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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove 

(21/03/2019) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 
Joalex Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva 

Filho, Waerson Jose de Souza, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista 

Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de 
Almeida, 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 o senhor presidente reassumiu os trabalhos e autorizou 

a secretária da Casa a proferir a leitura da ata da sessão anterior em seguida 
o senhor presidente pôs a Ata em e discursão votação quando esta foi 

aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o senhor presidente 

autorizou a secretária da Casa fazer à leitura do Expediente do dia que 

constou da leitura de Oficio 1015/2019 de autoria Fundação Nacional de 
Saúde FUNASA, leitura de Indicação nº 032/2019 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura de Votos de Pesar a família do senhor Damião 

Leite Barbosa de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de 
Almeida, leitura de Moção de Aplauso nº 002/2019 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura de Moção de Aplauso o Sr. ANTÔNIO 

VICENTE DE LIMA, de autoria do vereador Waerson José de Souza, 

leitura de Moção de Aplauso o Sr. DINÁRIO CUSTÓDIO DA SILVA, de 
autoria do vereador Waerson José de Souza, leitura de Moção de Aplauso o 

Sr. DJALMIR FARIAS DE SOUSA, de autoria do vereador Waerson José 

de Souza, leitura de Moção de Aplauso o Sr. FERNANDO ALADINO DE 

ANDRADE de autoria do vereador Waerson José de Souza, leitura de 
Moção de Aplauso o Sr. JOSÉ CLEBER DE MORAIS SILVA, de autoria 

do vereador Waerson José de Souza, leitura de Moção de Aplauso o Sr. 

CLEBER DE MORAIS SILVA, de autoria do vereador Waerson José de 
Sousa, leitura de Moção de Aplauso o Sr. LYNDON JOHNSON 

CARNEIRO DE LIMA, de autoria do vereador Waerson José de Souza, 

leitura de Moção de Aplauso o Sr. MÁRCIO CLEBER PALMEIRA, de 



autoria do vereador Waerson José de Souza, leitura de Moção de Aplauso o 

Sr. WALLENSTEIN TRIGUEIRO DA SILVA, leitura de Projeto de 
Decreto Legislativo N°. 001/2019 de autoria do vereador Waerson José de 

Souza, leitura de Projeto de Decreto Legislativo N°. 002/2019 de autoria do 

vereador Waerson José de Souza, leitura da Emenda nº 003/2019 ao projeto 
de lei n°. 007/2019 Altera a Composição do Conselho Municipal de Saúde. 

De Autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Leitura do 

Parecer nº 001/2019 de autoria das Comissões Justiça e Redação ao Projeto 

de Lei nº 001/2019 Dispõe sobre o Fundo Municipal de Saúde, leitura do 
Parecer nº 001/2019 ao Projeto de Lei Nº 001/2019 Dá o nome de Edenice 

Clara da Costa a uma das ruas Projetada localizada na zona urbana de 

Cajazeirinhas – PB. De autoria das Comissões Justiça e Redação, leitura do 
Parecer nº 001/2019 ao Projeto de Lei nº 002/2019 Dá o nome de José 

Amaro da Silva (Cazuza Amaro) a uma das ruas Projetada localizada na 

zona urbana de Cajazeirinhas – PB. E não havendo discussão. O senhor 

presidente colocou em votação os Pareceres em Votação quando estes 
foram aprovados por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou 

em votação a Emenda nº 003/2019 Ao Projeto de Lei N.007/2019 Altera a 

composição do Conselho Municipal de Saúde. Quando esta foi aprovada 
por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 1ª votação o 

Projeto Lei n. 001/2019 Dispõe sobre o Fundo Municipal de Saúde. De 

autoria do Poder Executivo. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou em 1ª votação o Projeto Lei n. 
001/2019 Dá o nome de Edenice Clara da Costa a uma das ruas Projetada 

localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. De autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito. Quando este foi aprovado por unanimidade de 
votos. O senhor presidente colocou em 1ª votação o Projeto Lei nº 

002/2019 Dá o nome de José Amaro da Silva (Cazuza Amaro) a uma das 

ruas Projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. Quando 

este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou 
em 2ª votação o Projeto Lei n. 001/2019 Dispõe sobre o Fundo Municipal 

de Saúde. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presidente colocou em 2ª votação o Projeto Lei n. 001/2019 Dá o nome de 

Edenice Clara da Costa a uma das ruas Projetada localizada na zona urbana 
de Cajazeirinhas – PB. Quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente colocou em 2ª votação o Projeto Lei nº 

002/2019 Dá o nome de José Amaro da Silva (Cazuza Amaro) a uma das 
ruas Projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. Quando 

este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima para 

fazer uso da palavra. Que saudou ao Excelentíssimo senhor presidente 
colegas vereadores e vereadora publico aqui presente ouvintes da 

Cajazeirinhas FM internautas, o Edil iniciou sua fala cumprimentando o ex 



secretario Geraldo Dantas no qual saldou todos os presentes nessa casa ao 

suplente de vereador Antônio Dantas que faz presença aqui conosco enfim, 
mas uma vez agradeceu a Deus mais uma vez que estava no plenário dessa 

casa nessa sessão discutindo os projetos de lei que se encontra em 

tramitação juntamente com as comissões de finanças e orçamentos do qual 
ele faz parte como presidente e também das outras comissões que se acosta 

as outras de redação e justiça e visto e discutido esses projetos ora também 

colocado as suas emendas com o projeto do fundo municipal de saúde, 

projeto do conselho municipal que se encontra em discursão e outro que se 
encontra na casa que é quando se trata de transpor remanejar transferir ou 

utilizar recursos que e o projeto de numero 010/2019 e como presidente da 

comissão ele já deixou convocado e convidando os relatores e membros da 
comissão de finanças e orçamentos como já era de costume nas terças 

feiras pra poderem concluir e deliberar as matérias que estão em discursão 

que e de muita importância pro nosso município. E que também falou a 

respeito de uma emenda parlamentar que foi lido pela secretaria dessa casa 
hoje que é no valor de 500 mil reais que se trata de recursos federais uma 

emenda de Aguinaldo Ribeiro que e destinada a abastecimento de água as 

comunidades rurais do nosso município emenda essa que tem sido uma luta 
do gestor do município pra chegar amenizar os recursos hídricos e levar 

água as comunidades que almeja e sonha pelo tão chamado abastecimento e 

levando vida às famílias, isso leva a crer, que o governo esta realmente 

priorizando na questão da água, e que também nas suas palavras com 
relação aos cortes de terras que já era pra ter finalizado, mas como se trata 

de um inverno irregular e que muitos agricultores não tiveram suas terras 

cortadas pela questão das chuvas e fazer suas plantações e também já estar 
no mês de março mais já estar nessa casa com requerimento verbal ao setor 

competente pra que possa ser priorizada a questão do roço das estradas que 

citou lá na região de São José dos Alves, Riachão, Tapera, Barrocão, 

seguindo ali pra Varzinha, e outras que tem citado são para facilitar os 
transportes nas estradas vicinais já deixou seu pedido verbal pra que a 

secretaria competente já possa ir se mobilizando e possa trazer esse 

preventivo e pra concluir suas palavras vê hoje a nível nacional manchetes 

de situações politicas que se encontra no País situação de presidentes que 
deixam a presidência e indo pra presídios é lamentável essa situação, mas o 

cidadão não aguenta mais ver tantos desvios de dinheiro de roubos da 

maneira que está sendo provado e a policia esta tendo suas iniciativas e 
pague o preço quem deva e seja cumprida a lei eram essas suas palavras e 

muito obrigado.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Jacson Felix Almeida dos Santos para fazer uso da 

palavra. Que saudou ao senhor presidente colegas vereadores, vereadora 
publico aqui presente, suplente de vereador Antônio Dantas, Geraldo 

Alves, funcionários da casa. E todos os rádios ouvintes que escutam nesse 



momento dando inicio a seu pronunciamento falou dos projetos que o 

presidente colocou na pauta pra hoje do fundo municipal de saúde e do 
conselho municipal e de acordo com as comissões onde tive reunidos e 

assim apresentou uma emenda substitutiva ao artigo primeiro desse projeto 

007/2019, onde suprindo parte desse artigo e complementando em partes 
pra melhorar ainda mais esse projeto, então que o senhor presidente possa 

colocar em votação hoje à noite se Deus quiser pra que possam ser votado. 

Também comunicou a todos que já começou a limpeza em diversas ruas da 

cidade, então agradeceu a gestão por ter atendido seu pedido, também 
comunicou da audiência publica que tive com a cagepa nessa casa 

legislativa, onde que os órgãos públicos demoram e já tem feito essa 

semana em partes seus pedidos. Como a organização na lagoa de 
tratamento da cidade, aonde veio dois caminhões que se chama draga pra 

limpar e desobstruir os bueiros que ficam aqui nesse setor, tive lá com o 

prefeito que contribuiu com as maquinas da prefeitura pra ajudar na 

limpeza, e ficou pasmo e pediu encarecidamente à população que colabore 
com essa limpeza porque lá tinham entulho como blocos, pedaços de 

madeira, pedaços de fogão, e outras coisas que não deveria estão lá, então 

essas pessoas que fazem isso que não façam, mas, pois estão destruindo 
coisas publicas também parabenizou Marcos pelo trabalho que vem 

desempenhando na nossa cidade. Agradeceu a paciência dos colegas 

vereadores e desejou uma boa noite a todos.  O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, para fazer uso da palavra. Que saudou ao senhor 

presidente colegas vereadores publico aqui presente, suplente de vereador 

Antônio Dantas na pessoa da sua amiga Neide pedagoga saudou todos os 
presentes que sejam bem vindos e aos ouvintes da zona rural um abraço 

obrigado por estar ouvindo, bem senhor presidente ela vem aqui nessa 

tribuna pra se solidarizar por toda família de Amélia que reside no Distrito 

do Barrento que ontem veio a óbito seu irmão Damião. E a toda família 
seus sentimentos em nome da sua família, e também já começou grata a 

Deus pelas chuvas que tive e pela compreensão do prefeito que já tá 

começando no conserto das estradas começando pelo Barrento e já se 

estendeu até o Distrito de São Braz. E falou também sobre os projetos que 
estão nessa casa graças a Deus pela Emenda de 500 mil pras comunidades 

de Barrocão e Riacho Grande ela ficou muito grata a Aguinaldo Ribeiro 

pelo reconhecimento e lembra-se de Cajazeirinhas, e sobre os entulhos que 
o nobre verdor Jacson falou que não é só lá nos bueiros como também nas 

ruas como já presenciou cenas, então povo essa cidade é de todos os 

moradores e devem cuidar com mais amor e, mas respeito por que quem 

ganha são os moradores e a responsabilidade e de todos então tem que ser 
mais solidários, e também tem a conferência amanhã da saúde e convidou 

todos da plateia os que estão ouvindo com certeza é de muita importância 



pra todos, é uma oportunidade de juntos cobrarem pra melhorias de nossa 

cidade, aqui agradeceu a todos, e desejou uma boa noite.  O senhor 
presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel 

de Sousa Brito, para fazer uso da palavra. Que saudou ao Excelentíssimo 

senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadora, publico aqui 
presente ouvintes da Cajazeirinhas FM internautas seu boa noite a todos 

iniciando seu pronunciamento vem também lhe permita citar o nome,  

Maria Aparecida e se solidarizar pela família de Damião uma pessoa 

muito boa que vai deixar saudades e aqui em seu nome e da sua família 
deixar seus sentimentos, como também deixa registrado nos anais dessa 

casa, hoje é o dia internacional do portador da síndrome de Down na 

pessoa de seu afilhado Geraldinho filho de gloria e João de Cilirio, como 
também senhor presidente queria falar da reunião de Quilombolas no Sítio 

Umburaninha que estive presente a convite do pessoal da Associação, já 

diante mão vem cobrar as sessões itinerantes e dar uma posição que vossa 

excelência falou que ia marcar uma data, pedi que seja ali a primeira sessão 
dessa presidência, e pelos problemas existentes naquela região e o 

abandono que ali se encontra uma questão mais fluente é o abastecimento 

de água que tinha como prioridade abastecer todas as residências e isso não 
foi feito, a questão do desalinizador que ali não foi colocado, que no dia 

das sessões o prefeito estivesse presente e outras secretarias pra ver os 

problemas e as reclamações da comunidade, parque o vereador faz o papel 

de indicar, solicitar, cobrar, mas a execução fica com o gestor municipal, 
tem que ter um plano de execução pra aquela população e acima de tudo a 

responsabilidade de colocar em pratica no dia a dia. Agradeceu a todos e 

desejou uma boa noite a todos. E ate a próxima oportunidade.    O senhor 
presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente 

Ismael da Silva Filho, para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou 

com uma Boa noite a todos, ao senhor presidente, colegas vereadores, 

vereadora, público presente, em nome do suplente de vereador Antônio 

Dantas saudou a plateia e os demais que se encontram, aos caros rádios 

ouvintes, iniciando sua fala agradeceu a Deus por esta aqui mais uma vez 

dando sequência aos trabalhos da casa mais uma vez poder discutir os 

assuntos de interesse do nosso município. Na ultima sessão teve a 
oportunidade de citar alguns pontos de nosso município que a população 

tem cobrado não esquecendo as ações que a gestão tem conseguido 

executar no nosso município, é sempre bom o vereador vim à tribuna 
cobrar, criticar, mas também ter a maturidade e ao mesmo tempo a 

coerência de citar e agradecer quando algo é feito na ultima sessão citou 

três pontos importantes com relação à necessidade que há em parte da 

gestão com relação aos cortes de terras, os transportes escolar e a outra a 
qualidade das estradas é um dos pontos principais das estradas e os locais 

que não foram feito no momento que estava precisando, a retro estava 



quebrada, mas graças a Deus na ultima sexta feira a gestão colocou a retro 

e a patrol pra recuperar esses trechos das estradas centrais principalmente 
as ladeiras, pois há quatro anos que não foram feitas por completas. E é 

importante salientar pra gestão que não dar pra fazer estradas em período 

invernoso. Mas sabendo que é um período bom de trabalhar bem mais fácil 
de encontrar materiais as maquinas trabalham com mais facilidade e 

fazendo da forma que tá sendo feita fica bom fazendo um sistema de 

drenagem, pois com aquele sistema te com certeza, logico que vai haver a 

erosão, mas de uma forma mais lenta ele acredita que outros setores serão 
feitos, então parabenizou a gestão e ver realmente os pontos quando eles 

são positivos também tem aqui sua convicção na forma de cobrar e de 

reivindicar principalmente quando é algo coletivo é o que lhe deixa triste é 
quando se tira uma maquina dessas das estradas que são tão importantes e 

vai fazer um serviço particular não é que não é importante, mas quando é 

pra fazer com o coletivo ai ele parabeniza, e só dizendo que seu discurso 

sempre foi na linha de combate em favor do coletivo ao menor oprimido ao 
que tá a margem da pobreza, e só é lembrando que independentemente de 

quem tiver no poder sempre vai ser o mesmo sempre com respeito e 

concordância, mas se vai agradar a gestor nunca lhe interessou e nem vai 
interessar, pois as vezes que vem a essa casa sempre foram conduzidas pelo 

povo e a esse povo que ele tem respeito e sempre vai defender. E finalizou 

se pronunciamento desejando uma boa noite a todos.   O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson José de 

Souza, para fazer uso da palavra. O edil cumprimentou com uma Boa noite 

a todos, ao senhor presidente senhores vereadores e vereadora publico aqui 

presente, em nome da sua amiga Neide professora saúdo os demais que tão 
aqui presentes seu amigo Sérgio, Dede. E iniciou seu pronunciamento, 

agradecendo a fala do amigo e vereador Otoniel que lhe estimula bastante e 

que pode trabalhar mais ainda para município durando esse tempo que aqui 

estar, e dizer ao nobre amigo Antônio Dantas que é uma honra e como diz 
o general que tem que ter retaguarda de bom calibre como ele tem e por 

isso que tem você como amigo que enfrentou juntos uma disputa pouco 

desleal e sem falar dos votos quem vossa excelência obteve e que poderia 

muito bem estar aqui ao seu lado no inicio da legislativa. Pra ele sair pra 
tratar de um problema de saúde como vai sair e ter uma pessoa pra assumir 

essa cadeira com a responsabilidade que você carrega e representa uma 

região e, a família e uma honra e com certeza você irar conduzindo esse 
mandato de melhor forma possível, e foi nessa casa que apresentou projetos 

como esse que foi lido hoje de orçamento impositivo que só acontece nas 

grandes cidades pra dar serenidade a essa câmara municipal numa cidade 

que infelizmente vive de FPM, mas quem já foi vereador sabe das 
dificuldades de quando se tá na oposição e na situação, vossa excelência 

assume uma cadeira muito visada em relação aos seus eleitores ao seu 



projeto politico em relação a um povo que tá ai de uma oposição baseado 

num grupo politico que vossa excelência com sua família faz parte e vem 
de um Distrito forte que e o Barrento que tá completamente abandonado. A 

única benfeitoria que foi feita foi à água que Cristóvão Amaro colocou 

dentro daquele Distrito, então a oportunidade que vossa excelência vai ter 
nesse seu período de convalescência espera que aproveite.  E mostre a seus 

eleitores o que é necessário pra esta aqui nessa casa. E pode ter certeza que 

vai olhar e acompanhado de longe e vai estar bastante orgulhoso dos 

caminhos que vai dar ao trabalho, só diz uma coisa que ele é candidato 
pertenço a prefeito ou a vereador não é mais ele sabe que tem mil coisas 

pra ajudar nessa cidade não só através do investimento que tem aqui nessa 

cidade e através das gerações de rendas que tem, mais sabe que no final de 
mandato com alguns órgãos que independente de prefeito nunca vão poder 

apagar da memoria dessa cidade o nome do vereador WAESON JOSE DE 

SOUZA que por três mandatos foi presidente com muita honra fazendo 

muitas coisas benéficas pros moradores e pra concluir algumas atividades 
muitas vezes sozinhas ele conseguir impor, forasteiro lá da terra do Goiás 

que muitos sai daqui pra ganhar a vida lá ele fez o inverso. Também falou 

que votou no presidente Jair Messias Bolsonaro e dizer que estar em 
tempo de mudança e organização está ainda com 90 dias de governo e tem 

na pauta uma reforma de governo que ontem foi apresentado, a reforma da 

previdência dos militares e também a reforma da previdência que vai ser 

discutida e aperfeiçoada ainda não se arrependeu do voto mais tem a nítida 
certeza que o Brasil está mudando hoje tem dois presidentes presos e uns 

cinco ex-governadores presos isso está demostrando que o Brasil esta 

mudando imagine os vereadores e prefeitos e isso que tem que ser discutido 
e acha que a população tá discutindo senhor presidente mais uma vez seu 

muito obrigado e desejou uma boa noite a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite, 

para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor presidente 
colegas vereadores e vereadora publico aqui presente, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e internautas conectados seu boa noite, iniciando sua fala 

agradeceu a Deus por estar aqui nessa tribuna discutindo os assuntos de 

interesse do nosso município. E também desde já parabenizou o colega 
vereador waerson José pelo trabalho que tem desempenhado nessa casa na 

qualidade de presidente e também de parlamentar que vai se afastar vossa 

excelência contribuiu muito com essa casa e com o município, e aqui desde 
já da às boas vindas ao suplente de vereador Antônio seja bem vindo e com 

certeza ira discutir boas ideias para o município de Cajazeirinhas também 

ira dá duas boas noticias a primeira foi informado agora a pouco pelo 

secretario Geraldo Cesário que em viagem pra caixa econômica 
juntamente com o prefeito ele conseguiu conveniar duzentos e oitenta e seis 

mil reais pra pavimentação que Cajazeirinhas necessita pós há varias ruas 



sem calçamentos e a outra boa noticia é que já foi conveniado, o dinheiro já 

tá em conta a para construção de uma escola padrão que é do FNDE aqui 
em Cajazeirinhas uma escola com seis salas no valor de um milhão cento e 

cinquenta mil e setecentos e setenta reais já está lançado no edital se não 

lhe engana vai ser construído no conjunto Edivaldo Cazé então e muito 
importante para o setor educacional e para o município também já foi feito 

a licitação do portal que já vai ser feito um na entrada e na saída vai ter 

ponto de espera para o pessoal esperar transportes outro também a praça de 

evento que também já vai ser entregue no dia vinte e nove de abril 
aniversário da nossa cidade também tem no dia vinte e nove a entrega de 

um trator que também já tá requerido pra agricultura familiar veja que 

Coremas não tem esse trator e Cajazeirinhas vai ter quatro já tem três e 
com esse vai se quatro pra se acabar com a problemática dos cortes de 

terras, também estão sendo construídas onze residências na zona rural 

através do programa habitação rural dando dignidade a essas famílias 

também no dia vinte e nove vai ser entregue os módulos sanitários são 
vinte e um na zona rural e somando aqui todas essas ações da mais de 

quatro milhões de reais em plena crise e creia que vai vim muito mais 

também Solicitou. Através de emenda um caminhão compactador de lixo 
porque em pleno século vinte e um é inadmissível carregar lixo em trator, 

também aqui no dia mundial da água apresentou um projeto de Lei criando 

a semana municipal da água que é inadmissível passar em branco. Então a 

todos seu boa noite. 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 Otoniel de Sousa Brito 

e facultou a palavra ao vereador Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso 
da palavra. O Edil desejou uma boa noite a todas os colegas vereadores 

funcionários da casa ouvintes da Cajazeirinhas FM e internautas 

conectados.  Em primeiro lugar agradeceu a Deus por estar aqui, mas uma 

vez discutindo os trabalhos de nosso município. Nesta casa chegaram 
varias matéria polemica em que as comissões com grandes 

responsabilidades juntamente com todos os vereadores sentaram 

emendaram discutirão ouviu o assessor jurídico pra chegar ao um 

denominador comum a respeito dessas matérias esteve aqui o projeto do 
fundo municipal de saúde projeto pouco polêmico, mas que todos tiveram a 

responsabilidade de sentar e analisar passo a passo pra que seja colocado 

pra votação nessa casa, pois tem os tramites legal desta casa e tem que 
obedecer às leis, também nesta noite ira colocar o projeto de Lei em 

votação dando o nome de uma rua de um grande homem que contribuiu 

muito com nossa cidade seu Cazuza Amaro quem não conheceu, e nada 

mais justo ele ser lembrado aqui em nosso município como também tantos 
outros Edenice Clara que foi pessoas que trabalharam para o nosso 

município desde que era Distrito e que tem seus serviços prestados, e que já 



partiram pra ficar com Deus, mas deixaram seus nomes. E também vem se 

acostar aos votos de pesar apresentado pela vereadora Maria Aparecida. 
Pediu permissão, para externar seu pesar a família de Damião Barbosa 

pessoa simples mais de grande caráter, conheceu desde criança morou na 

comunidade de Vinha foi vizinho por muito tempo a ele e seus familiares 
que Deus os conforte e dê a paz celestial. Como também deu as boas vindas 

ao suplente de vereador Antônio Dantas, e ao vereador Waersom que vai 

sentir saudades dos embates e debates que aqui tiveram as experiências que 

trocaram foi muito atuante nesta casa, e com certeza irão trabalhar pra que 
tudo possa caminhar e o que depender do presidente estar aqui à 

disposição, finalizou suas palavras desejando uma boa noite a todos e até a 

próxima sessão. 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 28 de março 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, 21 de Março de 2019. 

             

 

                           

         

       

                 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


