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Ata da 16ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

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

(29/11/2018) 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, Zildo Vicente Leite. Deixaram de com parecer à 
sessão os vereadores Vicente Ismael da Silva Filho e Waerson Jose de 

Souza, os quais justificaram suas ausências. 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 secretária 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 

2126/2018 COGEC/CGCON/DIREX/PRESI-FUNASA de Autoria da 

Fundação Nacional de Saúde, leitura de Convite para a I mostra 
Pedagógica de autoria da Creche Municipal Reino da Felicidade “Mãe 

Lindalva”, leitura de Indicação nº 077/2018 de autoria do vereador Otoniel 

de Sousa Brito, leitura de Moção de Aplauso ao assessor jurídico de nossa 

casa Dr. Jaques Ramos Wanderley de autoria do vereador Otoniel de Sousa 
Brito. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador 

inscrito Zildo Vicente Leite para fazer uso da palavra.  O Edil 

cumprimentou a todos os presentes, aos ouvintes da Cajazeirinhas FM e 

aos internautas da Cajazeirinhas On. Iniciou parabenizando toda a 
comunidade Evangélica pelo dia do Evangélico que se comemora no dia 30 

de Novembro e agradeceu a todos os que o parabenizou pelo seu 

aniversário. Comunicou sobre a abertura da festa da Igreja Católica e em 
seguida mencionou que esteve presente na reunião das comissões, como 

também na reunião em que o contador da Prefeitura, Rogério se fez 

presente, explanando algumas partes da LOA (Lei Orçamentária Anual). O 



vereador também comunicou que esteve com o Prefeito Assis Rodrigues na 

Secretaria de Agricultura Familiar em Capina Grande, onde o Prefeito 
assinou o termo de adesão ao garantia safra de 2018/2019 e também levou 

o comprovante de quitação de 2017/2018. Comentou sobre a formação das 

crianças no programa do Proerd, parabenizando assim, a Polícia Militar do 
Estado da Paraíba, assim como também a Escola Janduhy Carneiro. 

Parabenizou o Secretário de Saúde pela realização com o Caminhão do 

“Mama Móvel” no município realizando exames nas mulheres de 

Cajazeirinhas. Parabenizou também o Assessor Jurídico da Casa, o Doutor 
Jaques pela vitória há frente da seccional de Pombal representando a ordem 

dos advogados do Brasil. O vereador comunicou aos beneficiários do BPC 

(Benefício da Prestação Continuada) que os mesmos terão até o fim de 
Dezembro para se cadastrar no Cadúnico. E finalizou suas palavras 

desejando a todos uma boa noite. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa para 

fazer uso da palavra.  O Edil. Cumprimentou a todos os presentes dando as 
boas vindas aos Ex-Vereadores De Assis Cazé e Jânio Pereira. Iniciou seu 

pronunciamento agradecendo a Deus pela oportunidade e parabenizando o 

Assessor Jurídico da Casa pelo belíssimo trabalho que tem feito à frente da 
Câmara de Pombal onde obteve um êxito nas eleições para representar a 

OAB de toda a região. Comentou sobre os projetos de Lei lidos na noite e 

assim citou o que se referiu ao Conselho Tutelar vindo da Ação Social, 

para que então, seja colocado em pauta para votação na próxima Sessão. 
Desejou os parabéns aos Evangélicos se acostando aos projetos de Lei do 

Vereador Zildo Vicente. Comunicou que já está se encerrando a campanha 

da vacina da febre aftosa e assim alertou e deixou o seu repúdio com 
relação aos valores das vacinas. O vereador finalizou seu discurso 

agradecendo e desejando uma boa noite a todos os presentes. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria 

Aparecida Dantas de Almeida. A Edil cumprimentou a todos os presentes 
e em especial aos Ex-Vereadores De Assis Cazé e Jânio Pereira e aos 

ouvintes da Cajazeirinhas FM. Agradeceu a Deus pelo momento na tribuna 

e iniciou parabenizando o dia do Evangélico comemorado no dia 30 de 

Novembro. Comunicou sobre a abertura da festa da Igreja Católica e desta 
forma, agradeceu ao Senhor Prefeito, pela a organização do São Braz, que 

também está em festa e assim à vereadora convidou em nome da 

comunidade a todos para participarem das festividades. Mencionou 
também, o programa do Proerd que está tendo um grande resultado com as 

crianças do município. Neste sentido em forma de agradecimento solicitou 

uma Moção de Aplausos ao “PROERD”. Aproveitando o momento, 

parabenizou a sua Mãe pelo seu aniversário e assim demonstrou lindos 
sentimentos pela mesma. Parabenizou também ao Assessor Jurídico da 

Casa o Doutor Jaques, pelo mérito da vitória nas eleições. Parabenizou 



ainda, o Vereador Zildo Vicente pelo mérito de representar em Brasília, 

todos os agricultores do município de Cajazeirinhas e assim, finalizou 
desejando a todos uma boa noite para fazer uso da palavra.  O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel 

de Sousa Brito para fazer uso da palavra.  O Edil. Cumprimentou a todos 
os presentes e aos Ex-Vereadores presentes antes citados. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na tribuna da Casa e assim, 

iniciou parabenizando a sua esposa Vânia por ter completado mais um ano 

de vida dias antes, e comentou sobre uma indicação que o mesmo fez, 
sobre o balde do açude de Várzea Alegre. O vereador comentou sobre os 

votos de aplausos para o Assessor Jurídico da Casa, o Doutor Jaques e 

desta forma ressaltou toda a trajetória do mesmo na Câmara Municipal de 
Cajazeirinhas. Neste sentido, parabenizou o Doutor pela sua vitória nas 

eleições. Parabenizou também a Polícia Militar pelo evento onde o 

vereador participou e desta forma também parabenizou os alunos que 

receberam o diploma. Comentou sobre a Cagepa citando o Ex-Vereador no 
Plenário, De Assis Cazé como prova do sofrimento que a população vem 

passando e afirmou que não votará em projeto injusto, desta forma, 

explicou-se o tipo de injustiça da qual falava. Neste sentido, mencionou 
que o Prefeito foi para a Rádio dizer que não tem nada haver pela falta de 

água e assim, o vereador demonstrou sua indignação, como também 

chamou a atenção do Senhor Prefeito no tocante ao atraso dos carros e dos 

demais funcionários que também estão com seus salários atrasados e desta 
forma, mencionou que inclusive o salario dos vereadores atrasou oito dias, 

ressaltando que nunca havia acontecido tal fato antes. Neste sentido, 

também comentou sobre alguns funcionários que irão trabalhar 
voluntariamente, para garantir seu contrato em Fevereiro deixando a sua 

indignação sobre o assunto e assim, finalizou agradecendo a todos pela 

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 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 aos presentes antes citados e em especial aos 

Ex-Vereadores presentes no Plenário, De Assis Cazé e Jânio Pereira, assim 
como aos ouvintes da Rádio Cajazeirinhas FM e aos internautas conectados 

no Facebook “Cajazeirinhas On”. O Presidente iniciou fazendo o convite a 

toda população de Cajazeirinhas, para se fazer presente a Audiência 
Pública que será realizada no dia 04 de Dezembro no plenário da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas, às 08hs am. Onde será debatido o assunto do 

qual se refere a “Cagepa” do município. Comentou sobre os funcionários 

públicos, ressaltando que também existiu em outras gestões a falta o atraso 
de salário dos vereadores destacando a gestão passada como exemplo e se 

defendeu por ser o Presidente da Casa, falando que na gestão atual 



aconteceu uma vez e o atraso foi de apenas sete dias. O Presidente 

parabenizou a Secretaria de Educação e o programa do Proerd que foi 
implantando nas escolas do município para cuidar de crianças e jovens do 

município de Cajazeirinhas. Comentou sobre um vandalismo que ocorreu 

em frente a Secretaria de Saúde e desta forma, pediu que os pais alerte seus 
filhos há não fazerem mais, esse tipo de vandalismo. Mencionando também 

outro ato desses que ocorreu no prédio da Câmara Município e desta forma, 

comunicou que pretende colocar câmeras no prédio para melhorar a 

segurança do Órgão Público. Parabenizou a Secretaria de Saúde do 
município e também ao Prefeito pelas ações voltadas para os homens e 

mulheres do município e desta forma, comunicou que no dia 05 de 

Dezembro será feitas mais cinquenta consultas com o Doutor Elizeu na 
Secretaria de Saúde do Município. O Presidente parabenizou também o 

Assessor Jurídico da Casa, o Senhor Doutor Jaques Ramos Wanderley, 

pelos seus trabalhos no poder Legislativo municipal e por ser esse bom 

Advogado que se elegeu mais uma vez na subseção da OAB de Pombal. E 
ainda comunicou que o Engenheiro da Funasa esteve na Prefeitura e irá 

começar as construções das casas da comunidade do Sítio Vinha. Então, 

assim o Presidente parabenizou as ações do município e do Prefeito e 
encerrou suas manifestações agradecendo pela atenção de todos.  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 06 de dezembro 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, 29 de novembro de 2018. 

 
 

 

 
 

 


