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Ata da 10ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito 

(19/04/2018) 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, 

Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente 
Leite. Deixou de comparecer a sessão o vereador Otoniel de Sousa Brito 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 de Oficio nº 013/2018 de autoria do secretário de 
Planejamento Geraldo de Assis Cezário, leitura de Votos de Aplauso ao 

secretário de Finanças Kaenio Almeida Pereira. De autoria do vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura de Votos de Pesar a família do 
senhor Severino Lopes de Almeida, de autoria do vereador Arildo Batista 

Ferreira e sobescrito pelos vereadores Joalex Rodrigues da Costa, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson 

Jose de Souza, Zildo Vicente Leite,  leitura do Projeto de Lei nº 005/2018 
Estabelecem Diretrizes e Metas Orçamentaria para o Exercício Financeiro 

de 2019 e dá outras providencias de Autoria do Poder Executivo. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e pôs em única votação a Moção de 

Aplausos ao Professor Tarcivan Monteiro Formiga. A Moção foi 
aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente e pôs em única 

votação a Moção de Aplauso ao secretário de Finanças  Kaenio Almeida 

Pereira.  A Moção foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor 
presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito Arildo 

Batista Ferreira que cedeu a sua vez ao vereador Waerson José de Sousa 

por solicitação do mesmo. Waerson José de Souza. Que falou! Boa noite a 



todos os presentes, aos funcionários da casa e ao público ouvinte da 

Cajazeirinhas Fm. Entrei com essa Moção de Aplausos para o Professor 
Tarcivan, pelo reconhecimento dessa façanha que foi esse Projeto da 

Olimpíada. Outra solicitação foi essa emenda de autoria de Vossa 

Excelência, o Presidente da casa, ao Projeto de Lei 01/2018, sobre bem 
resumidamente que normaliza os animais soltos em nossa cidade. Iniciativa 

do Presidente da Câmara, por orientação do Ministério Público. E com 

muita importância que é esse projeto, entrei com algumas emendas e espero 

que na hora oportuna sejam discutidas. Não tive a oportunidade de estar 
aqui discutindo com os pares e com a população, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, que de certa forma está tramitando na casa. Gostaria de 

solicitar que continuassem sendo feitas as limpezas nos canteiros de ruas da 
nossa cidade, como já começa ser visto em alguns pontos desse município. 

Essas são as minhas palavras, obrigado pela autorização de alternância na 

tribuna e muito obrigado. O senhor presidente convidou para fazer uso da 

palavra a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida  que 
falou! Boa noite a todo o público presente e aos ouvintes da minha 

Cajazeirinhas FM. Quero aqui deixar os meus sentimentos a todos de 

Coremas, pela perca do Senhor Severino Lopes mais conhecido como 
Pretinho dos Correios. E os meus parabéns vai para o Professor Tarcivan 

pela louvável atitude e aos alunos e em especial aos finalistas e, também há 

todos os professores da rede municipal e estadual que são todos 

responsáveis pelo sucesso de nossos estudantes. Ontem esteve aqui, a 
palestrante Salete da Ecoplan que falou da LDO e LOA, uma palestra bem 

proveitosa. Quero agradecer ao Senhor Prefeito que está fazendo o que 

pode com relação às estradas, inclusive teve um conserto na estrada 
próxima a Oscar Pedro então os meus agradecimentos. Ontem foi o dia do 

livro no qual sabemos de sua importância e hoje é dia do Índio, então 

parabéns ao município por ter se manifestado nessas datas tão 

significativas. E está chegando o dia do aniversário da nossa querida 
Cajazeirinhas, então vamos louvar essa data com muito orgulho. A todos 

vocês boa noite e muito obrigada.  O senhor presidente convidou para fazer 

uso da palavra o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. Que falou!  

Boa noite a todos os presentes e aos ouvintes e internautas, primeiramente 
quero me solidarizar a esses votos de pesar do Senhor Severino Lopez, 

conhecido como Preto dos Correios da cidade de Coremas. Falar sobre as 

Olimpíadas, projeto do Professor Tarcivan que está desempenhando na 
Escola Janduhy e ficamos muito felizes pelo desenvolvimento do nosso 

município. Então, meus parabéns ao professor. Como também, esse projeto 

que vem do promotor para recolher os animais da cidade, projeto esse 

muito polêmico. A situação das estradas da zona rural está uma 
calamidade, mas, começando maio acredito que irão começar no roço e nos 

tapas buracos. Essas são as minhas colocações eu desejo uma boa noite a 



todos e até a próxima sessão. O senhor presidente convidou para fazer uso 

da palavra o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho Que falou!  A 
todos boa noite, eu antes de tudo quero agradecer a Deus por estarmos mais 

uma vez aqui para discutir os projetos para interesse do nosso município. 

Iniciando a minha fala quero citar a ultima quarta-feira onde tivemos aqui 
uma Audiência Pública em preparação da peça principal do nosso 

município já planejando o ano vindouro que é a LDO aonde teve 

participação da casa, dos vereadores e também do publico e dos 

Secretários. Com relação à Sessão Solene em virtude do Aniversário da 
nossa cidade, quero aqui adiantar os meus parabéns a todos os munícipes. 

Quero agradecer ao prefeito pela correção no trecho que liga aquela região 

de São Braz, mas só lembrando aqui que tem outros pontos no município 
que precisa ser corrigido. Eu sei que a gestão tem feito o que pode, mas, 

espero que continue fazendo porque a situação no nosso setor é critica. Para 

finalizar minha fala eu gostaria de reforçar a questão da escuridão, pois 

hoje muitas pessoas me cobraram aqui próxima à antiga creche, que está 
com três postes a escuras, assim como, recebi cobranças de um rapaz do 

Tabuleiro também nessa questão. Então, é preciso fazer um planejamento 

porque às vezes a iluminação não chega por falta de recursos, mas, também 
é preciso que o município tome uma atitude. Nós temos várias 

comunidades pagando na sua conta de luz, nas comunidades rurais e quem 

está recebendo é Pombal. Então agradecer meu tempo e até a próxima.  O 

senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito 
Zildo Vicente Leite. Que falou! Boa noite a todos. Primeiro quero 

agradecer a Deus por mais uma vez estar fazendo uso dessa tribuna. Graças 

a Deus Cajazeirinhas está bem servida de água, é tanto que o carro pipa 
está na garagem, então, aquele dinheiro que se gastava nesse carro pipa, 

agora vamos gastar principalmente em estradas. Parabenizar o Senhor 

Raimundo Roque que além de funcionário é um agricultor de mão cheia. 

Fiz uma postagem em minhas redes sociais, sobre o casal João Galdino 
com 81 anos de idade e Dona Olímpia com 75 anos, que saíram em todos 

os portais da Paraíba com um exemplo de vida para essa juventude 

permanecer no campo. E Cajazeirinhas está prestes a completar 24 anos, 

terra que me acolheu muito bem, já tenho o Título de Cidadão 
Cajazeirinhense e tenho orgulho de participar da história política desse 

município. Visitando algumas áreas do projeto Algodão Paraíba a gente 

está tentando revitalizar essa cultura que já foi o ouro branco de 
Cajazeirinhas e essa semana eu visitei um lindo plantio de Dedé de Elizeu 

na serraria. Como também lá em Seu Chico Pedro, Presidente de 

Associação e agricultor e o Senhor Chico Ismael que também plantou 

algodão. Deixar meus sentimentos a família de Preto dos Correios, lá em 
Coremas com 55 anos de idade ex-vereador e meu amigo. Desejar os 

parabéns ao Professor Tarcivan, junto a essa Moção de Aplausos que foi 



concedida pelo colega vereador Dr. Waerson, muito merecida, eu subscrevi 

essa Moção e deixo meus parabéns a todas as equipes e a toda educação 
por dar todo apoio a esse professor para realizar essa Olimpíada. 

Parabenizar toda equipe de Vigilância Ambiental, na pessoa de Mocinha 

esposa de meu amigo Benilton que está a frente desse trabalho e também 
aos agentes de combate a endemias, Giliarde, Raimundo e Italo Renato. 

Tem um programa chamado, internet para todos e inclusive o Prefeito e o 

município já fez sua adesão. E eu, juntamente com o meu colega vereador 

Jacson, fizemos uma indicação, indicando todas as comunidades de 
Cajazeirinhas e creio que até o meio do ano começará as instalações dessa 

internet de banda larga nas comunidades rurais. Então eram essas as 

minhas palavras e boa noite a todos e a todas. O senhor presidente 
convidou para fazer uso da palavra o vereador inscrito Adailton Alves de 

Lima. Que falou! Boa noite a todos no Plenário, aos ouvintes da Rádio 

Cajazeirinhas FM e aos internautas ligados. Nos reunimos essa semana pra 

discutirmos sobre A LDO (Lei Diretrizes Orçamentária), orçamento para 
2019 onde contamos com a participação da sociedade que aqui esteve. A 

própria justiça eleitoral determinou que Cajazeirinhas hoje, pertence à 

Coremas e não mais a Pombal. Quero também me acostar aos discursos dos 
meus colegas vereadores que me antecederam e dizer que as estradas do 

nosso município se encontram em péssimas condições. E quando se trata 

das peças desses Ônibus é muito complicado de se encontrar. Tem também 

o açude que impossibilita a estrada de trafegar e já levamos um oficio na 
semana passada a Secretaria de Recursos Hídricos e então a secretaria 

quando viu os vídeos que mostra a altura do riacho encaminhou para a 

defesa civil, porque é uma área que está alargada e com risco. E ficaram de 
fazer uma visita ao local. Espero que na próxima quinta eu tenha uma 

resposta para as soluções daquela população. Essas são as minhas palavras 

e até a próxima quinta feira, se Deus nos permitir. 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 os presentes e a todos que nos ouvem 

através da Rádio Cajazeirinhas FM. Ontem estivemos aqui reunidos em 
uma Audiência Pública, bem planejada pelo nosso Secretário de 

Planejamento, Geraldo Cesário e assim discutimos assuntos importantes 

para a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), para o ano de 2019 e foi 
muito bem abordada pela palestrante do setor Contábil da Prefeitura a 

Doutora Salete e junto aos demais colegas vereadores. O Prefeito já está 

fazendo algumas limpezas nas vias públicas de nossa cidade e graças a 

Deus nossa cidade não registra nenhum caso de dengue e o pessoal da 
vigilância está atento a essas limpezas que são muito uteis para não haver a 

proliferação do mosquito. Está perto do aniversário da cidade e os jovens 



sempre querendo saber se haverá festa dançante. Mas, o nosso município 

sempre que pode tem a tradição do São João Antecipado, então, vamos 
conversar com o Senhor Prefeito se há possibilidades de no São João haver 

algo. E o projeto de lei que está tramitando nesta casa, que é de autoria 

minha da mesa diretora. Pois temos o conhecimento de que o Ministério 
Público encaminhou um oficio e deu apenas quinze dias de prazo e eu 

encaminhei outro oficio pedindo mais trinta dias de prazo. E o vereador 

Waerson José de Souza trouxe algumas emendas que foi lida agora a noite 

e eu me acosto nas palavras brilhantes do meu colega vereador que me 
antecedeu Joalex, na preocupação de como será feita a apreensão desses 

animais caso ocorra alguma inflação e para onde será destinado esses 

animais. Também tem essa questão das trocas de lâmpadas que quando se 
pode fazer é muito importante. E também irei juntamente com meus 

colegas vereadores encaminhar um oficio ao representante da Energiza 

local, que representa Cajazeirinhas, para se possível, trazê-los aqui em uma 

Sessão para debatermos essa questão tão polémica em nosso município que 
é a iluminação pública. Gostaria de agradecer aos meus colegas vereadores, 

pois, apresentei hoje aqui, uma Moção de Aplausos que, em forma de 

agradecimento iremos fazer uma Sessão Solene para agraciar pessoas 
importantes do nosso município que ajuda no seu trabalho do dia a dia. E 

coloquei inclusive uma para o meu amigo Kaenio, Secretário de Finanças 

do nosso município. Então quero também informar que o cartório eleitoral 

que antes a nossa era em Pombal 31° Zona e hoje quinquagésima segunda. 
Sobre o conserto das estradas, assim que poderem será feitas. Agradeço a 

paciência e tenham todos e 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 03 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, 19 de abril de 2018. 
   

 

 
 


