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), que já está se encerrando também no dia 31. 
Quero parabenizar a pessoa do Vereador Otoniel, pelo Sindicato do 

Município que realizou 250 proprietários. Muito obrigado e boa noite a 

todos e a todas. O senhor Presidente convidou o vereador inscrito 

Arildo Batista Ferreira. Que falou! Boa noite Presidente, Vereadores e 

Vereadora, em nome do nosso amigo Jânio Pereira eu cumprimento os 
demais. Inicio falando da visita que fiz a Creche, pois fui convidado pela 

pessoa de Odete, a qual eu tenho respeito e uma grande consideração. E ela 

me mostrou alguns questionamentos que foram feitos por todos, inclusive 
por nós aqui na Câmara sobre aquelas paredes que caíram, então, eu tenho 

que dizer que gostei do que vi, e deixei os meus parabéns a ela, pelo 

trabalho. Mas, aquela entrada na lateral do posto de saúde que se dirige ao 

Peti e a Creche. Fico um pouco decepcionado pelo fato de que a gente sabe 
que existem os meios fios e que existe a previsão de calçar, que não sei 

dizer quando será executada essa obra. E o que mais me preocupou foi os 

matos ao redor do “ex” Centro de Eventos, não sei se posso me referir 
assim, mas, peço encarecidamente que os competentes desse trabalho 

venham a fazer essa limpeza, para melhorar o transito nesses recantos. 

Como bem falou me permita o Vereador Zildo, sobre as estradas que 

anteriormente fiz uma indicação da reforma das estradas daquela região de 
Riacho Fechado, Pau Ferrado e Riacho da Cal e infelizmente volto a dizer 

que, Vereador de Oposição só serve para aprovar Projeto, os pedidos são 

pouquíssimos executados. Então, quero aqui pedir que, quando for ter um 
planejamento das reformas das estradas vicinais do nosso município, que 

veja qual é a pior transitável. Diante mão, vou entrar no mérito do registro 

da chapa, para o dia sete que será as Eleições do Biênio de 2019/2020, que 

foi encabeçada pelo nobre Vereador: Alex, Vice: Otoniel, Primeiro 
Secretário: Buriti e Segundo Secretário: Dr. Waerson. E quero dizer que 

conte com o meu apoio Vereador e se Deus quiser você vai ser eleito e vai 

fazer uma boa administração igual a do Vereador Jacson, que o parabenizo. 

Só eram essas as minhas palavras e boa noite a todos. O senhor Presidente 

convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. Que falou! 

Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadora, ouvintes 

da Rádio Cajazeirinhas FM. Nas pessoas do Ex-Vereador Jânio, minha 

esposa e meu Irmão, eu, saúdo a todos da plateia. Inicio as minhas 



colocações falando sobre o Orçamento municipal, uma peça muito bem 

elaborada onde teve a participação de todos os segmentos da sociedade, em 
uma Audiência Pública para ser planejado o que se iria colocar nessa peça 

para o ano de 2019. O Padre José de Souza teve esse empenho para realizar 

a primeira festa de Pentecostes no nosso município e parabenizo os grupos 
na pessoa do Vereador Vicente Esmael, que veio apoiar essa bonita festa. 

Parabenizar também a Escola Maria Soledade pelo novo projeto com as 

alunas da comunidade de Umburaninha, umas delas inclusive deficiente e 

que foi nos representar na 10° Regional em Pombal. Graças a Deus a 
construção das habitações rurais da comunidade Vinha, um projeto de 

talvez 15 anos atrás e muito sonhado pela aquela comunidade. E 

juntamente com os Vereadores, fizemos a visita na CEHAP em João 
Pessoa buscando melhorias para que esse recurso chegasse ao nosso 

município e o Prefeito Municipal pudesse desempenhar juntamente com a 

CEHAP e o Governo do Estado a construção dessas casas. Acosto-me aos 

protestos dos Caminhoneiros no nosso País, porque é muita corrupção no 
Parlamento lá em Brasília e quem sofre são as pequenas cidades e os 

pequenos produtores. E, diante mão quero agradecer aos colegas 

Vereadores que a mim confiaram por lançar uma chapa para a mesa 
diretora desta Câmara Municipal, que contém a participação de vários 

colegas da bancada de oposição de uma forma harmônica, sem nenhum 

tipo de propina e pela convicção e natureza de cada um que se dispôs a dar 

o seu nome para compor a minha chapa. Quero agradecer o apoio e a 

confiança de cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima Sessão. O 

senhor Presidente convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida 

Dantas de Almeida. Que falou! Boa noite a todos os presentes. Em 

nome do meu amigo Gustavo, da Cidade de Nazarezinho eu saúdo a todos 

da plateia. A Moção de Aplausos que meu colega Vereador Otoniel indicou 

nessa casa, ao meu amigo Costa e em nome dele estendo minhas salvas de 
aplausos aos demais, pela equipe atenciosa que é. E a nossa querida 

Cristiane, há admiro muito por ser uma funcionária exemplar. Acosto-me a 

essa greve dos Caminhoneiros e eu os apoios. Mas, peço um pouquinho de 
cuidado e atenção com as Ambulâncias, SAMU e também no caso de 

pessoas doentes em carros comuns.  A festa de Pentecostes de nossa cidade 

foi uma chuva de bênçãos e eu parabenizo o nosso Pároco e toda a sua 

equipe em especial a nossa amiga Vânia Brito que se empenhou, então 
gostei da indicação do colega Vereador Otoniel, para essa data virar uma 

data comemorativa. Estendo os meus parabéns ao Professor Negreiro, 

Sebastião e a todos os que fazem aquela Escola, pelo destaque que está 
tendo e que continue assim se destacando em coisas boas. Boa noite e Deus 

nos abençoem. O senhor Presidente convidou o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito. Que falou! Boa noite a todos. Na pessoa de 

Dedé do Pancadão, como bem é conhecido saúdo os demais. Inicialmente 



eu fiz um projeto de Lei onde institui o dia de Pentecostes no município de 

Cajazeirinhas não só como um dia feriado, mas, também um dia festivo e 
em virtude de não termos um dia fixo, fica sendo cinquenta dias após a 

Pascoa. Como também apresentei uma Moção de Aplausos ao Padre José 

de Souza e toda sua equipe, que aqui não mediram esforços para que esse 
evento acontecesse. Também apresentei uma Moção de Aplausos ao 

Senhor Francisco Diassis de Souza Galdino, mais conhecido com “Costa”. 

Um funcionário de excelente serviço assim como os demais de sua equipe. 

Nessa mesma linha apresentei uma Moção de Aplausos a Doutora Cristiane 
Urtiga Rocha, por nome de esforços no tocante a questão de melhorias do 

município de Cajazeirinhas, parabéns. Aqui também me refiro a questão 

dos Caminhoneiros, pela dificuldade que estão tendo com os seus fretes 
devido o preço galopante do combustível, parabéns pelo trabalho de vocês 

há frente da greve. Aqui também, refiro-me a chapa que hora foi 

encabeçada pelo nobre colega Vereador, Joalex no Biênio 2019/2020, o 

qual eu tive a honra de ter o meu nome colocado nessa chapa pela pessoa 
que Vossa Excelência é e representa nessa Câmara, procurando sempre 

dialogar e estar de bem com os seus colegas, mesmo discordando, mas, tem 

sua maneira de ser passivo, sem procurar discordância com os nobres 
colegas Vereadores. Por isso tem o meu respeito e também o meu voto para 

Vossa Excelência e se Deus quiser com o empenho e coragem dos meus 

nobres colegas da oposição, iremos sim ser vencedores. Muito obrigado a 

todos e até uma próxima oportunidade. O senhor Presidente convidou o 

vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! 

Excelentíssimo Senhor Presidente, colegas Vereadores e Vereadora, 

Público aqui presente, funcionários da casa e caros Rádio ouvinte, boa 

noite. Agradecer primeiramente a Deus, por estarmos todos aqui para 

juntos discutirmos os assuntos relevantes ao nosso município. E de inicio 
destacar o projeto da LDO que ora foi aprovado e agradecer a todos os 

Vereadores que puderam participar das discussões e votação nas comissões 

dando a condição de elaborada o parecer para que hoje fosse votado aqui 
no plenário por todos. E nós sabemos da importância da LDO para o 

município, principalmente quando se refere ao ano vindouro e com certeza, 

após o recesso de Junho, a LOA também estará sendo elaborada baseada na 

LDO. Quero aqui me acostar ao Vereador Otoniel, pela instituição da festa 
de Pentecostes no nosso município e dizer que toda a comunidade Católica 

está de parabéns pela festa tão bonita. E que, o conjunto Renascer do São 

Braz ficou muito elogiado em ter a presença. E aproveito para avisar que, 
São Braz terá no próximo domingo o encerramento do mês Mariano, que 

será às 16h00min. E para encerrar, quero dizer que eleição é Democracia. 

O Presidente da casa, Jacson, no qual conduz os trabalhos brilhantemente. 

Na eleição passada, eu acho que teve de oito a nove votos dessa casa.  
Então faço parte da chapa com o Vereador Joalex e para mim é uma honra, 



porque todos aqui têm a capacidade de ser Presidente da casa e de acordo 

com o Edital, teremos o momento de eleição nessa casa, no dia sete de 
Junho e espero que seja uma eleição democrática e harmoniosa. 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, em nome do Ex-

Vereador Jânio eu saúdo a todos da plateia e aos ouvintes da Rádio 

Cajazeirinhas FM. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo aos meus 
colegas Vereadores que fazem parte das comissões permanentes da casa, 

pela dedicação e empenho. Hoje à noite aprovamos em primeira e segunda 

votação a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do nosso município e 
parabenizo as comissões de Finanças e Orçamentos e Redação e Justiça. 

Quero dizer que aqui não temos oposição e situação, quando é pelo bem do 

nosso município e sei que vai continuar assim porque somos acima de tudo, 

coerentes com o povo de nossa cidade. Parabenizo a Igreja Católica do 
nosso município, através do Padre José de Souza, que, no ultimo dia 19 

realizou um grande evento da Igreja Católica de nossa cidade, que foi o dia 

de Pentecostes que eu tive o prazer de participar dessa bonita festa. Então 
parabenizo toda a equipe da Igreja Católica que contribuíram para que esse 

evento acontecesse e também as bandas que ali animaram aquele evento e 

em especial ao meu amigo Vicente Esmael, que além de Vereador dessa 

casa, também tem uma belíssima banda que levantou a multidão que ali 
estava. E só para lembrar, aqui foi entregue uma envelope pedindo a 

contribuição dos colegas Vereadores desta casa e temos até o dia 31 para 

estregar. Acosto-me aqui as palavras do Vereador Zildo Vicente, quando 
ele fala da crise que existe no nosso Brasil, principalmente no Governo 

Federal, que cria certos mecanismos de coisas que não vem a engrandecer o 

nosso País, e que só está atrapalhando a vida do trabalhador. Quanto à 

reforma da Creche, gostaria de parabenizar o Prefeito que teve uma grande 
dedicação. Também a diretora da Creche que é uma pessoa dedicada que 

zela pelas crianças do nosso município e ao Secretário de Obras, Evandi 

Vieira, muito atuante no município. E na questão da Telefonia do nosso 

município, iremos aguardar mais um pouco a melhora da operadora Vivo. 
Poliana, Ex-Prefeita de Pombal merece todo o mérito em trazer a reforma 

da Escola do Estado junto ao Governo do Estado. E esperamos que dia 

quatro de junho seja iniciada. E já pedimos a climatização também da 
Escola. Esperamos também, que possa concluir e trazer esses benefícios 

das casas da CEHAP para o nosso município. Publiquei o Edital de 

convocação das Eleições para a mesa diretora desta casa, está aqui no 

mural da Câmara do Legislativo Municipal. É do conhecimento e do direito 
de todos, concorrerem à eleição da mesa diretora desta casa, quero desde já 

comunicar aos meus colegas Vereadores e a toda população de 



Cajazeirinhas que a eleição será no dia 07 de junho de 2018 e peço a 

coerência dos meus colegas Vereadores. Agradeço a paciência e uma boa 
noite a todos vocês.  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 07 de 
junho 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, 24 de maio de 2018. 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 


