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Ata da 15ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 

(22/11/2018) 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, 

Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de 
Souza, 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 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 nº053/2018 de Autoria 
do Podre Legislativo, leitura de Oficio nº054/2018 de Autoria do Podre 

Legislativo, leitura de Indicação nº 071/2018 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 072/2018 de autoria do 
vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 073/2018 de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de 

Indicação nº 074/2018 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura 

de Indicação nº 075/2018 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, 
leitura de Indicação nº 076/2018 de autoria do vereador Joalex Rodrigues 

da Costa, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Lei nº 006/2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 

001/2018 ao Projeto de Lei nº 010/2018 de Autoria das Comissões de 
Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação, 

leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
002/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do 

Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 



001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 004 /2018 de Autoria das 

Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 005 /2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 006 /2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do 
Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 007 /2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 

001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 008 /2018 de Autoria das 

Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 009 /2018 de. Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 010 /2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do 
Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 011 /2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 

001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 012 /2018 de Autoria das 

Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 013 /2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 014 /2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do 
Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 015 /2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 

001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 016 /2018 de Autoria das 

Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 017 /2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 018 /2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do 
Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 019 /2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 

001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2018 de Autoria das 

Comissões de Justiça e Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 021/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 022/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e pôs em votação. O Parecer nº 001/2018 
ao Projeto de Lei nº 006/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação, O parecer foi aprovado por unanimidade de votos, O senhor 

Presidente pôs em votação. O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Lei nº 
010/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação, O parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos, O senhor Presidente pôs em votação. 

O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação, O parecer foi aprovado por 
unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em votação O Parecer nº 

001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018 de Autoria das 



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

de votos, O senhor Presidente pôs em votação O Parecer nº 001/2018 ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018 de Autoria das Comissões de 

Justiça e Redação.  O parecer foi aprovado por unanimidade de votos, O 

senhor Presidente pôs em votação O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 004/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação.  O parecer foi aprovado por unanimidade de votos, O senhor 

Presidente pôs em votação O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 005/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O 
parecer foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor Presidente pôs 

em votação O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

006/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O parecer foi 
aprovado por unanimidade de votos.  O senhor Presidente pôs em votação 

O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O parecer foi aprovado por 

unanimidade de votos.  O senhor Presidente pôs em votação O Parecer nº 
001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2018 de Autoria das 

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

de votos.  O senhor Presidente pôs em votação O Parecer nº 001/2018 ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018 de Autoria das Comissões de 

Justiça e Redação.  O parecer foi aprovado por unanimidade de votos.  O 

senhor Presidente pôs em votação. O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 010/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 
Redação.  O parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

Presidente pôs em votação. O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 011/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O 
parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs 

em votação. O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

012/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos.  O senhor Presidente pôs em votação. 
O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2018 de 

Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O parecer foi aprovado por 

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

001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2018 de Autoria das 
Comissões de Justiça e Redação.  O parecer foi aprovado por unanimidade 

de votos.  O senhor Presidente pôs em votação. O Parecer nº 001/2018 ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2018 de Autoria das Comissões de 
Justiça e Redação.  O parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor Presidente pôs em votação. O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 015/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação.  O parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 
Presidente pôs em votação. O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 016/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O 



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

em votação. O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
017/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em votação. 

O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2018 de 
Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O parecer foi aprovado por 

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

001/2018 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2018 de Autoria das 

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2018 de Autoria das Comissões de 

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

Decreto Legislativo nº 021/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e 

Redação.  O parecer foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor 

Presidente pôs em votação. O Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 022/2018 de Autoria das Comissões de Justiça e Redação.  O 

parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O vereador Otoniel de 

Sousa Brito requereu verbalmente que fossem posto em primeira e segunda 
votação os projetos em pauta. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e 

pôs em 1ª e 2ª votação. O Projeto de Lei nº 006/2018 Dá o nome de 

Damião Ribeiro de Sousa 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 e 2ª votação. O Projeto de Lei nº 

010/2018 Dá o nome de Joselino Rodrigues de Almeida 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 e 2ª 

votação. O Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018 Concede o Título de 

Cidadã Cajazeirinhense a Drª. Christianne Urtiga Rocha. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª 
votação. O Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018 Concede o titulo de 

cidadão Cajazeirinhense ao Sr. Manoel Messias Costa. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade de votos.  O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª 

votação. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018 Concede o Título de 
Cidadão Cajazeirinhense ao senhor Francisco Agostinho Gomes. O 

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

em 1ª e 2ª votação. O Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018 Concede 
Titulo de cidadã Cajazeirinhense a senhora Francisca Maria Vieira 

Machado. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos.    O senhor 

Presidente pôs em 1ª e 2ª votação. Projeto de Decreto Legislativo nº 

005/2018 Concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao senhor 
Francisco de Assis Lucena. O Projeto foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação Projeto de Decreto 



Legislativo nº 006/2018 Concede o Título de Cidadã Cajazeirinhense a Drª. 

Camila Pires Feitosa. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O 
senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação Projeto de Decreto Legislativo nº 

007/2018 Concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao senhor 

Francisco Ferreira de Sousa. O Projeto foi aprovado por unanimidade de 
votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação Decreto Legislativo nº 

008/2018 Concede o Título de Cidadã Cajazeirinhense a Drª. Genilda 

Costa de Andrade Ribeiro. O Projeto foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação Projeto de Decreto 
Legislativo nº 009/2018 concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

senhor Expedito Sales Sarmento. O Projeto foi aprovado por unanimidade 

de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 010/2018 Concede o Título de Cidadã Cajazeirinhense a Drª. 

Patrícia Doris Farias Fontes. O Projeto foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 011/2018 Concede a Medalha de Honra ao Mérito ao Dr. 

Marcelo Gambarra. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 012/2018 Concede a Medalha de Honra ao Mérito Doutora Chistianne 
Urtiga Rocha. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

Presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 

013/2018 concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao senhor 

Solidonio Batista Guedes Filho. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 014/2018 concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

senhor José Francinaldo Ramos. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 015/2018 concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

senhor Francisco Ferreira de Lima. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos.  O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação o 
Decreto Legislativo nº 016/2018 concede o Título de Cidadão 

Cajazeirinhense ao senhor José Gadelha da Nobrega. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade de votos.   O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª 

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2018 concede o Título de 
Cidadão Cajazeirinhense a Dr. Nildo Ramos de Almeida. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª 

votação o Decreto Legislativo nº 018/2018 concede o Título de Cidadã 
Cajazeirinhense a senhora Macileide de Sousa Almeida. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª 

votação o Decreto Legislativo nº 019/2018 concede o Título de Cidadã 

Cajazeirinhense a senhora Leonor Mariano de Araújo Abrantes. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs 

em 1ª e 2ª votação o projeto de Decreto legislativo n°. 020/2018. Concede o 



Título de Cidadão Cajazeirinhense ao Professor Valdir Machado da 

Nóbrega. O Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 
Presidente pôs em 1ª e 2ª votação o projeto de Decreto legislativo n°. 

021/2018. Concede o Título de Cidadão Cajazeirinhense a professora 

Francinalda de Sousa Pires. O Projeto foi aprovado por unanimidade de 
votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projeto de Decreto 

legislativo n°. 022/2018. Concede o Título de Cidadã Cajazeirinhense a 

senhora Maria Celina da Conceição. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação Moção 
de Aplauso à Odete Vieira de Almeida Silva pelo relevante trabalho 

desenvolvido como diretora da Creche Municipal Reino da Felicidade 

“Mãe Lindalva” localizada na sede deste município. A Moção de Aplauso 
foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª 

votação Moção de Aplauso ao senhor Francisco de Assis de Sousa Galdino 

(Costa), e a todos da equipe da limpeza pública do município Cajazeirinhas 

- PB, pelo trabalho desenvolvido em manter a cidade limpa.  A Moção de 
Aplauso foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs 

em 1ª e 2ª votação Moção de Aplauso a “Escola Municipal Janduhy 

Carneiro” como forma de reconhecimento pelo resultado alcançado do 
IDEB 2017. De autoria do vereador Zildo Vicente Leite. Leitura da Moção 

de Aplauso ao Professor de matemática o Sr. Francisco de Assis Lucena da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Maria Soledade Assis 

Freitas”, pelo excelente projeto de sua autoria “Festival Arte em Cena” e 
por conquistar o 3° lugar no festival realizado na cidade de Pombal/PB, 

representando a citada escola. A Moção de Aplauso foi aprovada por 

unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação Moção 
de Aplauso à Dr. Chistianne Urtiga Rocha, pelo reconhecimento do 

relevante trabalho e do esforço desenvolvido na secretaria de Saúde do 

município de Cajazeirinhas-PB. A Moção de Aplauso foi aprovada por 

unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs em 1ª e 2ª votação Moção 
de Aplauso à Professora Maria Rovenia Alves de França, pelo relevante 

trabalho desenvolvido como educadora deste município. A Moção de 

Aplauso foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs 

em 1ª e 2ª votação Moção de Aplauso à Dra. Milena Mayra Alves de 
Almeida, pelo relevante trabalho desenvolvido ao junto ao Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) deste município. A Moção de 

Aplauso foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs 
em 1ª e 2ª votação Moção de Aplauso a “Escola Estadual Maria Soledade 

Assis Freitas”, por ter alcançado a meta do IDEB 2018, com 4,54 atingindo 

100% da meta projetada no ano de 2018, ficando como uma das escolas 

mais bem avaliadas da 13ª gerência de educação e também da Paraíba. A 
Moção de Aplauso foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor 

Presidente pôs em 1ª e 2ª votação Moção de Aplauso a ao funcionário do 



PEVA Gilliard Andrade pelo reconhecimento do trabalho e do esforço 

desenvolvido junto a esta secretaria, e o excelente desempenho que 
desenvolve na tesouraria do Poder Executivo, mantendo em dias os 

vencimentos dos funcionários efetivos de nosso município. A Moção de 

Aplauso foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor Presidente pôs 
em 1ª e 2ª votação Moção de Aplauso ao Sr. Damião Simplício de Sousa, 

(Damião de Expedito Sales), pelo brilhante trabalho desenvolvido no 

abastecimento d’água nas comunidades rurais de nosso município no ano 

de 2018.  A Moção de Aplauso foi aprovada por unanimidade de votos. O 
senhor Presidente convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito 

para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou a todos os presentes dando 

as boas vindas ao Ex-Vereador Jânio Pereira e iniciou seu pronunciamento 
falando sobre duas indicações feitas pelo mesmo e desta forma agradeceu 

ao Senhor Prefeito por tê-lo atendido e agradeceu neste sentido, também 

aos eletricistas que realizaram a esse pedido. Assim, também mencionou 

outra indicação que fez no tocante ao lixão, para que o Senhor Prefeito 
possa colocar um funcionário que possa fazer uma limpeza no local. O 

vereador se solidarizou com a situação dos moradores do município pela 

falta de água e desta forma parabenizou ao Presidente por ter enviado um 
ofício ao ministério público. Também parabenizou aos Negros de todo o 

Brasil e do município pelo dia da Consciência Negra e ressaltou ainda, que 

deveria ter sido comemorado esse dia no município. E finalizou suas 

considerações agradecendo a todos.  O senhor Presidente reassumiu os 
trabalhos convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho para 

fazer uso da palavra.  O Edil cumprimentou a todos os presentes e aos caros 

rádios ouvintes e iniciou agradecendo a Deus por estarem ali para 
discutirem os assuntos de interesse do município. Comentou sobre a 

reunião das comissões de Redação e Justiça e de Finanças e Orçamentos, 

que ocorreu para dar continuidade a LOA (Lei Orçamentária Anual). 

Também comentou sobre a reunião da qual elaborado os Títulos de 
Cidadãos, as Medalhas e Moções de Aplausos, onde agraciam pessoas com 

vínculos no município, sendo na noite aprovados esses pareceres. O 

vereador também comentou sobre a falta de água no município por 

responsabilidade da Cagepa e assim comunicou sobre a confirmação para o 
dia quatro de Dezembro a presença de responsáveis do setor para resolver 

esse problema juntamente com a Promotoria como assim foi convidada. 

Comentou também sobre os Correios da cidade, por sua mau prestação de 
serviços Comentou sobre a ida dos Médicos Cubanos do Brasil, e 

ressaltando que os mesmos serão substituídos pelos Médicos Brasileiros. E 

finalizou agradecendo o tempo e desejou uma boa noite a todos e a todas. O 

senhor Presidente reassumiu os trabalhos convidou o vereador inscrito 

Waerson José de Souza para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou a 

todos os presentes e iniciou seu pronunciamento comentando sobre os 



Títulos de Cidadãos, as Medalhas e as Moções aprovadas na noite e 

comentou sobre a questão dos Cubanos, explicando os detalhes e motivos 
pelo qual foi decidido que esses médicos devem voltar para a Cuba, desta 

forma ressaltou alguns termos que fazem com que muitos médicos 

Brasileiros não queiram trabalhar em algumas cidades pequenas. 
Parabenizou ao Vereador Zildo Vicente, que receberá a ordem do mérito da 

ATR de 2018. Finalizou ressaltando que a única solução em relação à 

Cagepa é que o futuro Prefeito possa assumi-la. Desta forma o vereador 

agradeceu ao Presidente pela paciência e desejou uma boa noite a todos. O 
senhor Presidente reassumiu os trabalhos convidou o vereador inscrito 

Zildo Vicente Leite para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou a 

todos os presentes que antes foram citados e iniciou parabenizando ao 
Presidente da Casa, por ter colocado uma internet de fibra ótica na Câmara 

Municipal. Parabenizou a Secretaria de Saúde pela palestra com o Doutor 

Elizeu, sobre o Câncer de próstata e em seguida havendo consultas com 

execução de aproximadamente trinta exames. O vereador agradeceu em 
nome da Emater Paraíba, as palavras produzidas  pelo Vereador Waerson 

ao extensionista rural, Zildo Vicente pelo trabalho reconhecido 

nacionalmente. Mencionou a Semana da Consciência Negra por ser autor 
da Lei criada no município, e mostrou sua tristeza por não ver uma 

programação em comemoração há esse dia. Desta forma mencionou outras 

leis das quais também foi autor. O vereador se solidarizou com a situação 

da Cagepa na cidade e finalizou suas palavras agradecendo a todos os 
presentes pela atenção.  O senhor Presidente reassumiu os trabalhos 

convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima para fazer uso da 

palavra. O Edil cumprimentou a os presentes dando as boas vindas ao Ex-
Vereador De Assis Cazé que se fez presente na plateia. Iniciou suas 

palavras comentando sobre a situação da Cagepa e ressaltou sobre o ofício 

que trará algumas soluções sobre tal problema. O vereador parabenizou o 

Secretário de Saúde pela palestra com o Médico Urologista, o Dr. Elizeu na 
qual se tratou do câncer de próstata neste mês do novembro azul. 

Comentou também sobre a ida dos médicos Cubanos que é uma situação 

preocupante para o município e comunicou que com a ida do Secretário 

Ednei a capital, fez com que já tenham uma notícia de uma nova médica 
para o município. Mencionou os pareceres lidos na casa na questão das 

moções de aplausos, há pessoas de relevantes serviços prestados no 

município, assim como também os títulos de cidadãos e então, o vereador 
finalizou com agradecimentos a todos e os desejando uma boa noite. O 

senhor Presidente reassumiu os trabalhos convidou o vereador inscrito 

Arildo Batista Ferreira para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou a 

todos os presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar ali 
discutindo os problemas do município. Iniciou falando sobre as moções de 

aplausos, títulos de cidadãos e assim ressaltou que votou a favor de todos, 



por terem sim, um serviço prestado no município. Neste sentido, o vereador 

mencionou as duas indicações feitas pelo mesmo que dá o título de cidadã a 
Eleonor supervisora efetiva do município, a Francinalda Professora efetiva 

do município e ao Giliarde pelo reconhecimento do trabalho que tem feito 

como ACS e ACE. O vereador comentou também sobre o atraso do salário 
da Ação Social e desta forma pediu ao gestor que seja colocado em dias 

esses salários. Assim como nos outros órgãos do município que também se 

encontram dessa forma. Também comentou sobre a Cagepa do município 

como antes já foi citado e desta forma, mostrou a sua indignação ao setor 
competente. E finalizou suas palavras desejando uma boa noite a todos. O 

senhor Presidente reassumiu os trabalhos convidou o vereador inscrito 

Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso da palavra. O Edil 
cumprimentou a todos os presentes e aos ouvintes da Cajazeirinhas FM e 

deu as boas vindas aos Ex-Vereadores Jânio Pereira e De Assis Cazé, que 

se faziam presentes na plateia. O vereador iniciou suas colocações falando 

sobre a indicação feita pelo mesmo, como também falou sobre o dia 
Internacional da Consciência Negra, ressaltando que não devia ter passado 

em branco uma data como essa. Comentou também sobre a situação da 

Cagepa, como antes havia sido mencionada pelos colegas vereadores que 
os antecedeu. Desta forma mostrou sua insatisfação pela situação e neste 

sentido parabenizou o Presidente da Casa pela ação de enviar um ofício ao 

Ministério Público, para que os responsáveis venham a participar de uma 

Audiência Pública no dia quatro de Dezembro. O orador ainda comentou 
também sobre a ida dos Cubanos os agradecendo pela forma humilde que 

os mesmos tiveram com a população de Cajazeirinhas. Finalizando assim 

suas palavras, parabenizando a Secretaria de Saúde na pessoa do Dr. 
Elizeu, que realizou uma palestra sobre o Novembro Azul e assim desejou 

uma boa noite a todos aqui presentes. O senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de 

Almeida para fazer uso da palavra. A Edil cumprimentou a todos os 
presentes antes citados e em especial aos Ex-Vereadores que se fizeram 

presentes na plateia, De Assis Cazé e Jânio Pereira e deu as boas vindas ao 

pessoal da Igreja do município. A vereadora iniciou suas palavras 

comentando sobre a missa na comunidade do Pau Ferrado da qual mesma 
participou e assim, agradeceu a recepção. Ainda sobre essa comunidade, a 

vereadora comentou sobre alguns mata-burros que estão em péssimas 

condições e desta forma ressaltou que fez uma indicação para uma reforma, 
porém, esclareceu que já foi feito indicações de outro vereador neste 

sentido. Mostrou sua satisfação por aprovar todas as indicações de títulos, 

medalhas e moções de aplausos. Mencionou que a Cagepa não deve tratar 

os seus consumidores dessa forma que tem tratado e que essa situação deve 
ser resolvida imediatamente. E neste sentido parabenizou o Presidente da 

Casa, pelo ofício que promoverá uma Audiência Pública para assim 



solucionar esse problema que afeta toda Cajazeirinhas. Comentou também 

sobre os Cubanos e em especial as Doutoras Alina e Ana Laura e assim 
agradeceu aos trabalhos e dedicações prestadas pelas mesmas. Desta forma 

a vereadora já deu às boas vindas à futura médica que virá assumir os 

trabalhos das Cubanas. Parabenizou ao Secretário por desenvolver um 
Novembro Azul aos homens de Cajazeirinhas e neste sentido parabenizou 

também ao Dr. Elizeu pela palestra realizada pelo mesmo. Também 

parabenizou o colega Vereador Zildo Vicente pelo convite que o mesmo 

recebeu. E finalizou parabenizando o colega Adailton Alves, pelo seu 
aniversário e assim a vereadora finalizou com agradecimentos a todos e 

desejou uma boa noite aos presentes. 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 vice-presidente Adailton 

Alves de Lima e facultou a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou a todos os 

presentes em especial a De Assis Cazé e Jânio Pereira os Ex-vereadores 
que se fizeram presentes na Sessão Ordinária e aos ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e iniciou comunicando sobre a internet de fibra ótica que 

colocou para melhorar os trabalhos Legislativos do município. Comentou 
sobre as indicações feitas para o conserto de dois mata-burros na 

comunidade de Pau Ferrado. Mencionou também sobre o abastecimento de 

água no município através da Cagepa e desta forma, o mesmo tomou a 

iniciativa de encaminhar um ofício ao Ministério Público de Pombal-PB, 
para que Leidimar Bezerra e também o coordenador de Patos-PB, o Senhor 

Alan se façam presentes na Audiência Pública do dia 04 de Dezembro. O 

Presidente parabenizou o Secretário de Saúde por estar buscando o novo 
médico para o município e desta forma, agradeceu a todos os médicos 

Cubanos que estiveram prestando seus serviços no município. Também 

comentou sobre o Novembro Azul e parabenizou mais uma vez o 

Secretário e toda a equipe da saúde, por realizar a palestra com o Dr. Elizeu 
que é um médico Urologista, onde após a palestra realizou trinta exames. 

Neste sentido, ainda comunicou que haverá mais duas etapas de exames. 

Comunicou também que ainda haverá ações no município, onde será feito 

exames pelo Caminhão Mama Móvel referente ao Outubro Rosa. O 
Presidente comentou sobre as aprovações dos títulos de cidadãos, medalhas 

e moções de aplausos, que será entregues no encerramento dos trabalhos 

Legislativos que será no dia vinte de Dezembro de 2018. Também 
mencionou o dia Nacional da Consciência Negra, ressaltando que, é um dia 

muito importante por ter uma popularidade muito grande inclusive no 

município de Cajazeirinhas. Finalizando suas palavras parabenizando a 

gestão por estar iniciando a obra da praça do conjunto Edvaldo Cazé e 
parabenizou o colega vereador Adailton Alves por seu aniversário. Como 

também ao vereador Zildo por estar recebendo um reconhecimento de seu 



trabalho no município de Cajazeirinhas como extensionista rural. E assim, 

agradeceu e desejou uma boa noite a todos e a todas que ainda estavam ali 
presentes. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e encerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem 

a próxima sessão ordinária a ser designada para o dia 29 de novembro 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, 22 de novembro de 2018. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


