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ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 25 

ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE 

CAJEZEIRINHAS E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO 

CAJAZEIRINHENSE E MOÇÃO DE APLAUSO. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove 
(26/04/2019) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Joalex Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva 
Filho, Antonio Dantas de Sousa, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista 

Ferreira, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, Zildo Vicente Leite. Constatado o numero legal de vereadores 

presente. Autorizou a secretária da casa a fazer a leitura da lista de presença 
dos senhores vereadores. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou para compor a mesa Diretora Francisco de Assis Rodrigues de 

Lima prefeito constitucional, primeira dama Andreia Oliveira, secretário de 
Obras Evandi Vieira de Almeida, secretario de planejamento Geraldo 

Cesário, agente de investigação da policia Cível Vicente Rodrigues. 

Registrou a presença das demais autoridades, bem como dos parentes e 

amigos dos homenageados, agradecendo, em nome da Câmara a presença 
dos mesmos. Após a composição da Mesa, o Senhor Presidente “Sob a 

Proteção de Deus” declara aberta Sessão, solicitando a todos os presentes 

que fiquem de pé, para a entoação do Hino Nacional Brasileiro, e o Hino 
do município de Cajazeirinhas. Dando sequência à solenidade, o Senhor 

Vereador Joalex Rodrigues da Costa Presidente desta Casa, faz sua 

saudação inicial, agradecendo a presença de todos nesta sessão solene. 

Manifesta aos presentes, votos de boas-vindas. Em prosseguimento os 
trabalhos o senhor Presidente convidou o vereador Antônio Dantas de 

Sousa para entregá-la o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

homenageado Damião de Sousa Costa, o senhor Presidente convidou o 

vereador Arildo Batista Ferreira para entregá-la do Título de Cidadão 
Cajazeirinhense ao homenageado Francisco das Chagas Felix Araújo, o 

senhor Presidente convidou o vereador Arildo Batista Ferreira para 

entregá-la o Título de Cidadã Cajazeirinhense a homenageada Marean 
Ribeiro da Costa, o senhor Presidente convidou o vereador Otoniel de 

Sousa Brito para entregá-la o Título de Cidadão Cajazeirinhense ao 

homenageado Cicero Dantas de Araújo, o senhor Presidente convidou o 



vereador Otoniel de Sousa Brito para entregá-la o Título de Cidadão 

Cajazeirinhense ao homenageado José Soares Leite, o senhor Presidente 
convidou o vereador Vicente Ismael da Silva Filho que substituiu o 

vereador Waeson José de Souza licenciado para entrega-la o Título de 

Cidadã Cajazeirinhense a homenageada Maria da Penha Costa Pereira, o 
senhor Presidente convidou o vereador Vicente Ismael da Silva Filho que 

substituiu o vereador Waeson José de Souza licenciado para entregar o 

Título de Cidadão Cajazeirinhense ao homenageado Manoel Pereira de 

Sousa, o senhor Presidente convidou o vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho que substituiu o vereador Waeson José de Souza licenciado para 

entregar o Título de Cidadã Cajazeirinhense à homenageada Francinete 

Wanderley Formiga, o senhor presidente convidou o vice-presidente para 
assumir os trabalhos que ele iria fazer a entrega de seu titulo a pessoa 

homenageada. Assumiu os trabalhos o vice-presidente Otoniel de Sousa 

Brito e convidou o vereador Joalex Rodrigues da Costa para entrega-la o 

Título de Cidadã Cajazeirinhense a homenageada Francisca Pereira 
Rodrigues. O senhor Presidente assumiu os trabalhos e convidou o 

vereador Adailton Alves de Lima para entregá-la a Moção de Aplauso ao 

homenageado Adauto de Almeida Silva, O senhor Presidente assumiu os 
trabalhos e convidou o vereador Adailton Alves de Lima para entregá-la a 

Moção de Aplauso a homenageada Maria Alves Dantas, O senhor 

Presidente convidou o vereador Antônio Dantas de Sousa para entregá-la 

a Moção de Aplauso ao homenageado Evaldo Rodrigues Dantas, O senhor 
Presidente convidou o vereador Jacson Felix Almeida dos Santos para 

entregá-la a Moção de Aplauso ao homenageado José Araújo da Silva, O 

senhor Presidente convidou a vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida para entregá-la a Moção de Aplauso ao homenageado Presidente 

da Associação Comunitária Rural do sitio Boa União, O senhor Presidente 

convidou a vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida para entregá-

la a Moção de Aplauso ao homenageado Presidente da Associação 
Comunitária Rural dos sítios Forquilha e Cascão, O senhor Presidente 

convidou a vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida para entregá-

la a Moção de Aplauso a homenageada Ana Janilda de Almeida Brilhante, 

O senhor Presidente convidou o vereador Otoniel de Sousa Brito para 
entregá-la a Moção de Aplauso ao homenageado representante da Rádio 

Comunitária Cajazeirinhas FM, O senhor Presidente assumiu os trabalhos e  

convidou o vereador Vicente Ismael da Silva Filho para entregá-la a 
Moção de Aplauso a homenageada Lucélia Leite Muniz, O senhor 

Presidente  convidou o vereador Zildo Vicente Leite para entregá-la a 

Moção de Aplauso ao homenageado representante da Paroquia Nossa 

Senhora da Conceição. O senhor Presidente convidou o vereador Zildo 

Vicente Leite para entregá-la a Moção de Aplauso aos homenageados João 

Victor Lacerda Dantas, Ilivania Rodrigues de Lima Costa, Ednilda Bezerra 



dos Santos Pereira, O senhor Presidente convidou o vereador Zildo 

Vicente Leite para entregá-la a Moção de Aplauso o homenageado Marcos 
Alencar Santos, o senhor presidente convidou o vice-presidente para 

assumir os trabalhos que ele iria fazer a entrega da Moção de Aplauso o seu 

homenageado. Assumiu os trabalhos o vice-presidente Otoniel de Sousa 

Brito e convidou o vereador Joalex Rodrigues da Costa para entrega-la a 

Moção de Aplauso a homenageado Giliarde Galdino de Lacerda. O senhor 

Presidente assumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de 

Sousa Brito, para fazer uso da palavra, O edil cumprimentou o senhor 
presidente, colegas vereadores, publico presentes falou que motivo de 

muito orgulho e alegria a presença de vossa excelência, aqui também 

Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Maria Aparecida, 
publico aqui presente, iniciando sua fala agradeceu ao nosso senhor Jesus 

cristo, pela vida, por esta aqui nesse momento nessa tribuna mais uma vez 

comemorando os 25 anos de emancipação politica de nosso município. 

Agradeceu ao gestor Francisco de Assis que hoje se encontra a frente do 
poder executivo do nosso município, e ao presidente desta casa pela 

iniciativa da realização dessa sessão alusiva ao aniversario de nossa cidade, 

E também aos títulos de cidadãos que apresentou a dois cidadãos 
cajazeirinhence, ao senhor Jose Soares Leite e Cicero Dantas de Araújo. 

Como também não poderia deixar de citar a moção de aplausos dado a 

rádio Cajazeirinhas FM que desenvolve um trabalho excepcional desde a 

sua fundação, e nunca foi fechada as suas portas, parabenizou a todos que 
ali trabalham pessoas muito responsáveis com aquele veiculo de 

comunicação fazendo o que gostam, levando informação pra todo o 

município, também não poderia deixar de parabenizar todos que receberam 
suas moções de aplausos isso mostra que no nosso município tem pessoas 

que trabalham com amor e que fazem um trabalho belíssimo e aos títulos 

que todos sejam bem vindos estavam de braços abertos pra recebê-los, 

parabenizou a cidade de Cajazeirinhas e desejou uma boa noite a todos. O 
senhor Presidente convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva 

Filho para fazer uso da palavra, O edil cumprimentou o senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadora, publico aqui presente, funcionários da casa, 

em nome do senhor prefeito eu saudou todos da mesa, parabenizou todos os 
agraciados nesta noite com os títulos e as moções, disse que pra todos desta 

casa que se encontra em festa e estar de parabéns, pois pra todos os 

vereadores é motivo de muito orgulho, uma casa recheada com 
funcionários tão comprometidos com o município de vários seguimentos, 

professores, entidades comunitárias, alunos e outros, pra ele citar nomes 

com certeza irei esquecer alguém e o tempo e corrido. Todos os vereadores 

que estar ali é para cobrar reivindicar discutir fazer, e os frutos que podem 
colher e ver alunos chegar a uma nota máxima, fruto de uma engrenagem 

que chega a um resultado tão positivo, que todos se sintam homenageados 



professores e alunos funcionários pra que hoje posam colher, e também aos 

funcionários exemplares que desempenham um trabalho que esta muito 
além do seu oficio isso é muito gratificante professores, que todos se 

sintam homenageados, principalmente a educação que e o cargo chefe de 

qualquer desenvolvimento, região e consegue fazer a diferença, e isso que 
estão aqui pra citar e como bem falou o amigo Lelé da cultura que celeiro 

de pessoas que tem no nosso município, às vezes não tem tantos recursos 

tantos incentivos no esporte na cultura, mas acredita que com a força de 

vontade que tem, Cajazeirinhas pode conseguir muito mais situação, 
oposição, independente de A ou B da o melhor de si, isso é Cajazeirinhas e 

é em nome disto que quer parabenizar nossa cidade pelos seus 25 anos de 

emancipação e historia que faz parte, e seu muito obrigado. O senhor 
Presidente convidou o vereador inscrito para fazer uso da palavra, O edil 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, publico 

aqui presente, funcionários da casa. O senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite para fazer uso 
da palavra, O edil cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, 

vereadora, publico aqui presente, funcionários da casa, vereadora Maria 

aparecida em nome de seu Chico Ismael comprimento os demais presentes 
e na pessoa do prefeito Francisco de Assis Rodrigues eu cumprimentou as 

autoridades toda população de Cajazeirinhas. Primeiramente agradeceu a 

Deus por estar aqui no terceiro ano consecutivo deste mandato e legislatura 

ele falou que é muito gratificante e falou que também faz parte de 
Cajazeirinhas porque estar aqui a mais de dez anos e quer ficar aqui por 

muito tempo, também é cidadão cajazeirinhense uma propositura do amigo 

vereador Adailton Alves a quem agradeceu de coração, desde já 
parabenizou as pessoas que aqui estão pra receber alguns títulos de cidadão 

e moções de aplausos pelos relevantes serviços aqui apresentados aqui no 

município de Cajazeirinhas, e falou da moção de aplausos que entregou a 

Marcos um funcionário da CAGEPA como diz o ditado ele tá tirando leite 
de pedra e chegou aqui e está dando conta do recado. E a outra Moção foi 

para o aluno João Vítor, da escola estadual que por sinal esta precisando 

de uma reforma na sua estrutura física que é uma luta da nossa deputada 

Poliana se Deus quiser vai ser feito, mas com relação às condições física é 
muito boa está ai o aluno Joao Vítor que ganhou em 3º lugar em nível de 

Paraíba na redação o jovem senador desde já parabenizou a professora 

Ednilda e todos da escola seus parabéns, e a outra moção que ele 
apresentou foi à equipe missionaria da igreja nossa senhora da conceição 

que esse ano completou 10 anos de paroquia 10 anos e que o padre esta 

aqui ha 10 anos o mesmo tempo que ZILDO esta aqui em Cajazeirinhas, 

então a estas pessoas que estão levando o nome de Jesus evangelizando as 
pessoas, estão de parabéns e são merecedores de receber essa moção de 

aplausos assim como todos que estão que foi agraciado, hoje também ele 



participou da reinauguração do centro que agora é centro de convivência 

que tem o nome do filho de Seu Geraldo, em memoria Gil Marcos 

Santana Dutra então é muito gratificante pra seus pais e pra nós, lá vai 

funcionar o PETI e o criança feliz, desde já parabenizou o prefeito pelo 

belíssimo trabalho que vem desempenhando no município de 
Cajazeirinhas, e quando entrou na prefeitura e vê no mural as datas 

comemorativas que agora são dez e dessas dez ele é autor de seis graças a 

Deus, agradeceu também ao povo de Cajazeirinhas que lhe acolheu e é 

vereador e ama muito este munícipio e parabenizou toda população e todos 
que deixaram sua contribuição pra esse município finalizou sua fala 

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

trabalhos e convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima para 
fazer uso da palavra, O edil cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadora, publico aqui presente, caros rádio ouvintes da 

Cajazeirinhas FM e em nome do professor Adauto Almeida o qual saudou 

todos da mesa e em nome da professora Neide saudou todos do plenário. 
Primeiramente agradeceu a Deus e parabenizou a todos que receberam seus 

títulos e suas moções nesta noite e nesta homenagem justa a todos vocês 

que tem esses relevantes serviços prestados a este município. E falou que 
nesta noite aonde ele indicou duas moções de aplausos a uma só categoria 

que foi a educação a professora Maria Alves Dantas, conhecida como 

Neide, uma excelente profissional que presta seus serviços em São José dos 

Alves que realmente veste a camisa e todos reconhecem seus serviços na 
área da educação, e a todos que tão tendo esse reconhecimento, agradeceu a 

todos que continue que essa é a historia do nosso município e também ao 

professor Adauto que seu currículo é muito grande como professor, ex- 
vereador, ex-diretor de escola, ex-secretário então ele também tem muito 

serviço prestado a esse município, então senhor prefeito primeira dama seu 

amigo Jose Nildo e demais pessoas que se encontram aqui, pessoas essas 

que não mediram esforços pra que nossa Cajazeirinhas crescesse mais e 
mais deixou seus parabéns a todas as pessoas de Cajazeirinhas, e a todos 

que fazem esse poder, parabenizou a cidade de Cajazeirinhas e desejou 

uma boa noite a todos. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Antônio Dantas de Sousa para fazer uso da 
palavra. O edil cumprimentou o senhor presidente, excelentíssimo prefeito, 

primeira dama, senhores vereadores, vereadora, público presente, ouvintes 

da Cajazeirinhas FM, o Edil falou que suas palavras hoje vão ser breves, 
parabenizou primeiramente a nossa Cajazeirinhas pelos seus 25 anos de 

emancipação politica, parabenizou o aluno João Vítor pelo desempenho e 

pelas conquistas, a todas as pessoas que estão sendo homenageadas pelas 

moções e títulos de cidadãos, pois são merecedores. Porque eles não 
trabalham somente por dinheiro mais também por amor dar o sangue dar a 

vida no dia-a-dia e parabenizou a todos e a nossa CIDADE essas são suas 



palavras verdadeiras e desejou uma boa noite a todos. O senhor Presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo Batista 

Ferreira para fazer uso da palavra. O edil agradeceu a Deus por estar aqui 

com todos comemorando o aniversario da cidade que considera essa sessão 

solene como uma confraternização, cumprimentou o senhor presidente, o 
senhor prefeito Assis a primeira dama, em nome do ex-vereador Jânio 

cumprimentou todas as autoridades presentes, cumprimentou os colegas 

vereadores, vereadora, em nome da plateia cumprimentou o amigo Dedinho 

Araújo, falar um pouco de Cajazeirinhas uma cidade que conheceu ha 19 
anos atrás desde quando era adolescente gostava de vim a Cajazeirinhas 

São Bentinho, participou de vários aniversários e agora como representante 

de vereador num segundo mandato, dizer a quem recebeu esses títulos que 
honrem como vem honrando já, a pessoa de Maream, apresentou esse titulo 

a ela com todo gosto professora, agradeceu a todos que aprovaram, também 

homenageou o amigo Chagas Felix um companheiro do grupo de casal no 

qual ele estar ha mais de nove anos no ECC em Coremas no qual faz parte 
do terceiro encontro e sabe do empenho dele e vê ele hoje mais como 

pregador mais do que ele trabalha no dia a dia como lá em Coremas 

trabalha como agente de saúde vai ser breve e apenas dizer que 
Cajazeirinhas lhe adotou gosta muito daqui, parabenizou pelos 25 anos e 

disse que trabalha pelo bem de município e desejou uma boa noite a todos. 

O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Jacson Felix Almeida dos Santos para fazer uso da palavra. O edil 
cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria 

Aparecida, funcionários da casa, rádios ouvintes, saudou excelentíssimo 

senhor prefeito, a primeira dama aos secretários aqui presentes, enfim a 
todos, inicialmente falou de duas moções de aplausos que apresentou a 

duas pessoas, e falou pra entenderem que no ano de 2014, onde foi criando 

a medalha de honra ao mérito esse projeto de decreto legislativo nesta casa 

procurando presentear pessoa que prestam relevantes serviços neste 
município e um incentivo para as pessoas que contribui com o 

desenvolvimento de nossa cidade foi um projeto bem pensado do 

legislativo, é nessas datas que pessoas ilustres recebem essas homenagens, 

e ele homenageou Jose de Araújo Silva além de ser um funcionário 
efetivo do nosso município é formado em Graduação administrativa pessoa 

essa que vem contribuindo com o crescimento da nossa cidade como 

também seu irmão valdiner Araújo, que tem uma força de vontade em 
desenvolver na área cultural artística e musical, tem casa de show no 

distrito de São Braz sempre contribuindo com o município então se sintam 

homenageados. O prefeito Francisco de Assis Rodrigues que esta hoje a 

frente desta gestão e os ex-prefeitos que aqui passaram fez muito pelo 
nosso município, e ainda estar ai reinaugurando de obras abandonadas e 

hoje o centro de convivência esta aberto pra dar educação pras crianças e 



jovens então é desta forma que o prefeito a sua esposa, sua família e sua 

equipe de funcionários estão trabalhando pra fazer o melhor para o povo de 
Cajazeirinhas. Hoje está chegando a nossa cidade uma patrulha 

mecanizada, e estão sendo feitas varias obras que logo vão ser inauguradas, 

pra finalizar justificou a ausência do vice-prefeito Jose de Almeida Silva 
porque seu filho encontra-se enfermo no hospital então foram essas 

palavras. O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e convidou a 

vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida para fazer uso da 

palavra. A edil cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, 
senhor prefeito, primeira Dama Andreia, saudou todas as autoridades 

presentes, em nome do seu irmão Neto saudou toda plateia, aos ouvintes da 

Cajazeirinhas FM, a Edil falou que é uma alegria imensa está aqui hoje 
vendo estes títulos e moções ser entregue a essas pessoas mais que 

merecidas, e convidou as pessoas pra vim mais vezes nesta casa, pois a 

suas presenças só nos honra agradeceu ao Professor Adauto por todos os 

serviços prestados no município como todos que tem suas contribuições 
parabenizou a cidade de Cajazeirinhas por ter tantas pessoas prestadoras 

inteligentes que faz tudo por amor e com muita sabedoria, agradeceu aos 

vereadores, por ter aprovado suas indicações quando apresentou a moção 
para Associação do Cascão e Forquilha e aqui vai o seu alerta pras 

comunidades que não tem associação, mobilize-se, construa, que é de 

grande importância basta acompanhar as historias dos associados que vocês 

ver que é de tão grande importância uma associação na sua comunidade, a 
de Boa União já tem 20 anos quase a idade de nossa cidade e já passaram 

vários presidentes que se encontram alguns aqui, hoje o atual é Diego 

aquela associação já conseguiu muita coisa pra se ter ideia nem luz tinham 
lá, mas graças a Deus é a preocupação de todos já conseguiram inúmeros 

benefícios, como aposentadorias, salário maternidade e varias outras coisas 

isso é um alerta, e só pra finalizar agradeceu a vocês colegas por ter 

aprovado a moção de aplausos que indicou para Ana Janilda, uma pessoa 
que só nos enche de orgulho, pois foi com ela e por ele que realizou seu 

sonho em se formar em pedagogia como a todas as 48 formadas, ela foi 

professora por muito tempo aqui, com a vontade de ajudar ao nosso povo, 

trouxe essa faculdade que vem realizando sonhos de muitas pessoas, 
parabenizou a Ana e ela continue assim essa guerreira que contribui muito 

para o nosso município que faz um trabalho humanizado e é por isso que 

Cajazeirinhas te. Ama e estar secretária da câmara há muitos anos 
finalizou sua fala agradecendo a todos e parabenizou ao prefeito e a 

Cajazeirinhas pelo aniversario.  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 Otoniel 

de Sousa Brito e facultou a palavra ao vereador Joalex Rodrigues da 

Costa para fazer uso da palavra. O Edil desejou uma boa noite a todas, 



saudou aos colegas vereadores e vereadora, autoridades aqui presentes, 

prefeito Francisco de Assis Rodrigues, publico aqui presente ouvintes da 
Cajazeirinhas FM sua boa noite a todos, pra ele é motivo de orgulho e 

alegria estar aqui comemorando os vinte e cinco anos de Cajazeirinhas e 

também bodas de pratas, como filho desta terra vem acompanhando o 
desenvolvimento desta terra, como todos os gestores que aqui passaram 

vereadores, vices presidentes, com o pensamento de crescimento para o 

município como bem falou o ex- vereador Domingos Rodrigues quando 

falou que Cajazeirinhas começou pelas pequenas coisas e hoje já tem 
grandes coisas, evoluindo bastante cada um que aqui passaram deixaram 

suas contribuições para o crescimento da nossas terra, pra todos só nos 

orgulha, hoje ele estive participando da reinauguração daquele centro de 
eventos, onde ali ele pessoalmente pode dizer que é uma das conquistas do 

nosso povo, isso mostra que está se evoluindo e lá vai trazer benefícios e 

melhorias, como também hoje tive participando das olimpíadas de historia 

do Brasil das escolas estadual e municipal, e se ver a garra e o desempenho 
dos professores e dos alunos que a cada dia forma cidadãos, ficou muito 

feliz quando já recebeu hoje um beneficio como essa patrulha 

mecanizada que foi anunciada pelo prefeito sabe que os problemas são 
muitos, mas unidos consegue muitos benefícios e se se torna mais forte e a 

cada dia vem os frutos e Cajazeirinhas só evoluindo, e diante mão 

parabenizou o aluno Joao Vitor da escola Maria soledade pelo seu 

empenho e todos os alunos que já alcançaram seus objetivos e que já se 
formarão, então parabenizou o nosso município que a cada dia cresce e 

pelo aniversário de emancipação politica, então desejou uma boa noite pra 

todos e que Deus lhe dê sabedoria aos dirigentes desse município pra 
conseguir recursos pra esse município.  O Senhor Presidente realizou suas 

considerações finais a respeito do evento e convidou os presentes para uma 

confraternização acompanhada a ser servido na sala da presidência da 

Câmara Municipal. Agradecendo a presença de todos e a Proteção Divina, 
declarou encerrada a Sessão Solene. 

 

Cajazeirinhas/PB, 26 de Abril de 2019. 

 

 

 

 


