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Ata da 9ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 
(20/09/2018) 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, 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 o Joalex Rodrigues da 

Costa 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 declaro aberta a presente sessão e 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 secretaria da Casa a 

proferir a leitura da ata da sessão anterior e logo após a leitura da Ata o 
senhor presidente reassumiu os trabalhos e pôs a 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 de leitura de Oficio nº 
070/2018 GRAPE PMC de autoria do Poder Executivo, leitura de 

Indicação nº 061/2018 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite e 

sobrescreveu a indicação a Vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

leitura de Indicação nº 062/2018 de autoria do vereador Vicente Ismael da 
Silva Filho, leitura de Indicação nº 063/2018 de autoria do vereador 

Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Indicação nº 064/2018 de autoria 

do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Votos de Pesar a 
família da senhora Avani Rodrigues de Almeida, E sobrescreveram os 

vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, 

Arildo Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Vicente 

Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite, leitura 
do Projeto de Lei nº 011/2018 de autoria do Poder Executivo. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra à 

vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que falou! Boa 

noite Senhor Presidente, Colegas Vereadores Presentes aqui hoje, Público 
aqui presente na pessoa de duas mulheres que faz parte da igreja Juliana e 

Geralda e a todos os ouvintes da Cajazeirinhas FM. Hoje com apenas duas 



pauta quero estender aos familiares de Avani os votos de Pesar no qual eu 

sobrescrevi, junto ao vereador Otoniel. Em relação à reforma da Praça João 

Inácio dos Santos, gostaria que o prefeito olhasse com bons olhos e 
começasse o quanto antes e que também cuide da cidade com vem 

cuidando e por hoje era só isso e muito obrigada e uma boa noite. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o 

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira que falou! Boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores senhora vereadora, publico presente em 

nome das amigas Geralda e Juliana cumprimento os demais, assim como 

Jânio que também estar aqui hoje esse conterrâneo que disputa um pleito 
eleitoral esse ano e quero lhe desejar boa sorte, nessa sua luta. Esse período 

a gente escuta  muitos problema que o povo presta queixas  de medicação 

farmácia porque a comunidade quer ser  servida. Tem muitos problemas de 

politicas publica do município, mal administrada. Chegam ao Posto de 
Saúde e não tem uma vaga pra o dentista porque saem daqui pro Pau 

Ferrado pra atender apenas dez ou doze pessoas com vinte na fila. Eu tenho 

certeza de que se vocês tivesse realmente visitado vocês estão encontrando 
os problemas. Era só isso e muito obrigado e uma boa noite a todos. O 

senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da 

palavra o vereador Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, Público 
aqui presente em nome do ex-vereador Jânio Pereira eu saúdo os demais 

que se encontram  aqui  na Casa, Caros Rádios ouvintes, Funcionários da 

casa. Boa noite. Quero inicialmente agradecer a Deus por estarmos aqui 
mais uma vez iniciando nossos trabalhos com o interesse nosso município e 

ao mesmo tempo cumprir e fazer valer a vontade do povo. Quero deixar os 

meus Votos de Pesar de autoria do vereador Otoniel o qual eu sobrescrevi a 

família da senhora Avani do Distrito do Barrento. E fiz uma Indicação que 
se refere à recuperação das estradas do meu setor e quero agradecer aos 

vereadores que sobrescreveram a essa indicação. Também fiz uma 

Indicação que se refere à escola do Conselho para que seja feita a 
dedetização no local devido a quantidade de cupim como também outra 

Indicação que fiz pedindo pra que se coloque uma porta em um dos 

banheiros dessa escola. E em delação a Saúde nós sabemos que nada é fácil 

e sabemos das limitações que existe quando se refere à saúde. Mas assim 
como as maquinas nesse período eleitoral que na saúde também aconteça a 

liberação de exame e remédios como estar sendo feito agora que continue 

também depois desse período politico porque se continuar nesse ritmo eu 

poderei dizer que a mudança realmente aconteceu. Muito obrigado.  O 
senhor reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o 

vereador inscrito Waerson José de Souza. Que falou! Boa noite senhor 

presidente senhora vereadora, senhores vereadores publico aqui presente 
em nome das minhas amigas Juliana e Geralda eu gostaria de cumprimentar 



a todos o Ex-vereador dessa Casa Jânio Pereira que também se encontra 

nessa Casa. Nesse período curto eleitoral numa politica atípica esperamos 

que o melhor seja escolhido tanto para o País quanto para nosso Estado eu  
tenho certeza que tanto a bancada de oposição e quanto a de situação estar 

escutando o povo coisa que não queria. Eu ouvi falar nas minhas  visitas e 

espero que isso não seja verdade de que o prefeito insiste em  prometer 

emprego a partir de janeiro. Somos nós os nove vereadores que estamos 
convivendo diuturnamente com esse povo e não as lideranças que aqui não 

estão. Então não podemos ser desvalorizados. Muito obrigado senhor 

Presidente pela paciência e a tolerância e uma boa noite a todos.  O senhor 
Presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o 

vereador inscrito Zildo Vicente Leite. Que falou! Boa noite Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, Funcionários da 

casa, Público aqui presente na pessoa do ex-vereador e suplente Jânio 
Pereira eu saúdo os demais que aqui se encontram e aos Ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Senhor Presidente eu quero inicio a minha fala  aqui 

nessa Tribuna me acostar aos votos de Pesar que foi dado aqui por esta 
Casa pelo falecimento da senhora Avani Rodrigues de Almeida Gostaria de 

parabenizar as secretarias de Saúde e Ação social que estão realizando o 

“Setembro Amarelo”, que trabalha a prevenção do suicídio. Em outra 

sessão falarei sobre esse Projeto Do Biodigestor no município. E aqui faço 
um requerimento verbal ao nosso Prefeito Assis, pedindo que seja 

recuperada a estrada que transita com o Tabuleiro e Sítio Vinha. 

Parabenizo toda a equipe que está fazendo esses trabalhos de recuperação 
das estradas do nosso município. Recebi essa semana uma ligação do 

coordenador do projeto Algodão Paraíba, já me mandando recolher esse 

algodão e já estamos fazendo a pesagem. Comunicar que Hospital do Bem 

já está operando, trabalhando e beneficiando ao Sertão da Paraíba. Já está 
sendo realizados os exames de eletro cardiograma com o aparelho 

adquirido pela Secretaria de Saúde, então, parabéns! Fiz uma indicação 

aqui hoje pedindo a limpeza na Praça João Inácio dos Santos. Quero 
convidar todos os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, para a reunião que será amanhã as 08h00min da manhã 

no Auditório do CRAS, com a presença do Assessor do Agro amigo, 

Daniel. Essas eram as minhas palavras e boa noite a todos e a todas. O 
senhor Presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito. Que falou! Senhor Presidente, Nobres Colegas 

Vereadores, Vereadora Maria Aparecida, Público aqui presente, Ouvintes 

da Cajazeirinhas FM. inicio minha fala com os votos de pesar pelo 
falecimento de Avani Rodrigues de Almeida. Estive hoje visitando algumas 

comunidades e venho aqui fazer uma solicitação e um apelo ao Senhor 

Prefeito no tocante ao abastecimento de água com o carro pipa, pois várias 
pessoas estão com suas cisternas secas e ao chegar aqui na cidade eu já tive 



a noticia de que o carro pipa teve um problema na sua parte elétrica, 

queimando a sua instalação o que dificulta ainda mais esses 

abastecimentos. Em relação às estradas vi que a máquina também esse ano 
não fez a região de Tourado e a população está reclamando. Na questão do 

aparelho cardiograma, quero dizer que o mesmo foi conseguido e 

comprado ainda na gestão passada. E com relação às cestas básicas que não 

tem nessa gestão e quando fazem campanha para arrecadar alimentos e eu 
não sou contra, mas, tirar fotos para fazer política com essas cestas é triste 

para o nosso município. Muito obrigado a todos e até uma próxima 

oportunidade. 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 Adailton Alves de Lima e facultou 

a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou! Boa 

noite Senhor Presidente, Senhores Colegas Vereadores, Vereadora Cida, 
Funcionários da casa, Público aqui presente, Ex-Vereador Jânio Pereira ao 

qual eu agradeço a presença e a todos os ouvintes da Rádio Cajazeirinhas 

FM. Subscrevi os votos de pesar a Dona Avani do Sítio Barrento e que os 
seus familiares se sintam abraçados por esse poder Legislativo e pelo 

Vereador Jacson. Estamos em um momento político, então eu ando sim, 

pedindo votos para os candidatos no qual eu apoio e digo que Política foi 

criada para fazer o bem e beneficiar agora, quem conduz a política para 
fazer roubalheira, corrupção, pra não, trabalhar pelo povo, esses sim, fazem 

a política ser algo ruim. Em relação às cobranças, sabemos que temos uma 

demanda, mas, sempre procuramos fazer o melhor e trabalhar. Sou contra 
pessoas que cobram que um carro da Educação esteve em um Hospital, 

pode até ser irregular pela lei esse tipo de situação. Mas, se tem uma pessoa 

doente e não tem um carro as Saúde disponível no momento, o da 

Educação pode sim servir a Saúde. E sobre o aparelho cardiograma que foi 
comprado na gestão passada, como assim citou o Vereador Otoniel, foi a 

atual gestão que colocou pra funcionar e parabenizo a todos. Agradeço a 

todos pela paciência 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 27 de setembro 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, 20 de setembro de 2018. 

 
 


