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Ata da 3ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal 

de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (03/08/2017) 

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 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 a fazer a leitura do 

Expediente do dia que constou de leitura de Indicação nº 140/2017 de 

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

141/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 142/2017 de autoria do vereador Waerson Jose de Souza, 

leitura da Indicação nº 143/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura do Projeto de Lei º 010/2017 de autoria do vereador Zildo 

Vicente Leite, leitura do Projeto de Lei nº 011/2017 de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura do Projeto de Lei nº 007/2017 

de autoria do Poder Executivo, leitura de Requerimento nº 7163/2017 de 

autoria do Deputado Estadual da Paraíba Anísio Maia requerendo Moção 

de aplauso à 1ª mostra da agricultura familiar de Cajazeirinhas. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e pôs em votação e discursão o Parecer 

nº 001/2017 de autoria da Comissão de justiça e Redação ao Projeto de Lei 

nº 007/2017 Dá o nome de Mario Ferreira de Lima a uma das ruas 

Projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. O Parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente pôs em votação e 

discursão o Parecer nº 001/2017 de autoria da Comissão de justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 008/2017 Dá o nome de Benoni Cavalcante 

de Lacerda a uma das ruas Projetada localizada na zona urbana de 

Cajazeirinhas – PB. O Parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente pôs em 1ª votação Projeto de Lei nº 007/2017 Dá o nome 



de Mario Ferreira de Lima a uma das ruas Projetada localizada na zona 

urbana de Cajazeirinhas – PB. O Projeto foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente pôs em 1ª votação Projeto de Lei nº 008/2017 

Dá o nome de Benoni Cavalcante de Lacerda a uma das ruas Projetada 

localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. O Projeto foi aprovado 

por unanimidade de votos.  O senhor presidente pôs em 2ª votação Projeto 

de Lei nº 007/2017 Dá o nome de Mario Ferreira de Lima a uma das ruas 

Projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente pôs em 2ª votação 

Projeto de Lei nº 008/2017 Dá o nome de Benoni Cavalcante de Lacerda a 

uma das ruas Projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. O 

Projeto foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor presidente 

convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa.  Ouvindo 

atentamente a leitura dos projetos de leis aqui na plenária, concordo e peço 

pra subscrever o projeto de lei de autoria do vereador Otoniel que  dá o 

nome de uma das ruas ao nome do amigo Mário que está com Deus. Como 

também o projeto de lei de autoria do vereador Zildo, lido a semana 

passada que se refere à Semana da Consciência Negra no nosso município. 

Voto favoravelmente a esse projeto e também no projeto de lei já lido aqui, 

que cria a Semana do Agricultor Familiar. Também ao projeto sobre o 

PEMAC que semana passada veio pra votação, e ouve umas pequenas 

falhas mais foram corrigidas. Quero agradecer ao poder público municipal, 

pela reforma de um mata burro na estrada da comunidade do Sítio Vinha, 

na qual a pertenço. Enfim quero agradecer a todos, tenham uma boa noite e 

um bom final de semana para todos. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de 

Almeida. Inicio falando sobre a indicação que solicitei homenageando o 

nome de uma rua pra o senhor José Claro. Sobre o projeto de uma rua para 

o saudoso Mário, parabéns colega Otoniel. Sobre uma dúvida do colega 

vereador Otoniel na última sessão, que na verdade foi uma pergunta 

querendo saber o porquê de está sendo usada no São Braz dos Chicos uma 

bomba emprestada. Colega foi comprada uma bomba e ao ser instalado 

perceberam um defeito técnico e por esse motivo a levaram para o 

concerto. E pra que a comunidade não ficasse sem um abastecimento de 

água um bom cidadão teve a boa ação de emprestar. Entendo sua 

preocupação mais fique tranquilo que a bomba está comprada. Sobre a 

LOA um projeto muito discutido que chegou aqui na casa, foi erro 

simplesmente da imigração de programa e que graças a Deus já foi 

resolvido. Uma notícia boa é que a nossa farmácia básica está abastecida, 

parabéns secretário Edney obrigada em nome da casa. Fiquei feliz em saber 

que já estamos em andamento pra comemoração do dia sete de setembro. A 

equipe da secretaria de educação já começou esses trabalhos e aproveito a 

oportunidade para parabeniza-la pela iniciativa de começar tão sedo. 



Próximo dia treze é uma data muito importante, o dia dos pais. E em nome 

de meu pai eu saúdo todos os pais que se encontram aqui na plateia, aos 

meus colegas vereadores que são todos pais. Tenho um convite pra fazer 

em nome da comunidade convido a todos para no próximo sábado 

participar de um louvor com o grupo REMIDOS de Pombal que será 

realizado no Sítio São Braz I. Muito obrigada a rodos e tenham uma boa 

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

inscrito. Arildo Batista Ferreira. Boas noites a todos abrindo aqui com as 

palavras dos meus amigos que deram esse reconhecimento às pessoas 

ilustríssimas de Cajazeirinhas. Espero que realmente execute e que não 

fique apenas em papeis, igual às outras vezes que me recordo.  

Na sessão passada a gente debateu um pouco sobre a questão das estradas. 

E volto a dizer que ficou a par da presidência da casa presidente Jacson, 

sentar e dialogar com a equipe de maquinistas pra ver a possibilidade de 

refazer uma das piores estradas do município que é a da comunidade do 

Pau Ferrado. Quero parabenizar o secretário pela sensibilidade dele nos 

atender. E esclarecer pra população que a questão do PEMAC, o prefeito 

mandou um projeto pra casa e já está sendo resolvido. Questionar sobre 

minhas solicitações, pois não recebi resultado sobre o esgoto do município 

que é interligado na CARGEPA e ainda não recebi resultado da CARGEPA 

sobre a questão do lado que pertence a área de esgoto. Se o sentido dessa 

cobrança é pelo tratamento ou se é só pela rede. E mais preocupante ainda 

para nós vereador é, onde está sendo depositados esses resíduos que 

passam nesses esgotos. Visitei o Riacho Fechado esses dias e há um 

problema que vem se agravando, esse problema não vem dele e sim do 

outro gestor. Onde um veículo que não está em condições de trazer os 

estudantes, porque ultimamente está quebrando com frequência. Fui 

procurado pelo técnico da (ANA) Agência Nacional de Águas, e ele me 

disse que existe um projeto sobre canalização onde será disponível 

quatorze milhões de reais para tirar a água de Coremas até São Bento das 

Redes sem desperdício, fechando o rio. E complementou que tem como eu 

iniciar um projeto de banheiro com foça pra o município. E requerer 

também cisternas de preferência os ribeirinhos mais que abrange de forma 

geral quem mora na beira do rio. Então fiz o projeto estou encaminhando 

há ANA essa semana cadastrei a Coluna de Pescadores, a qual eu 

represento. Quero levantar um tema de um problema sobre a questão dos 

médicos. Dizem que um falta o termo de licença e o outro pediu 

transferência, não me explicaram direito mais vou procurar Edney e 

esclarecer. Pra encerrar as minhas falas, desejo um feliz dia dos pais a 

todos os pais do município. E quero dizer ao nosso prefeito e ao nosso 

secretário o qual eu tenho acesso, que eu creio que dá parte dos vereadores 

dessa casa, tudo que vamos pedir requerer e reclamar é mais uma 

construção de resolver um problema e acionar algumas coisas que são 



bobas mais que realmente tem que chegar a uma solução. Era só isso muito 

obrigado e uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito. Vicente Ismael da Silva Filho. 

Iniciando a minha fala após ouvir os demais colegas que me antecederam, 

na sua maioria muito pontual nos problemas do nosso município. Mais eu 

gostaria de abordar alguns temas de grandes relevâncias pra o nosso 

município, dizendo que a câmara tem procurado fazer o seu papel, não só 

nas sessões mais também na demanda que surge no dia a dia, 

principalmente com as suas comissões se reunindo, discutindo e buscando 

o melhor dentro da lei com relação aos interesses do nosso município. 

Gostaria de frisar as últimas reuniões que tivemos com relação à peça que 

foi encaminhada a esta casa vinda do executivo. Peça essa que tinha com 

objetivo um crédito adicional ao município, mais graças a Deus no último 

dia primeiro chegamos a um consenso e a peça foi retirada com acordo 

entre oposição, situação, contadores, advogado e o senhor prefeito. Procuro 

sempre analisar corrigir e até mesmo cobrar e criticar mais pelo certo. Não 

estou aqui dizendo que não posso errar claro que posso, o ser humano é 

falho. Mais quando a oposição pediu que fosse feito algumas consultas é 

porque eu tinha certeza de que a nossa elaboração no ano passado junto 

com os demais vereadores não foram em vão. Dizer também ao pessoal que 

aguarda a liberação do PEMAC que já conversamos com o secretário da 

saúde. Essa questão deve ser analisada com cuidado e nós sabemos que 

dentro da peça que veio a está casa o PEMAC estava incluído mais por esse 

motivo tivemos esse pequeno atraso mais que fique bem claro que está 

câmara, eu falo por mim, não tem nenhum interesse em atrasar esse projeto, 

como a nenhum outro. Só pra concluir eu gostaria de agradecer ao gestor 

do programa bolsa família, Francisco das Chagas onde no dia vinte e cinco 

de julho eu encaminhei a ele três ofícios pedindo a ele algumas 

informações a respeito do programa bolsa família, porque algumas pessoas 

do nosso município tiveram o benefício bloqueado. Mais Francisco das 

Chagas me passou todas as informações precisas e irei analisar, para 

debatermos logo mais na próxima sessão. E peço que o gestor do programa 

bolsa família, juntamente com o prefeito e nós vereadores fiquemos atentos 

para que essas famílias tão necessitadas não sejam retiradas do programa 

que tanto é importante para as famílias do nosso município. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Waerson 

José de Souza Venho a essa tribuna falar a pedido dos moradores, pra que 

não aconteça o que aconteceu na gestão passada que era colocar um braço 

de luz passou quase nove meses. Votar num projeto que dignifica homens 

de bem como Mario e o senhor Benoni e também no o projeto que a 

vereadora Cida fez a indicação não só engrandece a casa, mais também 

cumpri com o nosso papel. O vereador falou sobre alguns constrangimentos 

que estão acontecendo na casa Manoel Pires de Souza. E após ver no sagres 



também esclareceu sobre a quantidade de óleo gasto na Patrol nos últimos 

anos Quero aqui aproveitar e cobrar água pra cidade, pois o pessoal estar 

reclamando e até recorreu ao prefeito que por sua vez deu a solução e 

parabenizo-o por isso, porém a solução ainda não chegou as casas dos 

moradores, e me parece que está ocorrendo um vácuo entre o que o prefeito 

está falando e o que os seus assessores estão fazendo. Eu entendo vereadora 

Cida a informação que passaram pra vossa excelência sobre a ambulância, 

mais o carro não compensa o trabalho de uma ambulância. Como também 

aconteceu na gestão passada que a ambulância ficou quebrada por um bom 

tempo, e não quero aqui jogar pedras dizendo que antes era bom e hoje tá 

ruim. Mais, quando discuti sobre a falta de médico que antes nunca 

aconteceu, é porque o povo não quer saber se foi o ministério da saúde ou a 

gestão que deu essa licença, eles só querem os médicos. Então fica aqui 

meu pronunciamento senhor presidente exatamente finalizando, pra dizer 

que vossa excelência é autoridade máxima aqui nessa casa e é quem 

conduz os trabalhos e qualquer um que esteja sentado nessa cadeira tem 

autoridade para cortar a fala de qualquer um de nós, que a vossa excelência 

queira ou a mando do senhor, e não um funcionário ir e cortar o som do 

colega vereador pra criar um tumulto eu acho. Falamos que o projeto estava 

errado e ainda dissemos onde era o erro, aí inventaram a questão do 

PEMAC. Dizendo que o PEMAC só seria pago se aprovássemos esse 

projeto, e não é dessa forma que temos que trabalhar e sim com 

transparência porque amanhã ou depois tanto a bancada de oposição 

precisará da bancada de situação como vice e versa. Meu muito obrigado 

senhor presidente pela tolerância e pelo tempo que o senhor me excedeu. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. 

Zildo Vicente Leite. Queria começar meu pronunciamento dizendo que eu 

Zildo Vicente fui quem trouxe a questão das maquinas pra essa tribuna, e 

as informações aqui esclarecidas foram tiradas do Sagres. E queria que 

alguém me explicasse como que essas máquinas tiveram no mês de 

dezembro de dois mil e dezesseis aquele gasto de óleo que se mostra no 

Sagres. Porque todos de Cajazeirinhas sabem que depois do mês de outubro 

essa cidade parou. Gostaria de falar que vamos receber uma moção de 

aplausos pela feira. E dizer que o Deputado Anísio Maia ficou sabendo 

dessa primeira de muitas amostras da agricultura familiar que virão. E 

quero aqui deixar os meus parabéns a todos os agricultores porque no dia 

vinte e oito foi comemorado o dia do agricultor. Fico um pouco indignado 

porque a entidade que representa os agricultores aqui do município que é o 

sindicato dos trabalhadores não comemorou esse dia. E por isso protocolei 

um projeto criando a Semana do Agricultor Familiar e se Deus quiser daqui 

pra frente iremos comemorar. Como criei também o projeto de lei para se 

comemorar a Semana da Consciência Negra no nosso município. Estive 

visitando a farmácia e vi que chegaram medicações, faltam apenas algumas 



mais já foi feito o pedido e logo mais estará completamente abastecida. 

Queria deixar claro que Zildo Vicente aprovou o projeto de lei que dá a 

duas ruas da cidade o nome dos ilustres, Benoni Cavalcante de Lacerda e 

Mario Ferreira Lima. Visitei a quadra próxima ao Janduhy e o proprietário 

da obra me passou que em breve Cajazeirinhas será beneficiada com mais 

um local para mais uma prática esportiva. Então queria agradecer ao gestor 

Assis pela sua presença e também por ter atendido a um requerimento meu, 

onde solicitei que o mesmo mandasse concertar um mata burros e o meu 

pedido foi atendido, obrigada prefeito. Encaminhei um oficio a SUPLAN e 

a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba para que fossem tomadas as 

providências com a cobertura metálica do ginásio que está precisando de 

uma reforma. Queria aqui aproveitar e fazer um requerimento verbal ao 

gestor Assis, a pedido de uma amiga pra que sejam colocadas as placas 

indicativas nas ruas que já formam denominados os nomes. Deixar um 

alerta aqui, que foi lançada uma resolução no Banco do Brasil e quem tem 

financiamento de dois mil e doze até o dia trinta e um de dezembro de dois 

mil e dezesseis poderá ir ao Banco e renegociar a sua dívida. Quero 

agradecer a secretária Andréia e sua equipe por ter se deslocado até a 

capital, onde se encontrou coma secretária Cida Ramos do 

Desenvolvimento Humano e a entregou um oficio pedindo filtros de 

cerâmicas para todas as comunidades rurais e também protocolou um oficio 

solicitando o cartão alimentação. Pra finalizar agradeço ao prefeito pelo 

termo de cooperação assinado, entre a prefeitura e a EMATE dando total 

apoio a assistência técnica do município. Meu  boa noite e muito obrigado 

a todos aqui presentes e aos ouvintes da rádio. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Adailton Alves de 

Lima Inicio trazendo o projeto de lei que dá as ruas dessa cidade o nome 

dos ilustres, Benoni Cavalcante de Lacerda e Mario Ferreira Lima. Colegas 

vereadores como parte das comissões ao projeto que tramitou aqui nessa 

casa e que foi discutido na presença dos contadores, onde sim, teve falhas 

que por sinal já foram reconhecidas e corrigidas. E ao PEMAC, recurso 

esse que vai ser liberado e tenho certeza que os colegas vereadores irão 

aprovar esse projeto e deliberar essa matéria. Quero aqui agradecer pela 

reforma do Posto de Saúde da comunidade de São José dos Alves que já 

está em fase final. Lembrando que os equipamentos comprados já se 

encontram na secretaria de saúde e tenho certeza que o secretário Edney 

juntamente com o prefeito Assis deve destinar tanto pra essa comunidade 

quanto pra comunidade do Pau Ferrado, médico odontológico, clínico e 

pediatra que será de muita importância, assim como está sendo na 

comunidade do São Braz. Falando sobre o roço, na gestão passada se 

diziam que se fizessem as estradas o carro pipa não abasteceria as 

comunidades com água. Só que o consumo de óleo daria suficiente pra 

abastecer as comunidades com água e fazerem as estradas.  Eram essas as 



minhas palavras e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito. Otoniel de Sousa Brito. Primeiro 

agradecer a Deus por mais uma oportunidade nessa tribuna. Fiz a indicação 

pedindo a colocação de alguns esgotos na Rua Manoel Batista, pra que os 

resíduos não fiquem próximos às casas. Fiz outra indicação solicitando do 

poder executivo, a restauração dos meios fios em frente ao cemitério 

precisamente onde fica estacionamento, e também o quebra mola ali em 

frente. Como também a indicação para a construção do calçamento da Rua 

Ana Maria de Almeida. Gostaria de esclarecer a questão da bomba no 

município do São Braz dos Chicos vereadora Cida, volto a pedir que 

providenciem, porque a bomba que deve ser usada é a do município e não a 

de particular. A questão do projeto o vereador Otoniel é presidente da 

comissão de finanças e orçamentos e mostrou para o advogado que estava 

correto e desde já eu agradeço imensamente ao assessor jurídico desta casa. 

Gostaria de falar do projeto de lei no qual eu dei o nome de duas ruas dessa 

cidade aos nomes dos ilustres, Benoni Cavalcante de Lacerda e Mario 

Ferreira Lima. E digo que fiquei muito constrangido no tocante de corte da 

fala do meu microfone, onde nunca existiu isso aqui nessa casa. Venho 

aqui a pedido de uma pessoa pedir que a prefeitura pague uma conta de 

água da casa de Catota de quando funcionou a delegacia, ainda na gestão 

do ex-prefeito Zeridam. Mais vamos à luta, Cajazeirinhas precisa de 

trabalho e o prefeito Assis Rodrigues irá trabalhar muito se Deus quiser e 

futuramente teremos mais paz e conquistas no nosso município. Muito 

obrigado a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vice-presidente para. assumir os trabalhos que ele iria fazer uso da palavra, 

assumiu os trabalhos o vice-presidente e facultar a palavra ao vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos. Iniciou falando sobre o projeto de lei 

encaminhado pra está casa, lido na ultima sessão e distribuído a todas as 

comissões. Projeto que vem causando algumas polêmicas que talvez a 

população não esteja entendendo. Segundo o que nos foi passado é que 

teriam vários erros pelos contadores da prefeitura, e tanto eu quanto o 

prefeito tivemos o empenho de colaborar. Fui até Patos-PB onde fui muito 

bem recebido pelo senhor Rozildo para que ele nos trouxesse algumas 

explicações. E para que todos entendam tinham sim pequenas falhas, não 

todas que foram abrangidas, e ele teve a bondade de junto com o contador 

de a prefeitura corrigir essas falhas. Que foi a questão do PEMAC que se 

encontra nesta casa. Então peço ao meu amigo Rogério minhas desculpas, 

como ele mesmo assumiu a falha e a corrigiu. Então colegas vereadores 

para concluir e dizer dos projetos aprovados nesta casa agora à noite. 

Dando nome de ruas dessa cidade às pessoas importantes, como o senhor 

Benoni Cavalcante de Lacerda e Mario Ferreira Lima. Todos os vereadores 

votaram a favor. Nós falamos do programa mais médico e volto a dizer que 

foi um erro do Ministério da Saúde dá licença aos dois médicos do 



município. Quanto à questão da água, entramos em contato com 

coordenador regional da CAGEPA e ele se prontificou que poderia nos 

ajudar a equacionar o problema das casas do conjunto Felipe Vitoriano.  

Aos projetos também lidos hoje aqui na casa criando a comemoração da 

Semana do Agricultor Familiar e da Semana da Consciência Negra aqui no 

nosso município. Parabéns vereador Zildo Vicente, são projetos de suma 

importância. Quero deixar os meus parabéns a todos os pais no município 

pelo dia dos pais no próximo dia treze. E aos colegas vereadores que a 

gente possa refletir e entender como sempre tenho dito que o bom senso e o 

diálogo é a melhor coisa para conduzir um poder legislativo. Meu boa noite 

e muito 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 17 de agosto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


