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Ata da 8ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (05/04/2018) 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, 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. Deixou de 
comparecer a sessão o vereador Arildo Batista Ferreira o qual justificou a 

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 024/2018 de Autoria do Poder Executivo, leitura de 
Oficio nº 066/2018/3º PJ de Autoria do Ministério Público da Paraíba, 

Promotoria de Justiça Cumulativa de Pombal, leitura de Moção de Aplauso 

de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, ao secretário de 
Planejamento Geraldo de Assis Cezário, e sobrescreveram os vereadores 

Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite, leitura de Moção de Aplauso ao 

secretário de saúde Edney de Almeida Pires, e sobrescreveram os 
vereadores Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite, leitura de Moção de 

Aplauso de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, ao 

secretário de Administração Francisco das Chagas Dantas Pereira, e 
sobrescreveram os vereadores Adailton Alves de Lima, Joalex Rodrigues 

da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite, leitura 

de Moção de Aplauso de autoria do vereador Waerson José de Souza, ao 
secretário de Agricultura José Alves de Almeida, e sobrescreveram Jacson 

Felix Almeida dos Santos, Zildo Vicente Leite, leitura de Moção de 

Aplausos ao Professor Tarcivan Monteiro Formiga de autoria do vereador 



Waerson José de Souza, leitura de Votos de Pesar a família do pequeno 

David Lucas Leite de Sousa Silva de autoria do vereador Jacson Felix 
Almeida dos Santos, leitura do Parecer nº 001/2018 ao Projeto de Lei nº 

004/2018 de autoria da Comissão de Justiça e Redação. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e pós em votação O Parecer nº 001/2018 
ao Projeto de Lei nº 004/2018de autoria da Comissão de Justiça e Redação. 

O Parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente pós 

em 1ª votação o Projeto de Lei nº 004/2018 Adota como órgão de imprensa 

oficial do município o diário oficial dos municípios do Estado da Paraíba, 
instituído e administrado pela FAMUP, como meio de divulgação e 

publicidade dos atos normativos e administrativos municipais. O Projeto 

foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente pós em 2ª 
votação o Projeto de Lei nº 004/2018 Adota como órgão de imprensa 

oficial do município o diário oficial dos municípios do Estado da Paraíba, 

instituído e administrado pela FAMUP, como meio de divulgação e 

publicidade dos atos normativos e administrativos municipais. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente pós em única 

votação Moção de Aplauso ao secretário de Administração Francisco das 

Chagas Dantas Pereira.  A Moção foi aprovada por unanimidade de votos. 
O senhor presidente pós em única votação Moção de Aplauso ao secretário 

de Planejamento Geraldo de Assis Cezário. A Moção foi aprovada por 

unanimidade de votos. O senhor presidente pós em única votação Moção 

de Aplauso ao secretário de saúde Edney de Almeida Pires. A Moção foi 
aprovada por maioria de Votos votaram a favor os vereadores: Adailton 

Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Zildo 
Vicente Leite. Votou contrario a moção o vereador Waerson José de Souza. 

O senhor presidente pós em única votação Moção de Aplauso ao secretário 

de agricultura José Alves de Almeida. A Moção foi aprovada por 

unanimidade de votos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 
convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite que falou! Boa noite a 

todos, na pessoa de Zoma eu quero saudar a todos. A policia Militar que 

acabou de explanar aqui sobre o PROERD, e deixo aqui os parabéns. Deixa 

aqui meus sentimentos a família da criança Davi Lucas que faleceu no dia 
01 de abril no domingo de pascoa, uma criança que lutou muito mais 

infelizmente Deus á chamou. Quero fazer dois Requerimentos verbais 

nessa tribuna o primeiro e de um mata burro na entrada de Francinildo, na 
Bela Vista, o outro é sobre o esgoto a céu aberto na casa de Antônio de 

Inês. Então quero pedir ao prefeito Assis que tome as devidas providencias, 

juntamente com secretário de obras. Participei na encenação na terça feira 

referente à Paixão de Cristo, parabéns a todos que participaram. Parabéns a 
secretaria de Ação Social e de educação por essa linda Peça. E também 

parabenizo a Direção da Creche que fez uma encenação também nesse dia 



mais pela manhã. Hoje houve aqui em Cajazeirinhas a segunda fase da 

primeira Olimpíada Municipal de Historia do Brasil. E já quero agradecer o 
empenho do professor Tarcivam como também dos demais professores.  E 

na ultima quarta-feira tive aqui na Audiência Pública da prestação de Conta 

do terceiro quadrimestre da Saúde. Essa semana, Cajazeirinhas recebeu a 
visita da Unidade Móvel da FUNASA, para fazer analise da água das 

comunidades Quilombolas, Vinha e Umburaninha, nos dois poços, e 

também uma amostra do Rio Piancó pra saber como estar essa agua. Quero 

aqui parabenizar os dez alunos da Escola Estadual que foram selecionados 
para seleção do Gera Mundo, para fazer intercambio em Portugal e na 

Espanha. Eram só esses as minhas palavras, boa noite a todos e muito 

obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
vereador inscrito Adailton Alves de Lima que falou! Boa noite a todos e 

inicialmente quero deixar os meus votos de pesar a família enlutada que 

perdeu o pequeno Davi Lucas quero deixar então a toda família dessa 

criança, os Votos de Pesar em nome de todo a minha família. Quero deixar 
um Requerimento Verbal com relação à portaria ministerial ou seja do 

Ministério Público, aonde traz a pauta com discussões sobre os animais, 

então, os moradores me procuram com preocupações. É uma preocupação 
porque cabe aos moradores também em manter seus animais nos devidos 

lugares. Ate porque a Lei Urbana não permite a criação de Animais dentro 

do perímetro urbano. Graças a Deus Cajazeirinhas hoje estar sendo muito  

bem agraciado e beneficiado com esses inverno. Subscrevei a Moção de 
aplauso ao senhor Geraldo Cezário que é secretário de Planejamento de 

autoria do Presidente o senhor Jacson Felix, também a Moção de aplauso 

ao senhor Francisco das Chegas que é o meu amigo “Chaguinha”. Que é 
secretário de Administração, também a Moção de aplauso ao senhor Edney 

Pires secretário de saúde, porque vejo o seu esforço na sua Pasta, que não é 

fácil. Eram essas as minhas palavras e muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida 

Dantas de Almeida que falou! Boa noite a todos, começo meu discurso 

agradecendo ao nosso belíssimo Deus pelas chuvas abençoadas. A família 

de Davi Lucas que tinha apenas quatro anos mais que deixou uma historia 

na nossa cidade o “pequeno Davi”. Aos nossos Votos de Aplauso aos 
secretários Edney, Chaguinha Dantas, Zé de Raminha e Geraldo Cezário, 

enfim a todos eles que foram citados aqui hoje. Também aonde fiz 

Indicação de Votos de Aplauso a Evandi Vieira. Tivemos aqui na quarta 
feira a apresentação da prestação de Contas da Saúde, onde foi de grande 

aprendizagem e de realidades que eu não sabia. Quero agradecer a 

Secretaria de Ação Social na pessoa de Andreia, pelo ultimo evento  “ A 

Paixão de Cristo”, que nos mostrou um pouquinho do que Jesus sofreu por 
nós. Agradecer também pelos Modos Sanitários nas comunidades de 

Umburaninha e Madruga. Me estendo ao colega Adailton, quando ele fala 



da compreensão da população quando aos animais nas ruas. A todos meu 

boa noite e meu muito obrigada. O senhor presidente reassumiu os 
trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa, que 

falou! Boa noite a todos primeiramente falando sobre esse Projeto de 

grande relevância ao nosso Município, que é o PROERD explanado agora a 
noite pelos Soldados e o Cabo e que será um Projeto de melhorias aos 

jovens e cidadãos de Cajazeirinhas. Fazer meus Votos de Pesar aos 

familiares de David Lucas, que Jesus o tenha. Agradecer a Deus por essas 

chuvas caídas no nosso Sertão. E a esse projeto vindo do promotor  a 
respeito dos animais nas cidades projeto muito importante. Diante mão  

quero parabenizar a secretaria de Ação Social pela belíssima apresentação 

da “ Paixão de Crista”, na Praça pública. Nessa casa houve uma audiência 
Pública, onde o secretário de Saúde juntamente com a sua equipe na pessoa 

de Chistiane que fez uma explanação dos recursos de como está sendo 

movimentado no nosso município.  Quero me acostar nas colocações do 

vereador Zildo quando ao tocante assunto do esgoto enfrente a casa de 
Antônio de Inês. Já pedimos em outra reunião ao secretário e até ao 

prefeito mesmo que possa resolver. Inclusive também bem perto  na casa 

de Juliana de Mamedio tem uma Caixa de gordura e ela até nos procurou 
para que possa ser feito uma drenagem no local. Desejo uma boa noite a 

todos e essas são minhas colocações. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito, que 

falou! Boa noite a todos. Ao Iniciar com os votos de pesar da nossa criança, 
David Lucas que se aqui não está mais é porque Deus quis assim. O Projeto 

de Lei que foi enviado pelo Poder Executivo, para a questão do jornal dos 

municípios o qual Cajazeirinhas também fará parte. Os votos de aplausos 
na questão de alguns muito bem colocados por Vossa Excelência o Senhor 

Presidente. E sabemos que somos todos funcionários desse município, 

então solicito de Vossa Excelência o voto de aplauso para todos nós 

Vereadores pelo trabalho que nós desempenhamos. Não estive aqui na 
Audiência Pública de Saúde, porque um dia antes houve a apresentação pra 

o  conselho no qual tenho acesso pela entidade que represento. E lá eu vi 

explanações, reclamações e apelos de coisas que eu não queria ouvir. Me a 

costo nas palavras do Vereador Joalex. Mas, procurem aqui nesta casa, 
pois, já foi protocolada indicação pedindo para que fosse feito aqueles 

serviços dos esgotos por esse Vereador aqui. Então, são muitos, os 

problemas, não dá pra falar todos. Meu boa noite e até uma próxima 
oportunidade. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho, que falou! Boa noite a 

todos. Quero iniciar agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez. 

Primeiro parabenizar os policiais que aqui estiveram apresentando o 
programa PROERD, um programa de muita importância para prevenir e 

orientar os nossos jovens e crianças contra as drogas. Pedimos muito pelas 



chuvas e hoje quero agradecer a Deus pelo nosso município estar banhado 

pelas águas da chuva. E na ultima segunda-feira o nossa Cidade passou por 
um momento de tristeza e quero aqui me solidarizar e dizer a família de 

“Gas” na pessoa do netinho dele David Lucas que infelizmente não está 

mais entre nós, mas que Deus tem um plano pra essa criança. Então que 
Jesus conforte a família. Já pedi através de ofícios que fosse feito aquele 

conserto nos refletores da pracinha do Barrento. Com relação às estradas, 

foram feito os trechos com mais dificuldades para chegar ao São Braz e a 

gente tem que agradecer a gestão por ter sido atendido nos ofícios que 
enviei. Desde a gestão de Zeridan que aquelas famílias da Rua Inês Nunes 

de Morais, sofrem com aquele esgotamento, como também as daquele 

conjunto próximo à casa do Senhor Mamede. E com relação a moção de 
aplausos eu acredito que todos fazem o seu trabalho, mas que, nem todos 

ao meu ver tem o mesmo desenvolvimento na sua pasta. Muito obrigado. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Waerson José de Souza, que falou! Boa noite a todos. Boa noite Senhor 
Presidente, venho aqui nessa Tribuna e trago para discutir os assuntos 

aproveitando o tempo concedido por Vossa Excelência. Entrei agora com 

uma Moção de Aplausos ao Secretário “Zé de Raminha” pelos serviços 
prestados a frente da Secretaria de Agricultura, aonde realizou os cortes de 

terra nesse ano e foram contemplados segundo a Assessoria de 

Comunicação da Secretaria e da Prefeitura, quatrocentos oitenta e sete 

agricultores, totalizando novecentos setenta e quatro horas de trator 
cortado. Entrei também na secretaria dessa casa com a Moção de Aplausos 

ao Professor Tarcivan Monteiro Formiga, que juntamente com a Secretaria 

de Educação está desenvolvendo essa Primeira Olimpíada Municipal, que 
tem como tema “A História do Brasil”, onde participam as escolas Janduhy 

Carneiro e a Maria Soledade, totalizando vinte e nove equipes. Entrei 

também com três Títulos de Cidadãos Cajazeirinhenses para o nosso amigo 

“Dudú” de Zequinha Vieira, assim conhecido por todos. Para a nossa amiga 
e funcionária dessa casa, “Pita” como é conhecida. E também de grande 

relevância para Dona Inês, mãe do Vereador Buriti. E espero que na hora 

oportuna seja colocado em votação e que sejam concedidas essas honrarias. 

Queria também cumprimentar os policiais, o Sargento Edivan, o Cabo 
Salismar e o Soldado Diego, que são participantes desse Programa 

Educacional de Resistencia as Drogas. E em relação à recomendação do 

Ministério Público da Cidade de Pombal, com relação aos animais nas ruas 
de nossa cidade. Sobre o meu voto na questão da Moção de Aplausos 

aonde não votei no Secretário de Saúde justificando exatamente isso, que 

não votaria porque não achava que era no momento oportuno a 

apresentação. Queria subscrever os votos de pesar de autoria de Vossa 
Excelência, dessa criança o David que é neto do nosso amigo “Gás”, que 

comoveu toda região. Pra finalizar gostaria de agradecer a gestão de ter 



atendido em parte a indicação que fiz aqui, pra que abrisse as portas da 

quadra pra que os alunos não entrassem através dos alambrados. Eram 
essas as minhas palavras e muito obrigado. 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. Agradecer a Deus por estarmos aqui hoje reunidos realizando 

nossos trabalhos. Agradecer a presença dos três policiais que hoje 

estiveram aqui conosco apresentando as suas palestras, como também 
parabenizar o Poder Executivo na pessoa do Prefeito e a Secretaria de 

Educação na pessoa de Luana. Por terem implantado o PROERD 

(Programa Educacional de Resistência as Drogas), nas escolas do nosso 
município. Quanto ao oficio que foi lido hoje aqui, enviado através do 

Ministério Público, sobre a questão de animais soltos em vias públicas. Não 

é uma iniciativa da Câmara e sim do Ministério Público, que através do 

Poder Legislativo que é o poder fiscalizador do município, pede que adote 
medidas me dando o prazo de apenas quinze dias para envia-los essas 

medidas. Então, esperamos que as pessoas entendam que devemos cumprir 

a Lei. Aos votos de pesar que apresentasse hoje à noite em nome desse 
poder legislativo e que foi subscrito pelos demais Vereadores, sobre o 

pequeno David Lucas, essa criança que comoveu nossa cidade. Foi uma 

grande luta e muitas orações, mas, a vontade de Des foi feita. Então a todos 

os seus familiares nossas sinceras considerações como também a toda 
população que se comoveu em ajudar essa criança. Um evento muito 

importante no nosso município que foi a Paixão de Cristo na terça-feira, 

uma linda apresentação. Parabenizar a Secretária de Ação Social e a 
Secretária de Educação que em parceria realizaram esse evento, que já é 

uma tradição do município. A Audiência Pública da Saúde, do Terceiro 

Quadrimestre foi realizada aqui nesta casa legislativa onde foram 

apresentados todos os dados da saúde e quero aqui parabenizar cada um 
deles. Aos Votos de Aplausos que apresentei hoje a noite que pra mim é 

um incentivo pra cada um deles. Então Vereadores agradeço a cada um de 

vocês pela paciência e tenham todos 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 12 de abril 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, 05 de abril de 2018. 


