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Ata da 7ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (06/04/2017) 

às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Arildo Batista Ferreira, 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 o vereador Adailton Alves de Lima 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 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 a leitura do expediente do dia que 

constou de leitura de Indicação nº 0104 /2017 de autoria do vereador, 

Otoniel de Sousa Brito,  leitura de Indicação nº 0105/2017 de autoria do 

vereador Arildo Batista Ferreira leitura de Indicação nº 0106/2017 de 

autoria do vereador, Otoniel de Sousa Brito,   leitura de Indicação nº 

0107/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura  da  

Indicação nº 0108/2017 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura da Indicação nº 0109/2017 de autoria do vereador Vicente 

Ismael da Silva Filho, leitura do Requerimento nº007/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Requerimento nº008/2017 de 

autoria do vereador, Zildo Vicente Leite e sobrescreveu  o Requerimento o  

vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura do Requerimento nº009/2017 

de autoria do vereador, Zildo Vicente Leite e sobrescreveu  o Requerimento 

o  vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura de Votos de Pesar a família 

do senhor Francialdo Freitas de Araújo de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, e sobrescreveu os votos de Pesar o vereador Jacson Felix 

Almeida dos Santos,  leitura de Votos de Pesar a família do senhor José 

Rodrigues de Almeida de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, e 

sobrescreveu os votos de Pesar o vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos, leitura de Votos de Pesar a família do senhor José Irineu Leite de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito sobrescreveu os votos de Pesar 

o vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. O senhor presidente 



reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da 

Costa. Que saudou o senhor presidente colegas vereadores publico 

presentes que se sintam todos saudados. O edil falou sobre a matéria que se 

encontrava em mãos tem que ter conhecimento porque  chegou  no dia três 

de março e hoje que estar tendo conhecimento e é preciso analisar a matéria  

para dá o Parecer, tomar posição de acordo ou não, e ele não tem intenção 

de prejudicar ninguém mais quer fazer a coisa correta e com relação o que 

foi se falado sobre o abastecimento d’água dessas comunidades ele é filho 

de uma delas do Sítio Vinha e lá na verdade esse abastecimento nem 

começou  é uma obra que estar no papel o pessoal da Firma foi lá e o 

geólogo não marcou o lugar  certo porque tinha que ser um lugar próximo 

as casas  e não tinha um lugar que desse a vazão para a comunidade com 

trinta casas mesmo sendo uma obra do governo do estado  não estar sendo 

bem executada, mesmo Batistinha fazendo um esclarecimento sobre a obra 

e o geografo falou que a comunidade vai perder o beneficio e o que pode vê 

a Firma usa de má fé é como eles já venham   combinado tem que se 

procurar a fazer alguma coisa para que  as comunidades não fiquem 

prejudicada. Foram essas as suas colocações e desejou uma boa noite a 

todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora 

inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que saudou o senhor 

presidente, colegas vereadores, publico presentes. A edil falou que foi 

muito louvável a presença de Batistinha que fez as suas colocações muito 

importante sobre o orçamento democrático, agradeceu ao prefeito pelo 

conserto das estradas e das ladeiras que dá acesso a São Braz que na sessão 

anterior o vereador Vicente Ismael preocupado indicou ao prefeito mais 

graças a Deus já foi consertada e ela passando por aquela ladeira viu a 

dificuldade para passar, e com relação o aniversario da cidade que estar 

chegado teremos as festividades de comemoração que Cajazerinhas 

merece, já teve inicio com os jogos para os jovens, e avisou aqueles 

interessados a se casarem que haverá casamento na cerimonia religiosa e na 

civil e para os interessados procurar socorro que será bem atendido é uma 

ação da secretária de Ação Social, porque tudo de bom começa na família. 

Também registrou o aniversario da vizinha cidade de Coremas que foi no 

dia quatro de abril cidade que nos acolhe com muito amor e na Casa  tem 

dois colegas vereadores da cidades de Coremas e que a sua excelência a 

prefeita receba um abraço e os parabéns e que Deus  mande chuvas para 

encher o açude de Coremas. E que todos possam usufruir das festividades 

que estar ai a programação e com relação o Oficio que chegou a Casa faz 

das palavras dela a dos colegas vereadores a sua porque o que for viável 

estar pronta para votar sim, e o que não for votará não. Era só isso e muito 

obrigada. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito. Que saudou o senhor presidente, 

colegas vereadores, saudação a todos os  presentes. O edil iniciou seu 



pronunciamento solicitando do senhor presidente que enviasse a todas as 

famílias os Votos de Pesar que ele apresentou as famílias dos entes queridos 

falecidos  porque todos esses homens quando estiveram aqui no município 

deixaram seu legado, também fez uma Indicação ao senhor prefeito a 

eminente necessidade de se colocar guardas noturnos nas ruas de nossa 

cidade, em virtude dos pequenos roubos e furtos que estão sendo praticados 

em nossa cidade e com a presença dos guardas vai coibir muito a ação 

dessas pessoas, e com relação a segurança ele ouviu do senador Cassio 

Cunha Lima que o efetivo da policia militar da Paraíba em 2008 era de dez 

mil e duzentos policiais entre homens e mulheres  e hoje é de nove mil 

cento  e cinquenta mesmo com o concurso publico e também solicitou do 

governador que chamasse as pessoas que tenha sido aprovado no concurso 

da policia militar da Paraíba que o efetivo tinha sido reduzido em mil e 

cento e cinquenta policiais  entre homens e mulheres portanto essa 

dificuldade da segurança de fazer a cobertura do nosso estado, também 

requereu o prefeito que seja reativado o atendimento da Unidade Móvel 

Odontológica para atender as comunidades rurais de nosso município de 

Cajazeirinhas  em virtude das reclamações advindas da população rural que 

eram atendidas por este serviço. Solicitou do senhor prefeito a eminente 

necessidade de se fazer o mapeamento territorial de toda zona rural de 

nosso município, a fim de especificar os limites do município de 

Cajazeirinhas com outras cidades vizinhas. E solicitou do primeiro 

secretario da Casa que fizesse a leitura da Lei que delimita o município de 

Cajazeirinhas e que fosse lido na presença de Batistinha que São Bentinho 

é o município que quer adentrar no município de Cajazeirinhas no limite 

Cajazeirinhas e Condado e nem um prefeito fez o mapeamento pela Lei o 

que ela diz. Tenho todas as Leis dos municípios vizinhos do nosso 

município precisamos criar um mapa ainda existe se a população quiser 

ficar em determinado  município  é quem ganha. Com relação ao lixo de 

Coremas que estar vindo para o município de Cajazeirinhas onde fui 

procurado pelo senhor Bartolomeu Garrido  que estar com uma Firma que 

vai coletar o lixo do município de Coremas é um aterro sanitário pedi para 

fazer uma visita e ele falou que quando estivesse pronto que que poderiam 

irmos fazer uma visita ele já tirou a licença no município de Pombal como 

o terreno pertence a Pombal mais beneficiar Cajazeirinhas, Coremas  

porque vai ser reciclado gerando emprego e renda para as pessoas. Eram 

essas as minhas colocações e muito obrigado. O senhor Presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Vicente Ismael da 

Silva Filho Que saudou a mesa diretora e seus colegas vereadores publico 

presente os funcionários da casa e desejou uma  boa noite a todos, agradeço 

a Deus em ter lhe conduzido até aqui mais uma vez e diante dos debates 

todos de grande importância para município e  preocupado com as 

demandas, com problemas e buscando soluções e alternativa para os 



mesmos ora já citado pelo vereador que lhe antecedeu e agradeceu o senhor 

prefeito pelo atendimento das Indicações que ele apresentou na sessão 

passada que era de colocar cascalho na ladeira que dá acesso ao Distrito de 

São Braz, também a era de colocar cascalho na estrada  que liga Cascão a 

São Braz I,  e São Braz I a São Braz II graças a Deus foram feitas o 

concerto, também ficou muito boa a limpeza da Praça do Distrito de são 

Braz agradeceu o prefeito pela a presteza do atendimento das três 

indicações ficando outras mais depois serão atendidas que era o concerto da 

passagem molhada do Sitio Forquilha e outras, e com relação a questão dos 

limites do nosso município isso já vem de outras gestões que vem sendo 

cobrado e isso é muito preocupante porque o município de Cajazeirinhas já 

vem perdendo em areia territorial, perdendo em números de habitantes, em 

recursos , conta de energia, tributos, IPVA dos carros e outros. O Edil falou 

sobre a questão da ursina de reciclagem que é louvável porque foi aprovado 

nessa casa um projeto para o destino do lixo do nosso município e esse 

projeto não foi executado e o lixo vai ficar da mesma forma de antes, o 

vereador falou sobre o Orçamento Democrático que durante muito tempo 

participou e acompanhou e levava muita gente de sua região para participar  

e como era presidente do PSD achava uma ideia brilhante onde o povo 

tinha oportunidade de participar, votar as prioridades do nosso município e 

o município de Cajazeirinhas já levou duzentas pessoas para o orçamento 

democrático e se priorizava naquela oportunidade perfuração de poços 

artesiano, a escola do estado priorizava a reforma da escola inclusive esses 

projetos de água que saíram mais o que deixou-o desestimulado foi a forma 

como destinava esses recursos quando no município de São Bentinho 

ganhou  mais de um milhão de real com recursos, o nosso município 

durante do governo Zeridam e no governo de Cristovinho não é do lado do 

governador será que foi falta de articulação? Mais Assis é da base do 

governo tomara que não aconteça o que aconteceu com os outros prefeitos 

e nos seis anos passado porque ele foi incentivador e participou com 

propriedade do orçamento e no primeiro mandato do governador Ricardo 

Coutinho ele votou nele e participou de reuniões em João Pessoa quando 

dizia que era pra cidade de Cajazeirinhas mais o prefeito era Zeridam não 

podia ai cadê o orçamento democrático? Cadê a democracia que estar 

sendo pregado? Mais outro ano chegou aqui nessa Casa uma comissão de 

João Pessoa e se reuniram com os Conselho de Direito para priorizar  quais 

as comunidades e foi usado alguns critérios como o mais distante do rio, e 

foram votados as comunidades de Umburaninha, Madruga, Vinha e Jacú 

mais quando se fala de terceirizado é de uma irresponsabilidade grande e 

aqui em Cajazeirinhas no conjunto Felipe Vitoriano que era trinta casas e 

foram construídas vinte e as dez desapareceu e o responsável a terceirizada 

e quem perdeu a população, e essas estar com Ação no Ministério Público, 

veio mais quarenta casas para ser construídas na gestão passada foram 



construídas mais casa falta portas, outra falta o piso faltam alguma coisa 

pra ser concluída e ai a terceirizada desaparece e quem perdeu com isso foi 

a população e ate hoje o ministério público não fez nada e aquelas que 

foram concluída tem delas que estão fechadas no Conjunto Filipe Vituriano 

e no município tem uma Lei que durante cinco anos a casa não pode ser 

vendida, não pode ser alugada, não pode deixar fechada, mais o município 

tem autonomia de pegar essa casa e para as pessoas que estão na lista de 

espera. Era só isso e muito obrigado. O senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito. Waersom José de Souza.  Que 

saudou  o senhor presidente e seus colegas vereadores, saudou o senhor 

prefeito, em nome de Ciara saudou o  publico presente, saudou os 

secretários presente,  os funcionários da casa e desejou uma  boa noite a 

todos. O Edil falou que tem uma opinião diferente do ministério publico 

para que possa aplicar o contraditório o ministério publico tem a função de 

fiscalizar  a execução das leis seja municipal, estadual ou federal é visto 

que através de provas ela dá uma resposta muito efetiva o problema é que 

não se recolhe  as provas devidas e na época do prefeito Zeridan teve um 

problema de um transporte a uma criança  para tratamento de saúde e foi 

através do ministério público que teve um resultado efetivo para o 

tratamento daquela criança naquela oportunidade, com relação as casas que 

o vereador Buriti coloca é um problema desde das construções das 

primeiras casas se fizer uma pesquisa dos primeiros proprietários  das casas 

Conjunto Filipe Vituriano se tiver algum é muito pouco e o mais grave é 

que tem pessoas que não pode mais participar de nem um programa social 

de moradia, não pode se inscrever no programa minha Casa minha Vida, 

porque a lei é bem clara quando participa uma vez não pode se inscrever 

mais, e o mais grave que nesse caso foi aprovada  uma lei ainda do ex-

prefeito Zeridam que conseguir todo essas casas que foi executada na 

administração do ex-prefeito Cristovão Amaro Filho que foi a maior 

confusão no sorteio na praça e as pessoas que estava brigando por uma casa 

ou já vendeu ou estar alugada ou fechada, e hoje toda empresa estar 

divulgando que o ministério público Federal anula a venda de casa quem é 

dono é que consta lá. E o ministério público estadual ou federal funciona 

muito bem quando tem as provas devidas. O edil fez uma cobrança ao 

gestor e secretario de saúde que recebeu algumas queixas que estar faltando 

remédio na farmácia básica, e outra questão e dos animais solto na via 

pública e no conjunto Edivaldo Cazé estava lá uma vacaria solta naquela 

via é viável que o prefeito envie um projeto pra essa casa que os donos 

desses animais fosse punido cobrasse uma taxa para coibir esse tipo de 

coisa e com relação o requerimento do vereador Otoniel a volta do 

atendimento do gabinete odontológico que é de grande importância para as 

comunidades rural ou que venha alguma justificativa do secretario de saúde 

porque não estar funcionando esse equipamento, porque na sessão 



extraordinária foi aprovado um crédito suplementar pra colocar pra 

funcionar os postos de saúde da zona rural. E como foi  promessa do 

prefeito em colocar uma técnica de enfermagem em cada posto de saúde da 

zona rural será uma revolução para saúde do município de Cajazeirinhas 

sim isso acontecer ele aplaudirá o prefeito de pé, e também sobre a questão 

territorial da construção do Posto de Saúde do Pau Ferrado é um caso sem 

solução. O Edil falou sobre o Parecer do Tribunal de Contas do Estado que 

estar na Casa para ser analisado pelas comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento é um Parecer técnico e aconteceu quando Otoniel 

era presidente desta Casa veio para essa casa às contas do ex-prefeito 

Cristovão Amaro da Silva e as contas vieram rejeitadas e não teve direito a 

defasa e também seria votada as contas do ex-prefeito Zeridam  que era  

pra ser votada as duas contas dos dois gestores para derrubar o parecer do 

tribunal de contas porque todas contas do ex-prefeito Zeridam foi aprovada 

com ressalvas e lendo esse  Parecer do tribunal de contas mais pelo o perfil 

do presidente e por ser bem assessorado não vai polarizar as contas do ex-

prefeito e bem  orientado vai conduzir muito bem esse julgamento. E 

agradeceu ao secretario de Obras Evandi, e também a presença do Diretor 

de transportes e o prefeito que gentilmente mandou tirar aquela metragem  

enfrente a sua casa com isso mostra o zelo que estar  administração e 

quando for possível tirar o restante que ficou. O senhor Presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Zildo Vicente Leite. 

Que saldou o senhor presidente e seus colegas vereadores e vereadora, 

publico presente os funcionários da casa. Em primeiro lugar agradeço a 

Deus por estar presente aqui defendendo e lutando pelo povo de 

Cajazeirinhas não só o que votaram nele mais todos porque o palanque já 

foi desarmado estar para lutar por todos e para todos  e falou sobre a policia 

militar da paraíba que em outros governos viviam empurrando os carros da 

policia, mendigando em porta de prefeitura e hoje essa policia é valorizada 

no governo de Ricardo Coutinho como todos governantes tem suas virtudes 

e seus defeitos e o que Michel Temer fez para que os estados pagasse ou 

parcelasse suas dividas com a união teria que vendesse a companhia de 

saneamento básico e o governador Ricardo Coutinho não se rendeu ao 

golpista do Michel Temer  e disse não a privatização da CAGEPA esse 

golpista que nem votado foi  e estar ai com essa PEC rasgando todas as leis 

trabalhista e toda constituição a previdencia rural ela desempenha um papel 

social querer que uma pessoa com setenta anos tenha direito a uma 

aposentadoria  o quanto nossa expectativa de vida e de sessenta e cinco 

anos ele vem penalizar toda classe trabalhista. O edil falou sobre o FPM e 

fez a comparação dos municípios de São Domingos os valores são iguais só 

que Cajazeirinhas tem um Defect. de 468 mil reais dinheiro que deixa de 

ser aplicado no município e conversou com o secretario de finanças e ele 

falou que já foi parcelado a divida com o INSS falta da receita federal e 



energisa e da CAGEPA e também estar chegando uns consignados do 

banco BANIT. O edil falou que protocolou na Casa dois Requerimento ao 

prefeito Assis requerendo a necessidade de se instalar dois dessalinizadores 

para as comunidades rurais de Quilombolas de Umburaninha e Vinha  e o 

outro vem requer que seja construídos pontos de espera de transportes na 

entrada das comunidades d Vinha, Bela Vista, Madruga, e Riacho  da Onça. 

O edil falou sobre o que Michel Temer fez acabando com o ciências sem 

fronteira e também vai fechar 390 farmácias básicas que oferece 

medicamento com ate 90% de descontos outros gratuito. Finalizou 

parabenizando o prefeito e toda sua equipe pelo trabalho que vem 

realizando no município e agradeceu a todos os presentes. O senhor 

Presidente reassumiu os trabalhos e convidou o primeiro secretario para 

assumir os trabalhos que ele iria fazer uso da palavra. Assumiu os trabalhos 

o primeiro secretário e facultou a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida 

dos Santos. Que saudou o presidente os vereadores e vereadora público 

presente os secretários e o senhor prefeito e falou da importância da 

presença do prefeito nas sessões. O edil falou sobre os votos de Pesar que 

foi apresentado aos familiares as nossos considerações em nome do Poder 

Legislativo aqueles que perderam seu entes queridos nesse ultimo dias  é 

lamentável a perda dessas pessoas do nosso município que viram esse 

município nascer e ouvindo os discurso  dos colegas vereadores todas de 

suma importância e sobre a questão da policia militar em nossa cidade 

quando roubaram a loja de Preta em frente a delegacia  é preocupante a 

ousadia dos bandidos  a praticar esses atos  e antes só se via falar na 

cidades grande  mais aqui já se vê tanto abuso como roubaram lá no campo 

de futebol uma pop com tanta gente mais como o vereador Otoniel 

convidou o Capitão ele não pode comparecer e mandou um representante e 

aqui cobrou a estadia e o senhor prefeito equipou a casa e colocou ar-

condicionado na casa ai tudo pronto e ai a policia não fica aqui não 

sabemos mais a quem defender e a noite já fui lá pra vê se eles estavam lá  

e não estava a viatura o edil falou para convidar o próprio capitão e todos 

vereadores sobrescreverão não sei se na administração de Assis o capitão já 

se apresentou dizendo que era o capitão da região  porque na época de 

Zeridam quando trocava de capitão ele vinha se apresentava ao gestor, 

também foi enviado um oficio para energisa e ele não pode comparecer no 

horário da noite e estar acontecendo o mesmo problema as conta de luz da 

zona rural vem em nome de Pombal ou de Coremas e não do nosso 

município é necessário se fazer uma audiência publica ou realizar uma 

sessão extraordinária para resolver esse problema porque quando as 

pessoas precisa de um comprovante de residência estar em nome de outro 

município e não de Cajazeirinhas e com relação a coleta de lixo não é fácil 

e esse problema já vem de outras gestões ainda tem um amigo que concede 

sua propriedade para colocar lixo e em São Braz ninguém que ceder porque 



o lixo e um dano muito grande para os proprietário porque maioria dos 

proprietários cria gado e o plástico se o gado comer ele morre e 

conversando com Assis ele falou que estar preocupado porque colocaram o 

lixo sem ser feito a regulamentação dessa ursina de reciclagem e se esse 

terreno pertence a Pombal ou a Cajazeirinhas e aprovamos um Projeto para 

o nosso lixo ser reciclado  sobre o orçamento Democrático nos outros anos 

vinha uma comissão para câmara e se elegia o que ia ser solicitado  o que 

era prioridade. O edil agradece ao senhor prefeito a equipe da saúde pelo 

atendimento no posto do Pau Ferrado onde fica muito distante da sede do 

município e solicitou do prefeito e secretario de obras que mandasse trocar 

lâmpada em frente a câmara por ser um órgão publico não pode ficar escura 

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 20 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, 06 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 


