
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS 
CASA MANOEL PIRES DE SOUSA 

       CNPJ 01.615.254/0001-87 
 

 

Ata da 2ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (02/08/2018) 

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, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a 
sessão os vereadores Adailton Alves de Lima, Waerson Jose de Souza, 

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 trabalho e autorizou a secretaria da Casa a 
proferir a leitura da ata da sessão anterior e logo após o presidente pôs 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 045/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 
Brito, leitura da Indicação nº 046/2018 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura da Indicação nº 047/2018 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura da Indicação nº 048/2018 de autoria do 
vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Votos de Pesar a família 

do senhor Damião Ribeiro de Sousa de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos 

e pôs em votação o Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Lei nº 002/2018 de 
autoria das Comissões de Redação e Justiça. O Parecer foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em votação o Parecer nº 

001/2018 ao Projeto de Lei nº 003/2018 de autoria das Comissões de 

Redação e Justiça. O Parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O 
senhor Presidente pôs em votação o Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Lei 

nº 004/2018 de autoria das Comissões de Redação e Justiça. O Parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em votação o 
Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Lei nº 008/2018 de autoria das 

Comissões de Redação e Justiça. O Parecer foi aprovado por unanimidade 

de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª votação o Projeto de Lei nº 



002/2018 - Institui o dia de “Pentecostes” e fica registrado no calendário 

do município de Cajazeirinhas - PB a ser um dia comemorativo e feriado 
municipal comemorado 50 dias após a Páscoa. O Projeto foi aprovado por 

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

Lei nº 003/2018 Institui em âmbito municipal da administração a 

celebração da semana municipal do meio ambiente, a ser celebrado no 

mês de junho em semana que recair o dia 05 de junho, dia mundial do 

meio ambiente. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos.  O 

senhor Presidente pôs em 1ª votação o Projeto de Lei nº 004/2018 Dá o 
nome de Geraldo dos Santos Costa a uma das ruas Projetada localizada na 

zona urbana de Cajazeirinhas – PB. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos.   O senhor Presidente pôs em 1ª votação o Projeto de 
Lei nº 008/2018 Dispõe sobre a criação dos componentes do município 

de Cajazeirinhas, do sistema nacional de segurança alimentar, define os 

parâmetros para elaboração e implementação do plano municipal de 

segurança alimentar e nutricional e dá outras providências. O Projeto 

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

votação o Projeto de Lei nº 002/2018 - Institui o dia de “Pentecostes” e fica 

registrado no calendário do município de Cajazeirinhas - PB a ser um dia 
comemorativo e feriado municipal comemorado 50 dias após a Páscoa. O 

Projeto foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor Presidente pôs 

em 2ª votação o Projeto de Lei nº 003/2018 Institui em âmbito municipal 

da administração a celebração da semana municipal do meio 

ambiente, a ser celebrado no mês de junho em semana que recair o dia 

05 de junho, dia mundial do meio ambiente. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos.  O senhor Presidente pôs em 2ª votação o Projeto de 

Lei nº 003/2018 Institui em âmbito municipal da administração a 

celebração da semana municipal do meio ambiente, a ser celebrado no 

mês de junho em semana que recair o dia 05 de junho, dia mundial do 

meio ambiente. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor Presidente pôs em 2ª votação o Projeto de Lei nº 004/2018 Dá o 

nome de Geraldo dos Santos Costa a uma das ruas Projetada localizada na 
zona urbana de Cajazeirinhas – PB. O Projeto foi aprovado por 

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

Lei nº 008/2018 Dispõe sobre a criação dos componentes do município 

de Cajazeirinhas, do sistema nacional de segurança alimentar, define os 

parâmetros para elaboração e implementação do plano municipal de 

segurança alimentar e nutricional e dá outras providências. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente convidou o 

vereador inscrito Arildo Batista Ferreira para fazer uso da palavra. Que 

falou! Senhor Presidente, Vereadores e Vereadora em nome da nossa amiga 

Aninha eu cumprimento os demais. Boa noite. Semana passada não houve 



sessão por motivos particulares do nosso Presidente. Em uma caminhada 

pela zona rural esses dias e uma pessoa me fez a pergunta de, como eu 
avalio a gestão do Prefeito Assis Rodrigues entre um ano e sete meses de 

administração. E peço até desculpa pra ele pela forma da minha resposta. 

Mas, eu respondi que pra mim eu considero uma tragédia. É muito difícil 
administrar, só que a atenção básica que os cidadãos vêm cobrando que é 

muito simples, não se encontra em Cajazeirinhas. Um abraço e uma boa 

noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou para 

fazer uso da palavra o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. Que 
falou! Boa noite a todos. Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, Ouvintes da Cajazeirinhas FM, Público aqui presente. Aos 

Projetos de Lei, que se encontra na casa, eu também votei no Projeto que 
institui o Projeto da Segurança Alimentar do nosso Município que é de 

grande relevância. Como também a criação da Semana do Meio Ambiente, 

que também é um projeto de grande importância. Quero também me 

solidarizar aos familiares do nosso irmão que faleceu de uma forma trágica, 
Damião. Essas são as minhas colocações e até a próxima. 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, Demais Colegas Vereadores, Público aqui 

presente. Aos Ouvintes da Cajazeirinhas FM, meu abraço e boa noite. 

Começo meu discurso hoje um pouco entristecida porque usei essa casa 

hoje para me manifestar com os votos de pesar aos familiares de Damião 
Ribeiro, ele frequentava a minha casa e toda Cajazeirinhas o conhecia, ele 

tinha trinta anos, mas, era como uma criança. Então nesse momento peço a 

Deus, que é o único que pode que alivie a dor daquela família. Fiquei muito 
feliz pela chegada da Doutora Ana Laura, a nova médica do nosso 

município. Então seja bem vinda e espero que você faça um trabalho 

fantástico assim como o do doutor Miraldo. Também a toda Emater em 

nome do representante meu colega Zildo deixo aqui os meus parabéns, pois 
participei da Segunda Feira da Agricultura Familiar e foi uma feira 

fantástica e aqui também agradeço ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que 

lá estava. Quero aqui alertar a comunidade do Pau Ferrado de que Sábado 

terá atendimento médico nessa comunidade. E, deixo aqui os meus 
parabéns ao CRAS que teve nessa última Quarta-feira uma palestra 

belíssima, pena que eu não pude ir, mas, foi com o fisioterapeuta doutor 

Marcelo Duarte, falou sobre o câncer de cabeça e pescoço. Então aqui foi o 
meu destaque essa noite para a Secretaria de Assistência Social na pessoa 

de Andréia Rodrigues pelo desempenho e cuidado que ela tem em passar as 

informações para o nosso público de Cajazeirinhas, então a toda equipe o 

meu abraço e admiração. Também tivemos um atendimento médico na 
comunidade de Umburaninha que também necessita muito desse 

atendimento. Era isso, boa noite a todos e até a próxima. O senhor 



presidente reassumiu os trabalhos e 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 no qual eu saúdo na pessoa de Novinho que nos honra com a sua 

presença nessa câmara. Inicialmente eu quero falar a respeito dos projetos 
que foram aprovados nesta casa hoje à noite no qual eu votei a favor. E em 

especial no que trata da criação do Dia de Pentecostes no Município de 

Cajazeirinhas que foi de minha autoria e agradeço aos nobres que votaram 

a favor dessa matéria. Como também o do Plano de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Município de Cajazeirinhas que é um projeto muito 

importante e eu espero que esse plano venha a ajudar e impulsionar o 

gestor municipal no tocante administração desse município.  Aqui também 
quero deixar em meu nome e de minha família os votos de pesar a família 

do nosso amigo Damião que faleceu tragicamente ontem, dia primeiro de 

agosto. Com relação à feira da Agricultura Familiar, no qual eu participei e 

inclusive lá no meu pronunciamento eu citei não como cobrança, mas, sim 
como um pedido que a quantidade de sementes que vem para o nosso 

município que no próximo ano venha no volume maior que de para atender 

a todos os agricultores que tenham interesse de plantar. Como também, 
cobrei através do senhor prefeito que através da sua administração 

juntamente com o Governo do Estado pudesse trazer para este município 

um mercado público. Em nome da comunidade de Umburaninha eu 

gostaria de pedir encarecidamente ao Prefeito e ao Secretário de 
Agricultura, porque lá tem um poço e as pessoas estão reclamando por 

água. Eram essas as colocações que eu tinha a fazer, boa noite a todos e 

muito obrigado. O senhor Presidente convidou o vereador inscrito O senhor 
presidente reassumiu os trabalhos e convidou para fazer uso da palavra o 

vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! 

Excelentíssimo Senhor Presidente, colegas Vereadores e Vereadora, 

público aqui presente, funcionários da casa, caros Rádios Ouvintes. Boa 
noite. Quero iniciar agradecendo a Deus por estarmos aqui em mais uma 

sessão ordinária e que ele nos ilumine para que assim possamos lutar e 

defender os interesses do nosso povo. E de inicio, deixo os meus votos de 

pesar a família de Damião e ao pessoal do São Braz, por essa morte trágica 
e que Deus possa confortar aquela família. Com relação aos projetos que 

ora foram votados quero aqui dizer que todos têm uma importância para o 

nosso município, cada um dentro dos seus parâmetros dizendo que entre 
todos, nós temos que destacar aqui durante esse período, o plano DE 

Segurança Alimentar que vem trazer grande importância e principalmente 

nesse tempo no qual as pessoas precisam saber o que estão comendo e 

bebendo. Também ao projeto indicado pelo vereador Zildo Vicente, que é o 
da Semana do Meio Ambiente e no tempo certo eu quero parabenizar por 

essa indicação. E com relação à Semana da Agricultura Familiar, quero 



parabenizar o nosso município e em especial a EMATER Local que esteve 

a frente dessa feira. E ao projeto do Dia de Pentecostes indicado pelo 
vereador Otoniel, aprovado por está casa e quero parabeniza-lo. Então 

todos esses projetos assim como os nomes indicados às ruas, todos tem o 

seu valor, mas, quero aqui frisar outros pontos, inclusive com relação às 
estradas do município que desde já quero pedir para que possam fiscalizar 

o roço, porque não tem sido feito de boa qualidade pelo menos no meu 

setor. Então acho que é preciso que haja um planejamento. Muito obrigado. 

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 

dessa casa, público aqui presente na pessoa de Dedé do pancadão eu saúdo 
os demais, e aos ouvintes da Cajazeirinhas FM em especial a comunidade 

de Pau Ferrado. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui na 

tribuna mais uma vez, fazendo uso da palavra e sempre defendendo os 

interesses da comunidade de Cajazeirinhas. Hoje visitei o meu amigo 
Moisés que passou por uma cirurgia e está se recuperando. Também hoje, o 

Pai do Prefeito Assis passou por um processo cirúrgico mais ocorreu tudo 

bem graças a Deus. Me acosto aos votos de pesar da Vereadora Maria 
Aparecida, pelo falecimento do Jovem Damião, e há toda aquela família 

transmito também os meus votos de pesar. Senhor Presidente eu quero 

desde já agradecer aos parlamentares pela aprovação do projeto de lei de 

minha autoria aonde institui a Semana Municipal do Meio Ambiente, uma 
data muito importante, assim como, também os demais projetos que aqui 

passaram. Hoje também apresentei duas indicações, em uma eu peço ao 

Prefeito juntamente com a Secretaria de Agricultura para que se crie um 
projeto de melhoramento genético, que é de grande utilidade para nossa 

Cajazeirinhas, principalmente para os pequenos criadores que não tem 

condições de pagar Veterinário. Aqui parabenizo o Doutor Waerson, 

porque vi os seus animais que lá na exposição foram premiados.  Também 
coloquei um projeto aqui pedindo ao Prefeito juntamente com a Secretaria 

de Agricultura para fazer uma parceria com o SENAR (Serviço Nacional 

da Aprendizagem Rural), pois o nosso município é muito carente na área da 

pecuária, na área da criação e do artesanato. Como é de conhecimento, eu 
sou autor da lei que cria a Semana da Agricultura Familiar em nosso 

município e aqui eu quero desde já em nome da EMATER Paraíba e de 

Zildo Vicente, não só como vereador mais sim também como 
Extensionista. Quero agradecer aqueles que aqui subiram nessa tribuna e 

deixaram comentários positivos sobre a nossa feira e desde já eu 

compartilho esses parabéns com eles os agricultores e agradeço também 

pela colaboração de toda a Prefeitura através de todas as Secretarias 
envolvidas nessa Segunda Feira da Agricultura Familiar. Muito obrigado 

Senhor Presidente. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou 



o primeiro secretario para assumir os trabalhos que ele iria fazer uso da 

palavra.  Assumiu os trabalhos o primeiro secretário e facultou a palavra ao 
vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou! Boa noite Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, público aqui presente, ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. quero agradecer a Deus, por estarmos mais uma vez 
aqui reunidos. E gostaria de falar sobre os projetos de lei que aprovamos 

agora à noite, que vem a engrandecer e melhorar cada dia mais o bem estar 

do povo do nosso município. Projeto de lei 002/2018, que institui o dia de 

Pentecostes no nosso município apresentado pelo colega Vereador Otoniel 
de Sousa Brito e aprovado pelos demais Vereadores. Projeto de lei 

003/2018 que institui no âmbito municipal da administração a celebrar a 

Semana Municipal do Meio Ambiente, apresentado pelo colega Zildo 
Vicente e aprovado pelos demais Vereadores que aqui estão. Tem também 

essa questão do Parque Ecológico, e essa Serra do Melado, que é um local 

que abrilhanta a nossa região e quando o Pré-Candidato João Azevedo 

esteve aqui conosco no município, anunciou essa grande conquista do 
Governo Estadual que está lutando com o Governo Federal para que esse 

sonho que é essa Serra passar a ser um Parque Ecológico Nacional, se 

realize. Também ao projeto de lei 004/2018 que foi de minha autoria, no 
qual propus que se dê o nome de Geraldo dos Santos Costa (Geraldo de 

Virgílio) como assim era conhecido, há uma das ruas de nossa cidade para 

que assim possa se manter viva a imagem em nossa cidade, de uma pessoa 

tão importante e eu agradeço aos meus colegas vereadores por terem 
aprovado esse projeto. E esse outro projeto que é de autoria do Executivo 

Municipal que é o 008/2018 que cria os componentes municipais de 

Cajazeirinhas-PB o Sistema Nacional de Segurança Alimentar em nosso 
município e nó aprovamos hoje à noite. Gostaria de subscrever esses votos 

de pesar aqui apresentado pela vereadora Cida, á Damião dos Chicos, 

confesso que fiquei muito triste com essa noticia. Agradecer ao nosso 

Prefeito Municipal, e ao nosso Secretário de Saúde, pois na minha luta eu 
havia prometido em palanque junto com o Prefeito que iriamos abrir aquele 

Posto de Saúde do Pau Ferrado e, graças a Deus Sábado se possível estarei 

acompanhando essa reabertura, onde terá continuidade desse atendimento 

de quinze em quinze dias. Gostaria de parabenizar também a EMATER de 
nossa cidade em nome do Extensionista Rural Zildo, que fez a sua feira 

livre no ginásio de esportes na qual eu não pude participar por motivos 

pessoais, mas, espero que essa feira permaneça acontecendo para incentivar 
os agricultores do nosso município. Quero desejar as boas vindas a Doutora 

Ana Laura, que chegou ao nosso município e que ela possa prestar um 

excelente serviço assim como o médico Miraldo prestou. Na questão do 

fardamento escolar, a Secretária Luana me pediu para falar que elas 
tiveram dificuldades com a questão da licitação e pelo motivo de a empresa 

que ganhou ser da capital João Pessoa, a Secretária justificou que essa 



empresa fez o fardamento errado, com tamanhos desproporcionais. Então 

Secretária não recebeu e pediu que fizessem da forma certa e assim foi 
feito! Inclusive, deve chegar na próxima Segunda-Feira. E a questão do 

carro Pipa, eu quero aqui dizer que foram colocados todos os pneus novos, 

só que está com um problema na bomba e também tem a questão do 
motorista que o Prefeito está providenciando. Tenham todos uma boa noite 

e muito 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 09 de agosto  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, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


