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Ata da 4ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 
(05/03/2020) 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, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson 
Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Waerson 
José 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 e deu inicio os 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 
em seguida o senhor presidente pôs a Ata em discursão e votação quando 
esta foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o senhor 
presidente autorizou a secretária da Casa a fazer à leitura do Expediente 
do dia que constou leitura do Oficio nº 023/2020 de autoria do Poder 
Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 006/2020 de autoria do Poder 
Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 007/2020 de autoria do Poder 
Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito, para fazer uso da palavra. O 
Edil cumprimentou o senhor presidente, nobres vereadores, vereadora 
Maria Aparecida, publico presente, o vereador saúdo o público presente 
na pessoa de Zé de Padre, ouvintes da Cajazeirinhas FM, iniciou seu 
pronunciamento desejando os parabéns a sua tia Ivonete pelo seu 
aniversario.  E também um primo um irmão que não estar mais aqui no 
meio que era Joselino, também de nesta noite parabenizou o policial 
Diego pela iniciativa de novamente começar os trabalhos que ele vem 
desenvolvendo com toda policia militar, no tocante aos nossos jovens, 
parabenizou também a diretora da Escola Janduhy Carneiro Jocilda pelo 
trabalho desempenhado naquela escola agradeceu pela acolhida onde 
estive visitando os alunos da mesma escola. Voltando aos problemas do 
nosso município, fez uma solicitação ao senhor prefeito, pra que faça 
uma limpeza na academia de saúde do na sede do município. E também 
outra indicação de recuperação de um mata-burro na propriedade de 



Leledo e solicitou que seja feito esse serviço que precisa ser feito no 
município. Também a questão dos transportes que transportam os alunos, 
que estejam aptos a transportar esses alunos. E ao secretário de saúde que 
procure resolver os problemas por que ele fez uma visita num sitio as 
pessoas de lá reclamando onde estas pessoas pertencem a Cajazeirinhas, 
e o secretário não resolver os problemas diz que elas pertencem a São 
Bentinho. E não e verdade lá mora um agente de saúde perto dessa 
pessoa que reclamou, então veja para dar informações corretas. Tem que 
trabalhar certo com a verdade, o que tem a dizer é que veja com a gente 
para fazer diferente, porque da forma que está não pode continuar, deu as 
boas vindas ao vereador Dr. Waerson. Finalizou seu pronunciamento 
desejando uma boa noite a todos. 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 demais vereadores, público presente, iniciou suas palavras e 
confessou que estava muito feliz por cada visita, e em nome de todas as 
mulheres que se encontram na plateia sejam bem vindas, bem vindo ao 
amigo Dr Waerson, e ao amigo Antônio Dantas seus parabéns pela 
presença, apesar de ter sido por pouco tempo, mas de um grande 
aprendizado e que só te desejou sorte na sua carreira muitas felicidades. 
E também, mas uma vez agradeceu a presença do policial Diego no 
tocante ao PROERD agradeceu pelo apoio. E também falou que viu a 
postagem de José Milton sobre Mikael Douglas, seu filho sobre o teste de 
futebol, saibam que estar muito feliz, se for da vontade de Deus ele vai 
conseguir e será um êxito nosso de Cajazeirinhas. Agradeceu pelas 
palavras de apoio das amigas que lhe deram forças e aos amigos dele que 
dão força a ele, que der tudo certo, mas ela confia muito em Deus. 
Voltando aos trabalhos o prefeito Assis conseguiu a ampliação do campo 
de futebol de nossa cidade Domingos Cavalcante, é mais uma vitória 
alcançada que venha mais e mais. E deixou os parabéns a todos as 
mulheres, que no próximo domingo vai ser o dia das mulheres, mais o 
que me entristece e que a mulher não é reconhecida nem por seu parceiro, 
em seus valores e diversas vezes são injustos com as esposas. Permita-lhe 
os homens não quer lhe desfazer de vocês, até porque são fundamentais 
nas vidas das mulheres costumam dizer, que vocês são chefes de família, 
mas na verdade são as mulheres quem toleram homens, e com uma 
imensa sabedoria muitas às vezes baixam a cabeça e dão razão a quem 
não tem, e o bom disso só quem sabe é quem é mulher, então a todas as 
guerreiras da nossa cidade e em nome da sua mãe Umbelina parabenizou 
todas as mulheres. Finalizou seu pronunciamento desejando uma boa 
noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 
vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer uso da 
palavra. O Edil cumprimentou Excelentíssimo senhor presidente, 



senhores vereadores, vereadora Maria Aparecida, publico presente, 
funcionários da casa, caros rádios ouvintes, internautas. Iniciando sua 
fala agradeceu a Deus por estarem aqui mais uma vez, juntos pra discutir 
os assuntos do município. E registrou sua ausência na sessão passada, por 
motivo superior, e desejou boas vindas ao vereador Dr. waerson que 
nesse tempo se ausentou que sua volta só venha a somar neste resto de 
mandato, registrou a presença do suplente de vereador Antônio Dantas e 
parabenizou pelo período que esteve nesta casa, para ele o mesmo lhe 
surpreendeu, pela sua capacidade, pelo volume de trabalho que aqui foi 
apresentado projetos brilhantes nesse mandato que ficarão registrados nos 
anais desta casa, os que foram aprovados serão executados no decorrer 
dos dias, na sequencia falou dos problemas do nosso município. E cobrou 
do executivo o conserto dos pontos mais críticos das estradas onde tem os 
atoleiros onde dificulta o acesso da população da zona rural por conta dos 
buracos dos obstáculos, a estrada foi feita ano passado por sinal muito 
bem feito, mas elas não ficam feitas pelo ano todo, nesse período é 
impossível recuperar estradas o Edil solicitou ao executivo que sejam 
recuperados os pontos mais críticos onde dificulta o acesso dos aos 
estudantes o SAMU e até mesmo a policia entre outros. As estradas são 
essências além do roço, parabenizou o filho da vereadora Maria 
Aparecida Dantas, Michael Douglas pela conquista no futebol faz tempo 
que não se vê isso em Cajazeirinhas é um incentivo a mais para as 
crianças, independente dele passar ou não nesse teste que é uma peneira 
muito grande mais já é um exemplo pros demais. Hoje se ver nos jovens 
outros hábitos como bebidas no mundo digital não falam em futebol, aqui 
já teve muitos campeonatos o ruralzão quem não se lembra? O da zona 
urbana ia pra zona rural, mas infelizmente falta muito incentivo. E pra 
finalizar sua fala dizendo que o município precisa de muito ajuste na 
questão de transportes escolar infelizmente só o município não pode fazer 
tudo, os carros trafegando em péssimas condições estão precisando fazer 
as recuperações básicas, as ampliações das escolas do município estão 
sendo feitas graças a Deus. Finalizou seu pronunciamento desejando uma 
boa noite a todos e agradecer o espaço e ate a próxima oportunidade.  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, senhores vereadores, publico presente, funcionários da 
casa, caros rádios ouvintes, internautas. Iniciando seu pronunciamento 
trazendo boas noticias, graças a Deus estar tendo um bom inverno aqui 
em Cajazeirinhas. Isso é muito bom para o homem do campo e se Deus 
quiser vai ter colheita, já é 26 dias de chuva, a media é 904 milímetros, 
este ano esta sendo um dos melhores invernos, é só agradecer a Deus 
pelas bençoas, garantindo a segurança hídrica no açude de Coremas. E 
também estar acompanhando o saneamento daquele calçamento na saída 



da cidade onde se dar uma nova visão a cidade de Cajazeirinhas, é um 
sonho antigo daquela população que merece que já foram mais de 300 
mil pra pavimentação de ruas na nossa cidade, e no final do ano o 
prefeito assinou um convênio com a caixa econômica de 200 mil pra 
pavimentação também. Ele conversou com Geraldo Cesário ele já abriu 
licitação pra três equipamentos agrícolas para os agricultores vai ser uma 
ensiladeira aquela que acopla no trator, uma batedeira pra feijão e milho, 
e uma enfardadora pra fazer feno, pra alimentação animal essa indicação 
foi ano passado e graças a Deus estão lhe atendendo. É isso e dinheiro da 
sessão onerosa Vai também abri licitação pra aquisição de uma VAN 
para educação, pra os estudantes universitários. E está pra chegar mais 
dois ônibus escolares de emendas parlamentares do governo federal, 
então senhor presidente agradeceu a paciência. E finalizou seu 
pronunciamento desejando uma boa noite a todos obrigada pelo espaço. 
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, senhores vereadores, vereadora Maria 
Aparecida, público presente em nome de Evaldo saúdo todos no plenário 
desta casa, funcionários da casa, rádios ouvintes, internautas. Iniciando 
sua fala agradeceu a Deus por estarem aqui mais uma vez, juntos pra 
discutir os assuntos do município. Agradeceu a Deus pelas fortes chuvas 
no nosso município, agradeceu muito a Deus por esses momentos 
importantes pra todos. Isso fortalece muito, deu as boas vindas ao retorno 
desta casa ao ilustre Dr.waerson que volta da sua licença, e também a 
satisfação do nobre Antônio Dantas, que vai ser mais uma experiência na 
sua trajetória, e ouviu os colegas vereadores que lhes antecederam nos 
trabalhos legislativos, com relação às reformas das escolas do nosso 
município nas escolas da zona rural pra dar melhores condições aos 
nossos professores e nossos alunos. Parabenizou a todos que estão 
contribuindo pra isso acontecer. E não poderia deixar de falar antecipado 
ao dia da mulher que é dia 08 próximo domingo que é batalhador e que 
tem um papel muito importante e fundamental em nossas vidas. Junto à 
sociedade e as famílias, e também a sua esposa que lhe escuta, um abraço 
e seus parabéns também. E sobre as estradas e uma grande preocupação 
com essas recuperações desses pontos críticos das estradas, e tem que se 
ter um material que resolva que às vezes e até difícil de encontrar, onde 
essas casas abandonadas servem de entulhos pra suprir essas 
necessidades e só pedir ao proprietário, pra que se resolvam esses 
problemas dos atoleiros, pra se liberar essas passagens. Então são esses 
problemas que dificultam as passagens dos transportes escolares e pra 
isso precisam de um conjunto de coisas. E deixou o seu apoio ao filho da 
vereadora e do amigo Sergio pela conquista no futebol dar os parabéns a 
ele que também é um incentivo pra nosso jovem do nosso município, e 



dizer que vai dar tudo certo, Deus estar no comando. E finalizou seu 
pronunciamento desejando uma boa noite.   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, publico presente, funcionários da 
casa, caros rádios ouvintes, internautas. Iniciando seu pronunciamento 
desejou boas vindas ao vereador Waerson José de Sousa que retorna aos 
trabalhos.  Também deixou os parabéns ao colega vereador Antônio 
Dantas, suplente de vereador, dizer aqui que o vereador Tonho colaborou 
muito com o desenvolvimento do nosso município. Dando sequencia 
falou  um pouco da volta as aulas no município, falou também das boas 
chuvas onde sempre comentamos sobre a seca, e esse ano graças a Deus 
os dados surpreende. Onde é muito importante a volta das chuvas pra 
economia do nosso município comparando a anos anteriores, já choveu 
muito esse ano. Estão ai na luta pra conseguir ônibus novos pra nossos 
alunos, onde tem ai ônibus da gestão do ex-prefeito José de Almeida 
Silva ainda funcionando. É impossível com essa quantidade de anos 
estarem em bom estado, mais graças a Deus estão esperando um ônibus 
novo que através do governo do estado e da deputada Pollyana irá chegar 
até nosso município. Estão em mais uma luta de uma emenda do 
deputado federal Wilson Santiago que é pra compra um ônibus de grande 
porte estão ai pra dividir e comprar dois de pequeno porte pra que se 
possa melhorar a estadia do trafego de alunos do nosso município. 
Parabenizou o filho da vereadora e a seu filho Mikael pela conquista no 
futebol, também falou do plano de saneamento básico do nosso 
município que é de suma importância e se Deus quiser nos próximos anos 
podemos está ai cuidando dos problemas do nosso município um deles é 
o lixão, com parceria com os governos posam estar resolvendo esses 
problemas e outros. Só pra encerrar desejou os parabéns a todas as 
mulheres pelo dia da mulher no próximo domingo. E finalizou seu 
pronunciamento desejando uma boa noite a todos.   O senhor presidente 
reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito, Waerson Jose de 

Souza, para fazer uso da palavra. O Edil cumprimentou o senhor 
presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, publico presente em 
nome das amigas Josa, Juliana, e Aureliza, amigo Evaldo e os demais 
comprimentos todos, funcionários da casa, rádios ouvintes, internautas. 
Iniciando seu pronunciamento falou de sua satisfação em retornar a essa 
casa em um ano um pouco problemático no seu modo simples e 
particular de ver mais que faz parte do ciclo da vida, agradeceu a amigo 
Toinho que aqui lhe representou com sua competência que a câmara 
ganhou e pra aqueles que votaram com você e mostrou o grande vereador 
que você é agradeceu as mensagens de carinho e de boas vindas que 
recebeu dos colegas e dizer que apesar de quase um ano fora ele não pode 



se afastar e não se afastou da politica, tem com ele a politica em si e pra 
ajudar aqueles que mais precisam. E nesse terceiro mandato 12 anos de 
vida publica não foi por proveito próprio não foi por falta de humildade e 
sim sempre pensando em melhorar a vida daqueles que lhe procuram foi 
assim que aprendeu com quem tem admiração, teve muitas mudanças 
com este presidente que ai esta vai ter surpresas desagradáveis como 
aconteceu no seu modo de ver com o maior governador deste estado que 
é o ex- governador Ricardo Coutinho e que hoje é um presidiário anda 
com uma tornozeleira e ninguém discute e que ninguém discute o que 
este homem fez por este estado. Todos os cantos que você olha vocês ver 
sinais de Ricardo Coutinho e isso é devido o sistema politico podre que a 
Paraíba tem. Inclusive o deputado apoiado pelo prefeito que aqui é 
inundado com coisas erradas e alguma coisa mais tem que fazer uma 
reflexão a frente da politica de Cajazeirinhas. Prega e pregará com a 
questão da coerência ou temas que sentar e discutir com o eleitor o que 
ele quer de melhor ou acontece ou acontecerá o que estar acontecendo 
com esse gestor que está na cadeira que é o prefeito Francisco de Assis 
Rodrigues, prometer em palanque e não fazer absolutamente nada do que 
se prometeu, uma coisa e falar outra são fazer o que prometeu, queria 
aqui em nome da sua amiga cunhada e doutora e parabenizar o prefeito 
que assina esse plano que foi muito bem falado aqui e dizer aos nobres 
colegas que só foi possível Cajazeirinhas ser comtemplado com esse de 
saneamento básico por conta que já existia o de resíduos sólidos então 
são coisas que vem debatendo aqui que não podem tirar o mérito 
daqueles que aqui passaram por que aqui com certeza essas cadeiras 
nesse ano de 2020 não têm duvidas vai ser renovadas e jamais podem 
esquecer os atos de que aqui já passaram, acho que só podem pensar em 
politica pensando no futuro, pois e desta forma que iram crescer, então 
volta pra esta casa de cabeça erguida pra fazer um bom debate pra fazer a 
discursão, falar só a verdade, e nunca se esquecer do que foi falado, 
nunca deixar pra trás promessas pra aqueles que mais precisam, e não 
tem vergonha nenhum de reconhecer atos que venham somar e que 
venham crescer a nossa cidade. Como aqui essa escola que parabeniza 
que com certeza não é pedra e cal e uma obra que com certeza marcará 
qualquer gestão, vai elogiar sempre seja na politica ou não, mas enfim a 
obra está andando que vai sair, montaram uma mentira que os vereadores 
tinham bloqueado o calçamento daquela rua, falou que se fosse pra 
escolher não tinha escolhido aquele conjunto. Por uma missão muito 
simples além de ser mais antigo tem muito mais equipamentos públicos. 
E só questão de logística e de coerência, mais com certeza deve ter uma 
razão e é por isso que respeita e deixou um projeto do orçamento 
impositivo que deve está engavetado, então como político vereador, 
imagina os senhores senhoras colocando a marca independente de 



qualquer prefeito que esteja naquela cadeira mais que seja dessa câmara a 
decisão de onde vai colocar essas verbas precisa discutir isso, precisam 
sair da assa do executivo e aqui como pre-candidato a prefeito desta 
cidade não vai está aqui, mas se estiver como prefeito quer entra como 
independente por que daqui que são gravadas as coisas precisa ter 
coragem e não a troca de favores por que você vai ser secretária que tipo 
de politica que esta fazendo nessa cidade. Então senhores ficam aqui com 
o pulmão cheio de ar pronto pra debater um bom debate pronto pra fazer 
o que acha que é diferente, pronto pra aceitar os seus erros, mas que com 
a certeza absoluta pra fazer o que é diferente. E diz aqui todo povo tem os 
políticos que merecem. E finalizou seu pronunciamento desejando 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 cumprimentou o senhor presidente, senhores vereadores, senhora 
vereadora, publico presente, funcionários da casa, caros rádios ouvintes, 
internautas. Iniciando seu pronunciamento agradeceu a Deus por estar 
aqui mais uma vez, parabenizou o seu filho da vereadora Michael 
Douglas que futuramente vai nos representar o e representar o nosso 
município no meio esportivo. Espera que dê tudo certo coisas que Deus 
quer e ele vai vencer, deu as boas vindas ao vereador Dr. Waerson Jose 
que retornou a casa, a saída do vereador Antônio Dantas que aqui 
apresentou projetos brilhante espera que seja executada e você sabe que a 
amizade permanece acima de qualquer coisa, teve também com o dentista 
que vai começar trabalhar para o mês Firmino Araújo um novo dentista 
cirurgião no nosso município a partir do mês que vem vai trabalhar no 
CEU. E a comunidade fala que ele é um ótimo dentista e vai chegar numa 
boa hora pra ajudar o nosso município. Também o vereador Jacson tocou 
no assunto da quadra do Pau Ferrado onde tive esses dias caminhando 
por aquela comunidade e viu um ótimo trabalho que foi feito naquela 
quadra, e as pessoas daquela comunidade lhe pediram e vai fazer essa 
indicação pra que essa quadra não fique só pra o futebol e eventos mais 
que cubra ela pra que der uma assistência melhor aos alunos da escola no 
horário que seja mais elevado a temperatura isso a pedido da 
comunidade. E finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite 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 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 todos os colegas 
vereadores funcionários da casa ouvintes da Cajazeirinhas FM e 
internautas conectados.  Em primeiro lugar agradeceu a Deus por mais 
uma oportunidade de estar aqui, como também desejou boas vindas ao 
amigo vereador Dr. Waerson como também falou do suplente de 



vereador Antônio Dantas que desempenhou seus trabalhos muito bem e 
principalmente os que fazem parte da mesa diretora pra ele foi um prazer 
tê-lo como vereador com o seu trabalho que só acrescentou os 
conhecimentos no dia a dia desejou ao suplente de vereador Toinho 
sucesso na sua vida publica, que pra você foi uma experiência de vida, 
que Deus te abençoe e que se for da vontade de Deus retornara a esta 
casa. Parabenizou o filho da vereadora que estar nesta batalha lá em 
Fortaleza que Deus proteja ele e que faça sucesso, pra nós é um orgulho 
na nossa pequena cidade ter um atleta, ele ver como um grande avanço é 
isso que Cajazeirinhas almeja ficam felizes. E finalizou seu 
pronunciamento desejando uma boa noite a 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 12 de março 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 março de 2020. 

   
 
 

    

 

 


