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Ata da 8ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete 

(05/10/2017) 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, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, 

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

Leite.  Deixou de comparecer a sessão o vereador Joalex Rodrigues da 

Costa, 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 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 Indicação nº 

171/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 172/2017 de autoria do vereado Otoniel de Sousa Brito, leitura 

da Indicação nº 173/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito 

leitura da Indicação nº 174/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 175/2017 de autoria do vereador Jacson Felix 

Almeida dos Santos, leitura da Indicação nº 176/2017 de autoria do 

vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Requerimento 

nº032/2017 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de 

Requerimento nº033/2017 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida 

dos Santos, leitura de Requerimento nº034/2017 de autoria do vereador 
Jacson Felix Almeida dos Santos. O senhor presidente reassumiu trabalhos 

e convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima, para fazer uso da 

palavra que falou. Eu quero senhor presidente de inicio parabenizar os 

agentes comunitários de saúde pelo seu dia e sua luta e dedicação que tem 

as famílias do nosso município. É muito justa essa comemoração e esse 

reconhecimento a esses funcionários de tão importância ai nosso 

município. Quero aqui deixar os meus parabéns ao aniversariante de ontem, 

o ex-prefeito e atual vice-prefeito Zeridan, um homem lutador, guerreiro e 

com muitas contribuições e muito querido por esse povo desse município. 



Há esse mês que é o outubro rosa, mês dedicado à prevenção ao câncer de 

mama. E que a secretaria de saúde possa trazer e apresentar trabalhos de 

prevenção. Dia 1°, dia desses lutadores que está aqui nessa casa e discute 

os projetos abraçando essas causas do nosso povo. Então tem que ser 

colocado em alta, senhor presidente, há esse dia tão importante que é o 

reconhecimento desse trabalho do legislativo. Com a vinda do nosso 

secretário de saúde, quero parabeniza-lo por essa transparência, com muita 

dedicação e responsabilidade e hoje trazendo mais uma noticia boa que é 

mais uma conquista de uma unidade móvel, uma a ambulância no valor de 

cento e setenta mil, pra esse município. Essas são as minhas palavras e 

muito obrigado. O senhor presidente reassumiu trabalhos e convidou o 

vereador inscrito. Arildo Batista Ferreira para fazer uso da palavra que 

falou Quer parabenizar os vereadores que foi o dia da gente, dos vereadores 

de forma geral. Iniciar os debates dizendo que vi um pronunciamento do 

chefe de cartórios na Paraíba, que estão capacitando alguns cartórios para 

emitir documentos, RG e CPF assim que tirar o registro de nascimento. 

Outra notícia, a telefonia móvel que agora é grátis, na outra gestão eu 

indiquei pra comunidade do Pau Ferrado e Riacho Fechado, dois orelhões e 

com essa chamada eles vão colocar esses orelhões nessas regiões que mais 

precisam. Sobre o secretário Ednei, eu quero parabenizar e agradecer pela 

presença e esclarecimentos dele, a gente sabe que a crise é grande e se 

existe uma demanda de exames que seja resolvido porque o povo realmente 

precisa resolver. Sobre a ambulância, comentaram comigo e eu comentei 

com os companheiros até pra tentar dialogar e saber se existia esse 

problema. E sobre o médico Marcelo Pires, não falei que ele não vinha 

mais para o município, apenas perguntei o motivo pelo qual ele não veio, a 

ele mesmo, porque o pessoal me cobrou. A questão tocante do portal, que 

foi um projeto do ex gestor Cristóvão Filho e o prefeito Assis resgataram, 

não sou muito a favor do portal porque a maior necessidade do município é 

água, mas, sei que não pode converter esse valor em dois ou três carros 

pipas. Sobre o projeto aqui citado, eu quero esclarecer a população que os 

dois créditos especial aqui citado pelo gestor, das secretarias aqui citadas. 

Reuni-me com a bancada de oposição para que a gente peça documentos 

para que venha esclarecer como foi e se foram investido os outros dois 

projetos. Porque, aprovar dois projetos de créditos especiais sem receber 

resultados de dois que foram passados, é complicado. Só era isso meu 

muito obrigado a todos.  O senhor presidente reassumiu trabalhos e 

convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Para 

fazer uso da palavra Que falou. Ao senhor Vice-Prefeito Zeridan, que 

ontem tivemos o privilégio de festejar junto com ele, essa data que é tão 

importante pra nós que queremos tanto estimulo a ele, então estendo os 

meus parabéns a ele e hoje, meu pai e meu irmão a eles os meus parabéns, 

que os amos muito. Aos meus colegas vereadores, que dia 1° foi o nosso 



dia, então a nós os meus parabéns. Aos agentes de saúde meus parabéns, 

eles que visitam as nossas casas. Ao secretário Ednei, muito obrigado pelo 

seu esclarecimento ao público e a nós. Não é sempre que Cajazeirinhas 

ganha um presente como essa nova ambulância, e que venham mais 

bênçãos pra nossa cidade. Em relação as lâmpadas de São Braz 1 e 2, já 

foram colocadas e as demais comunidades também serão atendidas, 

agradecer ao senhor prefeito pelo desempenho Peço a todos, vamos 

celebrar o outubro rosa, sei a importância de uma mulher porque sou uma.  

Em relação à ambulância permanecer na casa dos motoristas, eu respeito à 

colocação do colega vereador Otoniel, mas eu acho desnecessária, porque 

eu vejo que a ambulância sempre esteve na casa dos motoristas que está 

respondendo por ela. E que assim só iria contribuir para a ocorrência ser 

mais rápida. Então a todos uma boa noite e obrigado pela oportunidade. O 

senhor presidente reassumiu trabalhos e convidou o vereador inscrito. 

Otoniel de Sousa Brito, para fazer uso da palavra que falou Solicitei do 

poder executivo deste município a recuperação de alguns mata burros, que 

se encontra próximo ao sítio Varzia Alegre, também na propriedade de 

Chico Prachede com divisa com Zé Arnaldo. Também fiz uma indicação 

solicitando do senhor prefeito o término do calçamento até chegar ao 

campo de futebol, Rua Domingos Cavalcante de Almeida, porque se 

encontra na casa um crédito especial para a conclusão do campo e o campo 

necessita de postes de energia e refletores. Também pedi a construção de 

uma praça em frente ao campo de futebol junto com estacionamentos, tanto 

na frente quanto nas laterais do campo. Não poderia deixar de parabenizar 

às mulheres de Cajazeirinhas e de todo o Brasil, pelo outubro rosa, que é 

comemorado a campanha contra o câncer de mama e que Cajazeirinhas 

faça todas as suas ações. Muito obrigado a todos. O senhor presidente 

reassumiu trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da 

Silva Filho. Para fazer uso da palavra Que falou Quero parabenizar o 

secretário Ednei por ter atendido o chamado desta casa, pra prestar 

esclarecimentos não só a nós, mais a toda população. E gostaria desde já 

pegar a deixa, me permita vereadora por ter sido atendido e em menos de 

oito dias consertaram as lâmpadas do distrito do São Braz. Pedi também 

pras demais comunidades Canoas, Cascão, São Braz e Forquilha, espero 

que logo mais sejam também atendidas. No Barrento também tem algumas 

lâmpadas apagadas, fiz indicação para serem também recolocadas. Quero 

aqui dizer que as perguntas feitas ao secretário me permitam à ausência, 

fiquei agradecido porque algumas pessoas que ainda não foram atendidas 

com a questão da saúde, que agora sejam, porque ele se comprometeu em 

rever a questão das pessoas que já tem requisições há muito tempo e espero 

que o secretário possa fazer uma avaliação melhor sobre essa demanda. 

Quero aqui parabenizar os agentes comunitários de saúde por ontem o dia 

deles e também do pessoal de endemias. Quero agradecer a gestão porque 



cobrei abastecimento de água em algumas comunidades e nesse final de 

semana os garros pipas trabalharam muito, espero que todos estejam 

abastecidos. Na terça-feira as comissões se reuniram redação e justiça, 

finança e orçamento, agradecer a todos os vereadores. Dizer que nós 

fizemos os pareceres favoráveis e creio que o município não irá perder 

porque o presidente encontrará uma maneira de trazer essas informações 

para o vereador Arildo e assim a gente votar nesses projetos o mais breve 

possível. Pedir verbalmente pra que a presidência envie ao secretário de 

agricultura, um oficio para esclarecimentos através de ofícios, se a reta 

escavadeira está quebrada ou se está em funcionamento e se tem um 

cronograma de quando vai atender esse pessoal. Eu agradeço e até a 

próxima sessão.  O senhor presidente reassumiu trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Waerson José de Souza. Para fazer uso da palavra Que 

falou Hoje a nossa sessão bastante prestigiada com a presença e sempre 

pontual para discutir o tema a saúde e eu fiquei bastante satisfeito com as 

colocações do secretário, acho que isso é o papel do secretário. Como foi 

bem colocado no inicio da gestão, precisamos de uma pediatra e aqui teve 

meu aplauso de público, hoje infelizmente os recursos não são suficientes e 

diminui o atendimento da pediatra. Falar de funcionário que não trabalha 

nessa gestão que eu achei que iria ter, mais tem. Funcionário que não 

trabalhou quatro anos na gestão passada e está a dez meses dessa gestão 

sem trabalhar, que é o Vandeir lá do São Braz. Que tem funcionário que 

pediu licença do município e está em outro município recebendo daqui. E 

tem funcionário que acumulou o cargo, quatro anos e continua 

acumulando. E quando a gente entra em obstrução de dois projetos, é pra 

fazer uma discursão com a sociedade mesmo com os pareceres favoráveis 

de coisas que veio aqui, inclusive com o meu apoio, e eu estou aqui 

fazendo mais, dessa casa de apoio que não funcionou que muitos sabem o 

valor de uma casa dessas. Espero sinceramente que a gente possa de forma 

transparente sempre manter essa coerência, seja a questão da ambulância 

que ficava os quatro anos no meio da rua e até confesso que a posição da 

ambulância seria um lugar e a chance de um diferencial. Pegue aquela obra 

do centro de eventos e faça uma garagem.  Muito obrigado pelo tempo e 

pela tolerância senhor presidente. O senhor presidente reassumiu trabalhos 

e convidou o vereador inscrito. Zildo Vicente Leite. Para fazer uso da 

palavra Que falou Inicio o meu pronunciamento mandando os parabéns 

para o Ex-Prefeito e atual Vice-Prefeito Zeridan, que ontem estive na casa 

dele e comemoramos juntos. Também parabenizar Vânia de Domingos que 

está aniversariando hoje. E a todos os agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate a endemias, que ontem foi o seu dia, inclusive este 

vereador que está aqui falando, foi autor de um projeto de lei e que agora 

no final de setembro o nosso chefe do poder executivo Assis, sancionou a 

lei e o dia do ACS e do ACE está marcado no calendário municipal de 



Cajazeirinhas. E sobre o outubro rosa, uma data muito importante para a 

prevenção do câncer de mama, e já queria deixar uma notícia extra, o 

hospital de oncologia de Patos-PB, será se Deus quiser inaugurado ano que 

vem. Também o hospital metropolitano em Santa Rita será referência em 

cardiologia e neurologia, enquanto outros governos fecham os hospitais, o 

nosso governo já abriu três grandes e com esses dois serão cinco hospitais 

abertos. Participei nessa terça-feira das comissões, onde aprendi muito com 

os demais colegas vereadores. Parabenizar Ednei e toda equipe da saúde 

que faz o possível para atender a essa demanda.  A questão do portal eu 

vejo que também tem uma fundamental importância e embeleza o 

município. Hoje coloquei um requerimento aqui nesta casa solicitando 

aberturas e escavação de cacimbas. Agradecer pela noticia que o secretário 

nos deu, sobre mais uma ambulância pro nosso município. Meu muito 

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

trabalhos e convidou o vice-presidente para assumir os trabalhos que ele 

iria fazer uso da palavra, Assumiu os trabalhos o vice-presidente e facultou 

a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou. 

Gostaria de iniciar a minha fala, quanto à questão dos de lei que ora estaria 

em pauta esta noite para serem votados e os colegas vereadores de 

oposição, sugerido pelo colega Arildo Batista, em obstrução que não iriam 

participar da votação. Então nós não teríamos coros com os vereadores de 

situação para ser votado e aprovado esse projeto, então preferi retirar e 

dialogar com eles esses dois projetos que são dois créditos especiais um, 

para os módulos sanitários em algumas comunidades e o outro, recursos 

para concluir o campo de futebol tão desejado pelos esportistas do nosso 

município. Agradecer a presença do secretário Ednei, que esteve aqui 

dando suas explicações de acordo com as perguntas dos nobres vereadores. 

Quanto à conquista de uma ambulância de grande porte, é uma emenda que 

estar a vir ao nosso município através de recursos destinados do governo 

federal para o nosso município. Também parabenizar o Ex-Prefeito e atual 

Vice-Prefeito Zeridan, pelo seu aniversário que foi ontem dia quatro de 

outubro. Dia primeiro de outubro foi o dia do vereador e eu como 

presidente desta casa, apresentei um requerimento aos vereadores, 

principalmente aos de Cajazeirinhas, meus colegas que sempre estamos 

aqui na luta, então merecidamente não podemos deixar de nos parabenizar 

pelo nosso dia, parabéns colegas vereadores. Presenteei mais uma 

indicação hoje à noite em pedidos de limpeza em alguns terrenos de nosso 

município, eu vi as maquinas limpando o setor da Rua Inês Nunes de 

Morais e o secretário está preparando para ver se consegue fazer um tipo de 

concerto naquela tubulação. Gostaria também de comunicar não só aos 

colegas vereadores, mas a toda população, que o gestor Assis junto com o 

ministério público e o apoio da casa legislativa conseguiu fazer com que a 

R Naza voltasse. Essa empresa que está com essa obra de quarenta casas 



habitacionais, obra essa que foi deixada ainda na gestão de Zeridan, ex-

prefeito Cristovão Filho e agora na gestão de Assis. Tem dezessete casas 

em fase de acabamento outras já foram entregues, mas faltando alguns 

detalhes. Então parabenizar ao prefeito municipal de Cajazeirinhas, o 

senhor Assis e ao ministério público. Parabenizar os agentes de saúde pelo 

seu dia, que tem até um projeto que já aprovamos em comemoração ao dia 

do ACS então parabéns a cada um de vocês. Parabéns a nossa amiga Vânia 

de Domingos Neto, ex-funcionária desta casa pelo seu aniversário. Uma 

boa noite a cada um de vocês e meu muito obrigado.  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 extraordinária a designada para o dia 11 de outubro 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, 05 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

