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Ata da 9ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (12/04/2018) 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, Arildo Batista Ferreira, Joalex 

Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de 

Souza, Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão os 

vereadores Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, os 

quais justificaram as 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 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 de leitura de Oficio nº 003/2018 de Autoria do Secretário 

de Planejamento Geraldo de Assis Cezário, leitura de Oficio nº 006/2018 

de Autoria do chefe do Cartório Eleitoral de Coremas Wesley Wagner de 

Brito Silva, leitura do Projeto de Lei nº 001 /2018 de autoria do Poder 

Legislativo vereador presidente Jacson Felix Almeida dos Santos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite. Que falou! Desde já, faço aqui um requerimento verbal que 

em nome dessa Casa seja oferecido uma Moção de Aplausos na Sessão 

Solene para os três alunos que vencerem essa Olimpíada porque essa 

equipe é merecedora dessa homenagem.  Sobre esse acontecimento do Ex-

Presidente Lula, esse homem que só ajudou a agricultura e hoje está 

pagando um preço por ter ajudado a pobreza. Na ultima sexta-feira 

realizamos juntamente com o Professor da Escola Maria Soledade, 

Sebastião, uma palestra sobre um belíssimo projeto de uma horta educativa. 



Onde ensina aos alunos como fazer uma horta sem químicos e agrotóxicos, 

estive lá então, representando a EMATER juntamente com Fantico um 

colega da EMATER fazendo uma palestra pra esses alunos e fui 

presenteado pelo professor, com um livro de autoria dele mesmo. E o 

Professor Sebastião Alves Formiga, estará lançando o livro na semana em 

comemoração a Emancipação Política do Município de Cajazeirinhas, 

portanto quero parabeniza-lo pelas iniciativas. Agradecer a Deus por essa 

chuva. Boa noite e obrigado a todos. 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. Boa noite a todos os presentes e a todos que nos ouvi através 

da Rádio Cajazeirinhas FM. Ao pronunciamento do Vereador Adailton 

Alves na preocupação que juntamente conosco buscando soluções para 

melhorar o tráfego na região do açude que foi construído pelo Governo 

Federal, que fica na divisa do nosso município com o município de São 

Bentinho. Então, esse açude interdita uma das estradas de muito acesso, 

que é aquela estrada que vem do setor do Sítio Tourado. E estamos 

pensando em uma possível ponte de madeira, para trafegar por cima dela. E 

o Prefeito já esteve em João Pessoa protocolando documentos com 

fotografias e pedindo junto ao Governo do Estado, uma agilidade de uma 

passagem molhada naquela região. É de grande importância a limpeza e 

roço dos matos na nossa cidade, porque cada vez mais aumenta e pode-se 

até causar a proliferação do mosquito da dengue. Então, pedir 

encarecidamente ao Senhor Prefeito que possa notificar os donos de 

terrenos que são particulares, porque esses são responsabilidade de seus 

donos. Desejar meus parabéns ao dia do jornalista em especial ao de nossa 

cidade, J. Milton e parabeniza-lo também por estar junto a Rádio de 

Cajazeirinhas. Estive hoje com o Engenheiro do município, o Senhor 

Leandro e ele esteve visitando a Creche por causa desse problema de 

vazamento. Mas ele nos disse que a estrutura física está em excelente 

estado, mas, que os vazamentos são porque as calhas estão um pouco 

danificadas devido ao sol muito quente durante toda a seca que tivemos. 

Como também aconteceu aqui no prédio dessa casa, que está com 

rachaduras no teto. Em relação à quadra de esportes ao lado dessa Câmara 

Municipal, já conversei com o Senhor Prefeito e ele me disse que no 

aniversário da cidade estará inaugurando a outra quadra para que então seja 



feita a recuperação dessas. Foi lido um oficio encaminhado pelo Secretário 

de Planejamento, Geraldo Cesário. Comunicando que a Audiência Pública 

que será realizada na Quarta-feira dia 18 de Abril pela manhã. Para 

elaborar uma LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para o próximo ano. 

Confesso que fiquei comovido com a prisão do Ex-Presidente Lula, não 

digo que ele é inocente nem culpado, mas digo que, Lula foi aquele 

Presidente que fez pelo Brasil. Obrigado colegas Vereadores e tenham 

todos, uma boa noite. E por falha técnica isto é, uma queda de energia 

deixou de serem gravados os discursos dos vereadores: Adailton Alves de 

Lima, Arildo Batista Ferreira, Joalex Rodrigues da Costa, Vicente Ismael 

da Silva Filho, Waerson José de Souza. 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 19 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. 
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