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Ata da 6ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete 

(21/09/2017) 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, Otoniel de Sousa Brito, Vicente 

Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite.  

Deixou de comparecer a sessão a vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida a 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 a secretaria da casa a fazer a leitura da lista de presença dos 

senhores vereadores e a proferir a leitura da ata da sessão anterior em 

seguida o senhor presidente pôs a ata em votação que foi aprovada por 

unanimidades de votos. O senhor presidente autorizou a secretaria da Casa 

a fazer a leitura do Expediente do dia que constou de leitura de Oficio 

SEPL nº 009/2017 De Autoria do secretário de Planejamento do 

Município, leitura de Indicação nº 157/2017 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura da Indicação nº 158/2017 de autoria do vereado Zildo 

Vicente Leite, leitura da Indicação nº 159/2017 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura da Indicação nº 160/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 161/2017 de 

autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura da Indicação nº 

162/2017 de autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura de Votos 

de Pesar a família do senhor Geraldo Gomes de Alencar, de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito e sobrescreveram os votos de Pesar os 

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. Leitura do Projeto de 

Lei nº 009/2017 de Autoria do Poder Executivo, leitura do Projeto de Le nº 

010/2017 de Autoria do Poder Executivo, leitura de Requerimento nº 

031/2017 autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Convite do 

Deputado Estadual da Paraíba Renato Gadelha. O senhor Presidente 

reassumiu os trabalhos e pôs em votação o Parecer nº 001/2017 de autoria 

da Comissão de Redação e Justiça ao Projeto de Lei nº 010/2017. O Parecer 



foi aprovado por unanimidade de Votos.  O senhor Presidente pôs em 

votação o Parecer nº 001/2017 de autoria da Comissão de Redação e Justiça 

ao Projeto de Lei nº 012/2017. O Parecer foi aprovado por unanimidade de 

Votos. O senhor Presidente pôs em 1ª votação o Projeto de Lei nº 010/2017 

Institui a semana municipal da agricultura familiar a ser comemorada 

anualmente na última semana de julho no âmbito do município de 

Cajazeirinhas e dá outras providencias. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade de Votos. O senhor Presidente pôs em 1ª votação o Projeto de 

Lei nº 012/2017 Institui o dia municipal do agente comunitário de saúde 

(ACS) e do agente de combate às endemias (ACE) no município de 

Cajazeirinhas e dá outras providencias. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade de Votos. O senhor Presidente pôs em 2ª votação o Projeto de 

Lei nº 010/2017 Institui a semana municipal da agricultura familiar a ser 

comemorada anualmente na última semana de julho no âmbito do 

município de Cajazeirinhas e dá outras providencias. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade de Votos. O senhor Presidente pôs em 2ª votação 

o Projeto de Lei nº 012/2017 Institui o dia municipal do agente comunitário 

de saúde (ACS) e do agente de combate às endemias (ACE) no município 

de Cajazeirinhas e dá outras providencias. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade de Votos. O senhor presidente convidou o vereador inscrito 

Waerson José de Souza para fazer uso da palavra. Falou o vereador 

Diante de todos os projetos importantes e projetos esses de autoria que eu 

queria aqui, parabenizar de público o vereador Zildo, pela grande iniciativa 

de ter colocado um projeto que marca o dia não só dos agentes 

comunitários de saúde nessa cidade. E que eu possa de público também 

subscrever tal projeto. Solicito também que através da casa a gente possa 

solicitar do secretário de saúde, não só a volta da unidade móvel, inclusive 

eu vi uma interversão na rádio coirmã da nossa cidade de Pombal, aonde 

escutei que haveria perdido verbas daquele programa tão importante que é 

da saúde bucal móvel da nossa cidade. Eu acho que se faz necessária a 

presença do secretário de saúde nesta casa, para justificar a Ana prestação 

de contas que era repetidamente. Solicitar também que mande novamente 

esse projeto que eu achei dois créditos de grande importância, primeiro um 

que é esse campo de futebol e eu quero aqui parabenizar a gestão atual, por 

ter corrido atrás e dizer também que esses módulos sanitários são de 

bastante importância, por isso a gente pede que conserte a brevidade com 

agora as sessões semanais, possa da entrada o mais rápido possível pra que 

a gente possa discutir e com certeza votar em dois grandes projetos. Eu fico 

bastante preocupado e falo isso de público porque já falei inclusive com o 

prefeito de nossa cidade. É bastante corajoso o nosso prefeito, em manter 

uma folha de pagamento como essa que ele está conseguindo manter e por 

isso que eu queria deixar de público os parabéns, porque não é fácil. Muito 

obrigado senhor presidente. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 



convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite para fazer uso da 

palavra. Falou o vereador. Meus votos de pesar pelo falecimento de 

Geraldo Gomes, de Joselino Rodrigues e Mamédio Leite. Gostaria também 

de parabenizar a ex-diretora e hoje educadora aqui, Fafata Dantas, que 

aniversariou ontem. Hoje, dia 21 de setembro, comemorando o dia da 

Árvore e nessa temática o professor Sebastião juntamente com os alunos da 

Escola Maria Soledade, fizeram um projeto com o nome plantando futuro, 

então meus parabéns Sebastião, eu quero conhecer e vai ter parceria do 

vereador Zildo Vicente e da Emater Paraíba nesse projeto. Ontem também 

dia do servidor municipal, queria parabenizar todos os servidores aqui do 

município de Cajazeirinhas. Entreguei nas mãos do prefeito Assis o turno 

de cooperação técnica assinada entre a Prefeitura e a EMATER Paraíba, 

então muito obrigado prefeito. Domingo estive lá no torneio, a segunda 

copa onde os meninos Ronildo e Netinho estão organizando e estão de 

parabéns, é um torneio que está envolvendo varias equipes aqui do 

município, e também de cidades vizinhas. Inclusive a escolinha, e quero 

aqui parabenizar Júnior de Gorete, que está fazendo um belo trabalho com 

os garotos de sete até vinte e um anos e Cajazeirinhas só tem a ganhar com 

esse projeto do amigo Júnior. Também ao pessoal do futebol feminino da 

Escola Estadual e a equipe de handebol da Escola Municipal Janduhy 

Carneiro. Estive na secretaria de desenvolvimento humano, pra falar sobre 

as ações que foram enviadas através de ofícios pela nossa secretária de 

Ação Social, falei com o pessoal do prol alimento e eles me falaram que a 

qualquer dia ele vem aqui pra Cajazeirinhas pra gente distribuir aqueles 

vales que vai substituir aquele programa antigo do fubá. Perguntei também 

sobre os filtros de barros que só foram entregues nas comunidades 

quilombolas, e ela me falou que já está sendo feita uma solicitação e que 

também ao pedido de Andréia, será atendido esses filtros de barros para 

outras comunidades, assim que a licitação sair. Falei também sobre as casas 

do pessoal dos quilombolas que tem pela CEHAP, que é um programa que 

já há a um bom tempo, e a amenina lá me disse que a parte do governo já 

está pronto o que está travado é a caixa econômica. Queria agradecer aos 

colegas vereadores por terem aprovado esses dois projetos, um que vai 

comemorar a semana da agricultura familiar e o outro, o dia municipal do 

agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Também 

falar sobre um requerimento que eu coloquei aqui nessa casa, sobre a 

pavimentação daquela entrada do Distrito do Barrento. Indiquei também 

pra o gestor fazer um mata burro na entrada do Riacho Fechado. Indiquei 

pra gente solicitar junto a SUPLAN e a secretaria de educação, a reforma e 

ampliação da Escola Maria Soledade, como também a cobertura metálica. 

E uma indicação que fiz também para criar um programa para construção, 

reforma e ampliação de barreiros. Queria agradecer a todos e meu muito 

obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 



vereador inscrito Adailton Alves de Lima para fazer uso da palavra. Falou 

o vereador. Quero aqui deixar os meus votos de pesar, a toda família de seu 

Geraldo Gomes. Questão ao projeto que deu entrada nessa casa, aonde pede 

um crédito especial para concluir o estádio de futebol de Cajazeirinhas, 

crédito esse muito importante para o nosso município. Como também outro 

crédito para a construção dos módulos sanitários, aonde foi aqui citado as 

comunidades. Trazer a onde foi pautado nessa sessão passada, com questão 

aos abastecimentos de carros pipas, com relação da necessidade e 

prioridade grande que hoje tem no nosso município e de uma crise hídrica e 

financeira muito grande. Estivemos com o secretário Efraim Morais, com a 

mobilização dos Deputados Federais da Paraíba que estão colocando como 

prioridade hoje pra o estado, pra suprir essa necessidade, então no 

momento à secretaria não tem recursos e está esperando chegar, para que 

possam ser liberados esses carros pipas, foi o que nos passou o secretário. 

Então vamos aguardar e fazer nossas economias. Muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo 

Batista Ferreira para fazer uso da palavra. Falou o vereador. Parabenizo 

de novo os meninos das estradas, porque ficou muito bem feitas. 

Preocupado com alguns problemas de saúde, novamente fui cobrado pela 

questão de uns exames, sei que a crise é grande, mas vou ver com o 

secretário de saúde mais uma vez, pra ver se a gente resolve esses 

problemas. Estive na secretaria de Ação Social, Chaguinha me informou de 

um problema que foi debatido aqui, sobre o bolsa família de uma pessoa 

que estava com um problema e vi que realmente algumas coisas não 

conduziam.  Aqui foi lido um convite pra amanhã às 15hs da tarde no 

centro de Coremas, uma audiência pública que vai se tocar com um tema 

que Cajazeirinhas não pode fugir que é o de trazer o São Francisco pra 

Coremas, ao qual vai abastecer Cajazeirinhas. Era só isso uma boa noite a 

todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador 

inscrito Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso da palavra. Falou o 

vereador. Diante mãos quero me solidarizar a família enlutada do Sítio 

Vinha, da qual eu pertenço que essa semana perdeu aquele irmão Geraldo 

Gomes. Quero agradecer a presença do secretário Geraldo Cezário, que 

veio esclarecer sobre a parte burocrática e alguns problemas que houve nos 

projetos, que ora era pra vir aqui ao plenário de nossa casa, mas se Deus 

quiser pra semana já estamos com esses projetos aqui na casa. Também ao 

projeto do crédito suplementar, pra plantar a grama no campo de futebol, 

que vai melhorar o esporte de nossa cidade. Como o projeto da construção 

dos módulos sanitários na zona rural. Sobre esse problema de estiagem que 

assola o nosso município e o nosso sertão. Fomos até a capital do estado, a 

gente ver o esforço do prefeito, procurando amenizar essa situação, a 

necessidade é grande, mais vai se resolver se Deus quiser. Quero também 

agradecer ao nobre vereador Zildo, por esses dois projetos de grande 



relevância ao nosso município, a criação do projeto da semana do 

agricultor familiar, como também o projeto da semana do agente de saúde.  

Quero agradecer a todos e até a próxima sessão. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa 

Brito falou. Que falou em primeiro lugar agradecer a Deus por me dá mais 

uma oportunidade de voltar a essa Tribuna. Meus Votos de Pesar ao meu 

amigo Geraldo Gomes de Alencar, a família enlutada deixa minhas e 

convidou o vereador inscrito condolências. Fiz uma Indicação, solicitando 

do senhor prefeito a limpeza ao redor da Escola Maria Soledade e daquele 

Ginásio de Esporte. Como também analisando o Edital que se encontra no 

mural da prefeitura na questão de pavimentação de algumas ruas de nossa 

cidade. Deste já expresso a minha preocupação no sentido que primeiro 

fosse feita naquelas ruas os esgotamento sanitários Eu acredito que não é só 

preocupação desse Gestor como foi dos outros mais é a GAGEPA que tem 

que fazer aqueles esgotos. Deste já eu parabenizo por ter vido destravar os 

recursos dos módulos sanitários das zonas rurais como também do 

destravamento do recurso do campo de futebol que tem a minha 

preocupação e também meu empenho como presidente da comissão de 

Finanças e Orçamento de estar analisando e fazendo o meu papel. Hoje 

eram essas as minhas colocações e muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da 

Silva Filho para fazer uso da palavra falou o vereador. Iniciando minha 

fala eu gostaria de dizer que fiquei atento a todos os discursos que me 

antecederam e mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui fazendo o 

nosso trabalho. Gostaria de agradecer ao senhor prefeito pela alguma 

indicação que fiz e foi atendida em nome daquela comunidade, pedi a 

recuperação de um pequeno trecho onde os pipas entram pra pegar agua, e 

foi recuperado pra facilitar a captação de agua pelos pipas. Encaminhei 

algumas Indicações pedindo a recuperação das estradas daquela região 

também ainda não tive nenhum retorno a agente só lamenta porque as 

maquinas no momento se encontra parada por falta de recursos, 

combustíveis. A respeito do credito especial que ora foi encaminhado dois 

Projetos a essa Casa é fundamental e importante para o município aonde já 

foi mencionado pelos colegas que me antecederam acredito que as 

comissões em breve irão se reunir e com certeza darão os pareceres 

favoráveis. Já que o prefeito se encontra aqui quero me dirigir a sua pessoa 

e pedir um acompanhamento maior com relação à saúde porque nós 

sabemos que a saúde tem recursos limitados mais também não posso me 

calar diante de algumas cobranças também não posso me calar diante das 

cobranças que tenho recebido. Na gestão passada ouve muitas cobranças 

quando pessoas diziam que não eram contempladas na questão de exames 

porque era de lado A ou lado B, e eu não acredito que essa questão também 

possa fazer esse papel. Na questão do programa de mais pipas do governo 



do estado faltam três meses pra chegar o final do ano e se deus quiser pra 

voltar às chuvas e não têm recursos eu sei que o estado da Paraíba 

realmente não tem recursos suficientes mais eu me pergunto ninguém se 

preparou ninguém sabia. Essa critica que estou fazendo espero que não 

levem pelo lado politico e com relação à transposição eu acho uma 

vergonha falta de pouco caráter dos deputados da Paraíba ainda precisa 

fazer na altura do campeonato essas audiências, Será que é preciso à 

população ir lá dizer que estar precisando de água infelizmente eu fico 

indignado em ter que ir, vereadores, população ir pra o vale dizer estar 

precisando de água. 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. 

Começo minha fala deixando os meus Votos de Pesar a Geraldo Gomes 

que Jesus levou e as considerações a todos os familiares. Os Projetos de 

Leis que foram votados hoje à noite apresentado pelo colega vereador 

Zildo, também de um acatamento de todos os colegas vereadores dessa 

Casa Legislativa, estabelecendo ao nosso município o Dia do Agente de 

Combate a Endemias e o agente comunitário de Saúde, também criando o 

Dia do Agricultor Familiar no nosso município onde teve o apoio de todos 

os vereadores. Também quanto aos Projetos aos credito especiais ora lido 

nessa Câmara vai ser distribuído aos demais colegas vereadores um veio 

com erro de digitação será corrigido imediato pelo senhor prefeito e 

devolvido a esta Casa legislativa para que n´os vereadores possamos 

analisar e debater e procurar aprovar esses Projetos se suma importância 

para nosso município como, por exemplo, a conclusão desse campo de 

Futebol que vem se alastrando há anos desde a gestão do ex-prefeito 

Zeridan como também essa questão dos módulos sanitários que estava 

trovado e possivelmente a qualquer momento vai estar beneficiando as 

comunidades do Barrento, Umburaninha e Madruga. Sabemos que os 

recursos que estão vindos para o nosso município mal dá pra pagar a folha 

como prefeito estar tendo dificuldade de passar o próprio dinheiro da 

Câmara. Quanto à questão do que vem acontecendo em Brasília que estar 

sobrando aqui pra nós. E agente ver essa roubalheira e o que é que nós 

podemos fazer se tudo que acontece lá em Brasília afeta a todos nós aqui 

pelo governo do estado até o município de Cajazeirinhas como, por 

exemplo, estivemos na capital João Pessoa ontem junto com o prefeito 

cobrando a questão dos carros pipas que tivemos no setor hídrico o senhor 

Efraim Morais nos recebeu muito bem junto ao Deputado Caio Roberto e 

ele nos disse que no momento o governo Federal teria suspendido todos os 

recursos ao governo do estado no momento não tem nada nenhum pipa 

abastecendo pelo estado e prometeu que se o recurso chegasse destinaria 

dois pipas para Cajazeirinhas. Quanto ao setor de educação agente estamos 



com preocupados com a escola do estado e levamos documentos e fotos em 

mãos que a escola se encontra com varias equipamentos e o deputado Caio 

Roberto disse que colocaria uma das suas Emendas para esta escola porque 

ele teve grande preocupação. Então deixando de publico aqui o 

agradecimento ao deputado pelo pronto atendimento. Para finalizar eu 

gostaria de deixar os meus parabéns ao dia do Servidor Publico que foi 

ontem. Serão essas as minhas palavras e obrigado a cada um de vocês.   Em 

seguida o senhor presidente reassumiu os trabalhos e não havendo mais 

matéria a ser deliberada por essa casa de leis, o senhor presidente encerrou 

os trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a 

comparecerem a próxima sessão designada para o dia 28 de setembro 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, 21 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


