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Ata da 10ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete (18/05/2017) 

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, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel 

de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho Waerson Jose de Souza, 

Zildo Vicente Leite. Constatado o numero legal de vereadores presente o 

senhor presidente declarou aberta 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 

secretária 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 unanimidade 

de Votos.  Dando continuidade os trabalhos o senhor presidente autorizou a 

secretária da Casa a fazer a leitura do Expediente do dia que constou de 

leitura de Votos de Pesar a família da pequena Maria Sophia Alves de 

Alencar de Autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito. Leitura de Oficio 

s/n de autoria da Paroquia de Nossa senhora da Conceição de 

Cajazeirinhas-PB, leitura de Convite de autoria do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Piancó-Açu, leitura de  Indicação nº 121/2017 de 

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

122/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito leitura de  

Indicação nº 123/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, 

leitura de  Indicação nº 124/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues 

da Costa, leitura de Requerimento nº 022/2017 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura de Requerimento nº 023/2017 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura de Requerimento nº 024/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e em atendimento ao oficio nº 030/2017 de autoria do vereador 

Waerson José de Souza convidou o secretario para que preste 

esclarecimentos sobre o caso envolvendo a ex-servidora Cristina Moura 

que exercia a função de ACD neste município, e que ainda constava como 

cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES 

deste município e esclarecer quais os motivos porque a Unidade Móvel 



Odontológica encontra-se parada na garagem da prefeitura desde o inicio 

do ano de 2017.  Após o secretário prestar seus esclarecimentos sobre sua 

pasta e responder as perguntas feita pelos vereadores agradeceu ao 

Presidente e os vereadores presentes, e saudou os vereadores e vereadora 

da cidade de Pombal presentes na sessão. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e facultou a palavra ao vereador da cidade de Pombal  Edmo 

Dantas. Que saudou o senhor  os vereadores presentes e vereadoras Cida e 

Ednir  e agradeceu ao presidente pela concessão da palavra e relatou um 

fato que aconteceu com uma pessoa de Cajazeirinhas que estava interno na 

UTI do hospital de Pombal e teria que ser removido para João Pessoa e o 

medico do SAMU se omitiu em acompanha-lo e houve um questionamento 

que o mesmo não era da cidade de Pombal e sim de Cajazeirinhas e ele 

falou que o senhor estava sendo atendo pelo SUS e a família chegou e 

acionou a policia ai o delegado falou que se o medico não acompanhasse o 

cliente medico coordenador do SAMU iam todos presos por omissão de 

socorro. O edil parabenizou os vereadores pelas matérias que ouviu a 

leitura do Expediente do dia pela preocupação e responsabilidade com o 

município e parabenizou o secretario de Saúde Edney pelo os 

esclarecimentos de sobre sua Pasta e finalizou convidando os vereadores 

para participarem de uma sessão em Pombal. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e facultou a palavra ao vereador inscrito Vicente 

Ismael da Silva Filho. Que saudou o senhor presidente, colegas vereadores, 

e vereadora, público presente, funcionários da Casa, vereadores da cidade 

de Pombal Edmo Dantas, Romero Freitas, Telefaz, e a vereadora Ednir. E 

falou que era uma honra imensa em recebê-los e iniciou sua fala 

agradecendo o secretário de saúde que veio atende o oficio do vereador Dr. 

Waerson sobre o não funcionamento da Unidade Móvel Odontológica que 

é de grande importância para o nosso município esse serviço não estar 

sendo prestado na zona rural, o edil falou sobre o fato ocorrido envolvendo 

a ex-ACD Cristina Moura falou que a mesma falou que a produção é feita 

pela ACD e não pela médica e foi feita em seu nome mais uma vez usaram 

o seu nome mesmo ela não estando trabalhando qual foi essa produção? O 

edil falou sobre uma Indicação que tinha enviado ao senhor prefeito 

solicitando que fosse colocado cascalho na ladeira que dá acesso ao Sítio 

Forquilha, outra solicitando que fosse colocado cascalho na ladeira que dá 

acesso ao São Braz dos Chicos. Também aquela do distrito do Barrento 

está em estado critico.  Com relação ao dia de hoje Dia Nacional de 

Combate a abuso sexual  da criança e adolescente houve alguns eventos nas 

secretarias mais nós vereadores não pode deixar de ser celebrado esse Dia 

conscientizando as crianças e adolescentes juntamente com os conselheiros 

tutelar com as famílias. O edil falou sobre a audiência pública que houve 

essa semana onde estiveram presentes alguns secretários, os vereadores 

presidentes de associação, onde foi indicado as suas proposta para 



elaboração da LDO, e convidou os vereadores presidentes das Comissões 

de Justiça e redação, Finanças e Orçamento para se reunirem na próxima 

semana. O edil falou sobre o tema que estar sendo abordado tema que 

envergonha os Brasileiros essa vergonha dos nossos políticos mais uma vez 

envolvido em escândalos e fez uma pergunta quem assumira o destino do 

País? É uma pena o tanto de recursos que deixaram de vim para o Brasil e 

deixou uma alerta para população olhe os políticos que estar votando contra  

o povo Brasileiro votando a favor da reforma trabalhista, porque eles 

acham que o problema do brasil estar no trabalhador e não neles que vem 

cometendo essas barbaridades finalizou agradecendo a presença dos 

vereadores e vereadora da cidade de Pombal e ao secretário de saúde do 

município pelo esclarecimento prestado aos vereadores e a população e 

desejou uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e facultou a palavra ao vereador inscrito. Waerson José de Souza. Que 

saudou o senhor presidente, colegas vereadores, e vereadora, público 

presente, funcionários da Casa, vereadores da cidade de Pombal Edmo 

Dantas, Romero Freitas, Telefaz, e a vereadora Ednir. O Edil falou de sua 

alegria em estar de volta a tribuna da Casa e falou da satisfação de ouvi do 

secretário de saúde que ora usou a tribuna da Casa para fazer suas 

colocações sobre sua Pasta e esclarecimentos sobre o caso envolvendo a 

ex-servidora Cristina Moura que exercia a função de ACD neste município, 

e que ainda constava como cadastrada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde - CNES deste município e esclarecer quais os 

motivos porque a Unidade Móvel Odontológica encontra-se parada na 

garagem da prefeitura desde o inicio do ano de 2017. E que sua pasta não é 

uma fácil mais como vereador de oposição é muito cobrado pela população 

mais permanece pautado com coerência e ficou alegre com a escolha de 

Edney como secretário de saúde porque ele é da área com ACS conhece os 

problemas de saúde do município, e no município tem muitos convênios 

federais e a Unidade Móvel Odontológica é um deles e esse serviço não 

estar sendo prestado para a população da zona rural mais o secretário de 

saúde é muito responsável e ele irá colocar pra funcionar essa unidade 

odontológica e solicitou do presidente da Casa resposta do oficio que foi 

enviado ao secretário de finanças datado do dia 13 de fevereiro e até hoje 

não recebeu resposta que o presidente junto com assessoria jurídica da Casa 

venha tomar alguma providência porque uma das pautas da macha dos 

prefeitos é o parcelamento do INSS, e que tinha enviado um oficio ao 

secretário de planejamento e ele já respondeu, mesmo havendo uma 

denuncia de um dos participantes do processo licitados ele respondeu no 

tempo hábil. O edil falou que o secretário faça uma descrição de quem são 

as dividas de cada ex-prefeito que deixou essas dividas com INSS. Porque 

qual município pode trabalhar sem o parcelamento do INSS. O edil falou 

sobre o episódio do envolvendo o senhor João Amaro da Silva onde o 



colega médico se omitiu acompanha-lo ate João Pessoa onde seu João teria 

de ser atendido e ficar na UTI, e o colega infringiu três código de ética  se 

negando o atendimento. O edil agradeceu o colega vereador Edmo da 

cidade de Pombal por ter entrado no caso em defesa de seu João tio de sua 

esposa e lamentou o caso acontecido, também falou sobre os 

acontecimentos que estar acontecendo no Brasil que é uma lavagem de 

cima pra baixo e finalizou suas palavras agradecendo a visita dos colegas 

vereadores e vereadora de Pombal e desejou uma boa noite a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e facultou a palavra ao vereador 

inscrito. Zildo Vicente Leite. Que saudou o senhor presidente, colegas 

vereadores, e vereadora, público presente, funcionários da Casa, vereadores 

da cidade de Pombal falou que era um honra a presença e agradeceu a 

Edmo por atender seu convite e externou seus sentimentos ao casal Marcos 

e Silvana pela peca de sua filhinha que eles foram uns guerreiros mais Deus 

não quis que ela vivesse. O edil parabenizou os agente de limpeza pelo seu 

dia no dia 16 de maio são eles que deixam a cidade mais bonita e mais 

limpa, falou sobre o dia nacional de combate a exploração sexual das 

crianças e adolescente onde hoje foi comemorado aqui com um evento 

envolvendo as secretarias de ação social e da Educação também 

parabenizou Júnior pelos quatro anos que completou a escolinha 

Independência no dia quatro de maio e que veio pedir apoio e ele já falou 

com o prefeito ai ele vai conversar com o secretário de esporte para dá esse 

apoio. O edil falou que estar muito preocupado com a questão hídrica 

porque Cajazeirinhas estar com quatrocentos milímetros de água Coremas e 

Mãe D’água estar muito abaixo da meta e isso são muito preocupante  e 

convidou a população os agricultores para participar de uma reunião no dia 

02 de junho para debater sobre a Lei nº 13340/2016. Que regulamenta a 

liquidação renegociação  de dividas com produtores rurais do Norte e 

Nordeste  onde aquelas pessoas que estão com dividas pode ter um 

desconto de até 90%. Vai estar presente a chefe do Banco do Nordeste, e 

outras autoridades. O edil falou que o Brasil estar de luto com esses 

desmando o temeroso Temer extinguiu o ministério da pesca, o PEA estar 

falido, outra maldade é o Plano Safra que elevou a taxa de juros, o homem 

do campo não quer esmola que apoio para ele ficar no campo, acabou com 

o programa habitacional a diretoria para as mulheres rurais, as areias para 

demarcação para os quilombolas ele acabou. E com relação à reforma 

trabalhista é para os trabalhadores voltarem a serem escravos, o Temer 

suspendeu às chamadas públicas aquelas cooperativas o que ele quer é 

acabar com agricultura familiar. O edil falou que protocolou nessa Casa  

um Requerimento requerendo ao diretor do DER da residência de Patos no 

sentido de providenciar os trabalhos de roço e tapa-buracos na rodovia 

PB366 e já estar sendo feito, outro também requerendo ao diretor do DER 

da residência de Patos no sentido de providenciar a instalação de duas 



lombadas e sonorizadores no Sitio Riacho Grande a pedido das pessoas 

daquela localidade onde as crianças ficam trafegando ali. Também foi 

procurado por uma mulher quer reside próximo ao Pancadão do Dedé que 

ali estar um fedentina muito grande insuportável. O edil falou sobre a I 

feira da mostra da agricultura familiar onde participaram muita gente das 

cidades vizinhas, falou sobre a audiência pública onde no seu grupo estava 

seis vereadores e foi priorizado o setor hídrico mais indicaram vinte e cinco 

propostas e finalizou com uma frase de Pedro Bial Não existe falta e 

tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a 

madrugada vira dia. Quarta-feira vira sábado e um momento vira 

oportunidade. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e facultou a 

palavra ao vereador inscrito. Adailton Alves de Lima. Que saudou o senhor 

presidente, colegas vereadores, e vereadora, público presente, funcionários 

da Casa, vereadores da cidade de Pombal falou que era um honra a 

presença de vocês. O edil falou que essa sessão é muito importante onde 

estar sendo debatido e levantado pontos importante  sobre os problemas do 

município e agradeceu pelo comparecimento em massa dos nobres 

vereadores da situação e da oposição, presidentes de Associações, 

sociedade organizada colocando suas propostas na Audiência da LDO de 

2018, que é muito importantes essas propostas para comunidades mais traz 

hoje uma preocupação com a falta d’água na cidade de Pombal, porque 

nessa região ninguém tinha sofrido com falta d’água mais com com inverno 

desse ano traz uma preocupação com o nível muito baixo das aguas, é uma 

situação que preocupa Cajazeirinhas o nosso manancial não resiste muito 

tempo e isso é preocupante e a ANA  fez uma fiscalização serrada usando 

ate de agressão com os agricultores, e essa fiscalização vai continuar de 

forma mais intensa com radares, vai ser executada a operação carro pipa 

aqui tem um pipa do PAC, outro carro agregado e foi dado uma ideia de se 

colocar um pipa na caçamba para atender a população mais aonde vai pegar 

essa águia. Mais o nosso Brasil é isso fala em projetos bons mais na hora 

de executar nada no caso de construções de adutoras e outros reservatórios 

d’água e o dinheiro vai embora. O edil requereu verbalmente ao prefeito o 

roço das estradas para os carros pipas trafegar levando a agua ate as 

cisternas que ainda vem mantendo as famílias fica aqui essas colocações. O 

Brasil no cenário politico é uma tristeza e ai o povo pergunta em quem 

votar? É lamentável essa situação mais tudo estar no poder mais alto se 

confia em uma pessoa coloca lá no Poder ai o sonho desce de agua abaixo. 

O prefeito Assis estar em Brasília na marcha dos prefeitos  e ele falou que 

eles manda para priorizar uma demanda a mais necessária para o 

município. E finalizou suas palavras agradecendo a presença do secretario 

de saúde Edney e dos vereadores e vereadora da cidade de Pombal. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e facultou a palavra ao vereador 

inscrito. Arildo Batista Ferreira. Que saudou o senhor presidente, colegas 



vereadores, e vereadora, público presente, funcionários da Casa, em nome 

do vereador Edmo saudou os vereadores da cidade de Pombal falou que era 

um honra a presença dos mesmos. O edil agradeceu a Deus por mais uma 

sessão e falou aos vereadores que a Câmara de Cajazeirinhas estar de 

portas abertas para recebê-los e que sempre escuta as sessões de Pombal e 

os debates são bem interessantes se sabe que todas as cidades existem 

problemas mais a Câmara de vereadores estarem para amenizar esses 

problemas porque problemas solucionados merecem elogios mais não 

solucionados é necessário ser investigado, agradeceu a presença do 

secretario de saúde Edney atendo o chamado do vereador Dr. Waerson que 

esse o papel do vereador passar para população informação quando se 

recebe denuncia foi louvável seus esclarecimentos sobre sua pasta e 

amanhã irar ser transmitido pela Cajazeirinhas FM, onde a população terá 

conhecimento do acontecido, porque o povo de Cajazeirinhas merece ter 

um tratamento digno na saúde, educação em todo segmento. Também ele 

recebeu uma denuncia de um morador do Sítio Pau Ferrado que o agente de 

saúde não estava fazendo visitas nas famílias, também outros problemas na 

saúde estava acontecendo naquela comunidade e são esses debates que tem 

que ser discutido, debatido aqui na câmara, e também hoje ao chegar aqui 

na câmara foi procurado pelo senhor Dedé do Pancadão que próximo a seu 

comercio estar com uma fedentina insuportável e o mesmo fornece comida 

em seu comercio prejudicado a ele os moradores daquela localidade, 

também tinha sido procurado por alguns moradores de Cajazeirinhas com 

problema com a CAGEPA e foi ate lá e fez uma visita com o chefe do 

escritório local e foram solucionados alguns problemas mais o que lhe 

deixou com duvidas foi a questão dos esgotos se eram captado ou tratado 

porque alguns estão pagando uma conta indevida pra CAGEPA. O edil 

solicitou do senhor prefeito se for possível o aumento de atendimento da 

medica pediatra para os turnos de manhã e a tarde para atender a população  

que estão deixando de ser atendida porque ela  só vem duas vezes por mês 

e tem muitas crianças doentes em nosso município, porque as pessoas que 

não estar sendo atenda aqui estar levando para ser atenda em Coremas. O 

edil falou que tem um bom relacionamento com todos os secretários e 

visita as secretarias e é bem recebido pela equipe agradeceu a presença do 

secretário de saúde Edney e os vereadores e vereadora da cidade de Pombal 

e solicitou do secretário de Obras uma atenção para aquela fedentina 

próximo a o Pancadão do Dedé. E finalizou desejando uma boa noite a 

todos.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos e facultou a palavra ao 

vereador inscrito. Joalex Rodrigues da Costa. Que saudou o senhor 

presidente, colegas vereadores, e vereadora, público presente, funcionários 

da Casa, em nome da vereadora Edinir saudou os vereadores da cidade de 

Pombal desejou boas vindas porque aqui é a Casa do povo e externo seus 

Votos de Pesar a família de Marcos Alencar que perdeu sua filhinha toda 



família estar muito triste com a  perca e solidarizou-se com a família 

porque Deus nos dá e Deus nos tira. O edil falou sobre essa bomba que caiu 

hoje no cenário politico do nosso País essa mancha negra para toda nação 

mais diante de tudo ele ainda é otimista e tem esperança que termine 

porque tudo que tem começo tem fim e esse fim vai chegar logo no 

próximo ano tem eleição entram os políticos o povo vai tirar esse golpista. 

O edil falou sobre o dia do combate a exploração sexual e em nossa cidade 

houve um manifesto alentando a população por que ninguém estar livre 

desse problema quem tem filhos, sobrinhas família tem que estar atendo, 

porque acontece nas ruas, nas  redes sociais esse tema tem que ser 

abordado com frequência não se pode ter vergonha de abordar esse tema 

nas famílias com os filhos, e parabenizou o secretário de saúde pelo 

esclarecimento e pelo trabalho que vem prestando de forma simples mais 

estar fazendo um bom trabalho atendendo o que pode o que não pode ele dá 

não e estar certo e pediu a Deus que ele reabra os Posto de saúde da zona 

rural porque o nosso município é um município ruralista e nossa 70% 

reside na zona rural e se tem três Distrito Pau Ferrado, Barrento e São Braz 

e outras comunidades populosa que precisa dessa atendimento nos postos 

de saúde porque o povo merece um atendimento de qualidade e falou do 

caso do senhor João Amaro e lamentou o acontecido como funciona a 

saúde em nosso pais e o pior que ainda se precisa da saúde da cidade de 

Pombal que é a cidade mãe e Cajazeirinhas pertence a nucleou de saúde de 

Sousa. Então foram essas suas palavras. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e facultou à palavra a vereadora inscrita. Maria Aparecida Dantas 

de Almeida. Que saudou o senhor presidente, colegas vereadores, e 

vereadora, público presente, funcionários da Casa, em nome da vereadora 

Edinir saudou os vereadores da cidade de Pombal e falou que era uma 

honra e um prazer em recebe-los os ilustres vereador e vereadora visitantes 

da cidade de Pombal. A Edil externou seus Votos de Pesar a o casal Marcos 

e Silvana pela perca da sua pequena Maria Sophia que lutou muito pela 

vida mais não foi da vontade de Deus. E falou que não podia deixar de 

registra o dia das mães que foi no ultimo domingo uma data muito 

importante e falou de seu orgulho de sua mãe que ela não carregava nem 

um diploma mais foi educada como uma doutora e  que todas as mulheres 

que receberam o dom de ser mãe seja parabenizada e saudou em nome da 

vereadora Ednir todas as mães presentes e todas as mães da nossa cidade, 

também falou sobre a data de hoje e leu uma reportagem que em 18 de 

maio de 1973 uma criança de oito anos foi sequestrada e violentada e 

cruelmente assassinada no Espirito Santo seu corpo apareceu seis dias 

depois foi encontrada e os seus agressores foram jovens de classe media 

alta e hoje estão todos soltos porque a impunidade é grande e quando ainda 

é pior e falou que tem que denunciar porque quem não denuncia também 

concorda e tem que fica de olhos bem aberto que é o que estar se vendo 



dia-a-dia e a maioria dos casos acontece na família isso sim é que doe. A 

Edil parabenizou a brilhante vinda do secretário de saúde atendendo o 

requerimento do vereador Dr. Waerson que com sua humildade veio trazer 

as informações que os vereadores e a população  precisavam saber e o 

secretário com cinco meses de trabalho estar trabalhando muito bem. A 

Edil falou sobre essa bomba no cenário politico do nosso País e isso lhe 

deixa muito triste e preocupada porque com isso que mais sofre são os 

pequenos eles não são afetados a exemplo do que aconteceu com o nosso 

conterrâneo seu João Amaro não tendo o atendimento médico hospitalar 

que merecia e também como essas pessoas que a vereadora Ednir falou que 

precisava de um atendimento especial e não teve e isso é consequência 

deles lá de cima são muitas problemas e solução nenhuma e falou que só 

tem um homem que soluciona esse problema e que se tem que invocar por 

ele Jesus Cristo onde tem que pedir a  ele sabedoria para saber em quem 

votar para governar o nosso País. Finalizou suas palavras desejando uma 

boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e facultou a 

palavra ao vereador inscrito. Otoniel de Sousa da Brito. Que saudou o 

senhor presidente, colegas vereadores, e vereadora, público presente, 

funcionários da Casa, em nome dos nobres vereador Romero saudou os 

demais vereadores e vereadora  da cidade de Pombal e falou que era um 

honra a presença dos mesmos nessa Casa. O edil falou sobre os Votos de 

Pesar que apresentou a família da pequena Sophia que era filha do casal 

Marcos e Silvana que passaram pelo uma grande provação por parte de 

Deus sobre essa criança que viveu apenas um ano e um mês durante esse 

tempo foi submetida a quatorze cirurgias e infelizmente veio a óbito por 

consequência de uma doença horrível que é a microcefalia e toda 

Cajazeirinhas sentiu com a morte dessa criança porque conhecia sua 

história de vida. O Edil falou que apresentou uma Indicação solicitando do 

poder executivo  a eminente necessidade de se de colocar uma luminária de 

braço e lâmpada no poste localizado próximo a residência da Sr.ª  Rejane 

Dantas, no Distrito do Barrento zona rural de nosso município de 

Cajazeirinhas - PB, em solicitação verbal feita pela mesma. Também fez 

uma Indicação solicitando do Poder Executivo a eminente necessidade de 

se fazer a troca de lâmpadas nos postes de iluminação pública e fazer a 

troca de luminárias de braço que por ventura estiverem com defeito 

localizados no Sítio Madruga zona rural de Cajazeirinhas/PB.  E se 

reportou ao secretário de saúde pela brilhante apresentação no tocante 

assunto recebido de autoria do vereador Waerson,  e como presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Cajazeirinhas onde 

estar sendo cobrado pela população rural onde não tem Posto de Saúde pra 

que volte o atendimento da  Unidade Móvel Odontológica para aquelas 

localidades. E fez um Requerimento no mês de janeiro que seja reativado o 

atendimento da Unidade Móvel Odontológica para atender as 



comunidades rurais de nosso município de Cajazeirinhas – PB, em virtude 

das reclamações advindas da população rural que eram atendidas por este 

serviço. Também fez um Requerimento e ouvindo o reclame de Dedé do 

pancadão nas redes sociais com relação a fedentina que estar prejudicando 

seu comercio o edil falou que solicitou do secretário de obras  e de saúde 

para concertar aquele esgoto que isso é saúde publica. O edil falou ao 

secretário de saúde que estava presente na sessão que uma mãe com um 

filho especial foi levado para o hospital de Pombal doente e quando o 

motorista chegou ao hospital um funcionário ligou que o motorista voltasse 

e ele deixou essa mãe com essa criança lá e após a consulta medica a mãe 

veio com essa criança nos braços ate os pontos das veraneios que fica na 

saída pra Patos porque se era urgente quem deveria socorre era o SAMU, e 

pediu que coisa dessa natureza não acontecesse mais porque é lamentável. 

O edil parabenizou todas as mães pelo seu dia comemorado no ultimo 

domingo, parabenizou a secretária de Ação Social e a secretária de 

Educação pela mobilização feita hoje no dia de Combate a Exploração 

Sexual das crianças e adolescentes porque tem que se fazer o melhor para 

as crianças e adolescentes do nosso município. O edil falou sobre o cenário 

politico brasileiro o mesmo é filiado ao PSDB, e sente-se de luto pelo 

ocorrido com o presidente nacional de seu partido pensou que os homens 

de seu partido eram dignos de ser votados e falou para a bancada de 

situação que ficou triste quando na comemoração do aniversario da cidade 

viu o prefeito e alguns vereadores abraçados com o deputado Wilson Filho 

e esse deputado  envolvido não terá seu voto  e fará campanha contra junto 

com os agricultores do município para não votar numa pessoa indigna lá no 

Congresso Nacional foram essas suas palavras e desejou 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 

assumir os trabalhos o vice- presidente e facultou a palavra ao vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos.  Que saudou o senhor presidente, colegas 

vereadores, e vereadora, público presente, funcionários da Casa, saudou os 

vereadores da cidade vizinha Pombal e falou que uma satisfação imensa em 

recebê-los quatro vereadores da oposição nessa Casa Legislativa, saudou o 

esposo da vereadora Ednir que estava presente. O edil agradeceu a presença 

do secretário de saúde que veio atender o oficio do vereador Dr. Waerson e 

fez uma belíssima explicação prestando seus esclarecimentos que deixou 

todos satisfeitos com seus esclarecimentos e isso é de suma importância 

que os secretários quando for convocado a essa Casa que venha fazer seus 

esclarecimentos sobre suas secretarias porque durante oito anos ele foi 

secretário e recebeu criticas e elogios mais o importante é o trabalho feito 

fazendo o melhor para que a cidade cresça e a população  esteja satisfeitas 

o edil falou que visita  a secretaria  de saúde quase todos os dias e ver o 

desempenho do secretário Edney  e foi muito importante em ele trazer mais 



dois médicos para atender em nosso município uma pediatra e um clinico  

geral onde no município não tinha médico pediátrico e Dr. Marcelo faz até 

pequenas cirurgias aqui desafogando o hospital regional de Pombal e 

sempre falou na tribuna dessa Casa que quando era secretário sua maior 

demanda era com carro para levar crianças doentes para o Hospital Infantil 

de Patos e para o Hospital Regional de Pombal para que fossem atendidas 

por médico pediátricos e ate diminuiu ate a questão de transportes. O edil 

explicou a pedido do secretário de saúde Edney que a produção era enviada 

através da produção do dentista e da ACD, fica no AVEAN. O edil falou 

sobra à audiência publica para elaboração da LDO, agradeceu a presença 

da população, dos vereadores  e vereadora para que todos fiquem atentos 

no orçamento do município e agradeceu em nome da Casa onde o mesmo 

estar a frente e falou sobre o dia do combate a exploração sexual das 

crianças e adolescentes e parabenizou a secretária de ação social e a de 

Educação por ter feito essa manifestação e divulgação com essa  caminhada 

levando o conhecimento da população e como falou o vereador Edmo é 

dever de todos se tiver conhecimento denunciar para combater esse mal que 

comete o mundo inteiro e também parabenizou o vereador Zildo pelo 

Requerimento que fez ao DER e já estar sendo feito a operação Tapa 

Buraco de  São Bentinho a Coremas e depois será construídas  as 

lombadas  na comunidade dos Cazé e finalizou que estava triste e 

decepcionado com o vandalismo que aconteceu com os banco da praça em 

frente a prefeitura e declarou seu repudio a essa pessoa que fez isso e que 

viu as câmaras mais não conheceu e falou pra  que o prefeito envie a 

policia federal que eles tem como melhorar as imagem e finalizou suas 

palavras agradecendo a presença dos vereadores da cidade de Pombal e 

convidou para vim mais vezes a essa Casa e desejou uma boa noite a todos.  

O edil finalizou seu pronunciamento desejando uma boa noite a todos.  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 06 de junho 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. 

                                                     

 

 

 

 

  

   

 



 

 

 

 

 


