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Ata da 5ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito 

(01/03/2018) 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, Joalex 

Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito. Vicente Ismael da Silva Filho, 

Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite. Deixou de comparecer a 
sessão o vereador Arildo Batista Ferreira, e a vereadora, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, os quais justificaram suas ausências. 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 o primeiro secretário da mesa diretora a fazer a leitura 

da lista de presença dos senhores vereadores. E em seguida autorizou a 
secretária da Casa a proferir a leitura da ata da sessão anterior e logo após a 

leitura da ata o senhor presidente pôs ata em votação que foi aprovada por 

unanimidade de votos. E autorizou a secretária da Casa a fazer a leitura do 

Expediente do dia que constou da leitura de Indicação nº 014/2018 de 

autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, e sobescrita pelo 

vereador Otoniel de Sousa Brito. Leitura de Indicação nº 015/2018 de 

autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, e sobescrita pelo 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 016/2018 de 

autoria do vereador Adailton Alves de Lima e sobescrita pelo vereador 

Vicente Ismael da Silva Filho. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 
e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito que falou. Boa 

noite a todos os presentes e ouvintes da Cajazeirinhas FM. Primeiro 

agradecer a Deus por estar novamente aqui nessa tribuna, para debater os 

assuntos relacionados ao nosso município. Enviei um oficio ao 
Excelentíssimo Senhor P refeito, datado do dia vinte e sete de fevereiro de 

2018, pedindo-o a relação da questão sobre a copa da nossa cidade, porque 

se ronda um boato de que este ano não irá acontecer esse evento. Ainda não 
tive resposta, mas, acredito que na próxima sessão teremos a resposta 

desses oficio. E diante mão com a presença do Senhor Prefeito peço que 

pelo motivo do gramado, que possa ser disputado em outro campo de 



futebol. Também me acosto às indicações feitas pelo Vereador Buriti, na 

questão das estradas que no período de inverno sempre há problemas, já fiz 
indicações varias vezes, para que seja colocado cascalho, ali depois do 

terreno do pai do Prefeito e também no Sítio Cajazeiras porque tem locais 

naquela região que fica intransitável. Muito obrigado a todos e até uma 
próxima oportunidade. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho, que falou. 

Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui 

com permissão dele, para que assim possamos realizar os nossos trabalhos. 
Gostaria de iniciar comentando um pouco sobre as indicações e ofícios que 

ora enviei a gestão do município, quando os mesmos tem fundamental 

importância para o desenvolvimento do município. Uma das indicações foi 
à recuperação de pequenos locais que devido às chuvas tiveram alguns 

transtornos, como uma colocação de cascalho na localidade de Forquilha, 

por trás do açude novo onde se abriu um revo e está tendo dificuldades da 

passagem. Outro setor em estado critico é próximo a ponte que liga Cascão 
ao Madruga. Também um ofício sobre a questão do funcionamento dos 

Correios na nossa Cidade. Sabemos que é um Órgão Federal, mas, existe 

uma concessão autorizada nesta casa e são muitas as pessoas que tem 
cobrado explicação porque que os Correios funcionam em péssima 

qualidade aqui em Cajazeirinhas. Então, peço nesse oficio que o atual 

gestor tome as devidas providencias juntamente com essa casa, porque 

somos responsáveis por essa concessão. Outro ofício que me dirigir foi a 
Secretária Luana que inclusive está aqui conosco, a respeito da falta de 

energia elétrica na Escola do Conselho, pois esteve uma equipe da energia 

ontem nessa comunidade, mas não resolveram o problema. Fui também 
procurado diversas vezes por vários populares por falta de medicamentos 

na farmácia básica do nosso município, onde estive ontem e por sinal vi 

que chegaram à maioria dos medicamentos que faltavam, mas veio em uma 

quantidade reduzida. Também me acosto ao oficio do Vereador Otoniel, 
porque fui também procurado por vários esportistas do município com 

relação à realização do Campeonato da Cidade que já é uma tradição e a 

gente espera que o município possa realiza-lo. Em relação aos cortes de 

terras, sou um Vereador que gosta de cobrar, reivindicar criticar e gosto 
também de elogiar quando houver a necessidade e anteontem o trator 

chegou a nossa comunidade e fez os cortes de terras naquela localidade, 

apesar de ter sido de uma forma muito reduzida. Quero agradecer o espaço 
e até a próxima. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Waerson José de Souza, que falou Gostaria de 

cumprimentar a todos que estão aqui presentes e ouvindo atentamente aos 

pronunciamentos dos vereadores Otoniel e Buriti, me acosto a esses 
requerimentos de grandes problemas que estão advindos, são problemas 

devido às chuvas que graças a Deus está caindo em nosso município. 



Também agradecer aos pares pela aprovação do requerimento verbal da 

convocação do diretor de transporte que não sei quem é, porque não tem 
nenhuma portaria, mas espero que alguém possa ser nomeado até a 

próxima sessão para que venha responder as perguntas da população. 

Também pedir desculpas ao Senhor Prefeito, mas, não era pra levar por 
lado pessoal como todo mundo aqui leva. Dizer que meu tom de voz é esse 

mesmo e não é um tom arrogante não. Mas, como Vossa Excelência teve o 

respeito de vir aqui dá uma resposta de público de usar essa tribuna para o 

Vereador da oposição e eu quero agradece-lo diante mão. Mas, não vamos 
polarizar não, vamos discutir sobre o reboco da Creche, de como foi feito, 

Senhor Prefeito, sobre o roçado da Creche, sobre o porquê que as maquinas 

estão quebradas, o porquê que os cortes de terras não foi realizado, e o 
porquê que o Campeonato não foi feito. É esse tipo de discursão que 

queremos trazer aqui pra tribuna. Estávamos inclusive esperando a 

explicação da nossa Secretária que está hoje aqui no plenário. E peço 

novamente que Vossa Excelência não leve para o lado pessoal, leve para o 
lado político que com certeza manteremos um debate harmonioso. Muito 

obrigado Senhor Presidente. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite, que falou Boa noite a 
todos. Primeiro agradecer a Deus pelas excelentes chuvas nos meses de 

Janeiro e Fevereiro, os meses mais chuvosos desde o ano de 2012 que foi 

quando começou essa estiagem. Quero me solidarizar com o Prefeito Assis, 

por ele ter vindo aqui na tribuna defender sua honra, porque isso de 
ameaçar não condiz com a índole de Assis Rodrigues. Essa casa recebeu no 

ultimo sábado o Deputado Federal, Luiz Couto, um deputado muito atuante 

onde o pessoal do conselho também esteve aqui presente junto com os 
vereadores. Onde o deputado disse que ha pedido do nosso Prefeito, irá 

lutar para conseguir trazer aquele kit para o conselho tutelar, 

principalmente o veículo. Desde já parabenizo os conselheiros pela 

presença de cada um naquele sábado onde após fomos para Pombal, pra 
Oitava Plenária do Orçamento Democrático a casa estava cheia, onde o 

Governador, Ricardo Coutinho explanou o que tem feito e o que ainda tem 

pra fazer pela Paraíba. João Azevedo, pré-candidato a Governador, um 

homem de grande sabedoria. Segunda-feira nessa casa apresentou para o 
conselho, o projeto Dom Helder Câmara, aonde só Cajazeirinhas e São 

Bentinho foram beneficiados na região Média Piranha com quarenta e nove 

famílias que vão ser trabalhada numa metodologia de assistência técnica 
diferenciada, eu agradeço a presença dos conselheiros, do Prefeito 

juntamente com a Primeira Dama e Secretária de Ação Social, Andréia, 

também ao Presidente da Câmara e os funcionários da casa pelo apoio. 

Leve também meus agradecimentos a sua irmã Vereador Buriti, porque ela 
tem todo o esforço para um trabalho voluntário, que é ser conselheiro do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de 



Cajazeirinhas. Segundo o Secretário Zé de Raminha os cortes de terras já 

foram executados quase 80% e tá faltando algumas pessoas para o projeto 
Algodão Paraíba que seria dez agricultores, mas a demanda foi boa e tem 

quinze pessoas selecionadas, então iremos plantar quinze equitares de 

algodão revitalizando essa cultura em Cajazeirinhas. Participei na 
Comunidade Quilombola de uma reunião juntamente com o pessoal que 

coordena o programa Água Para Todos, aqui na Paraíba. Inclusive, Cícero 

que é o Presidente da Comunidade Quilombola, me pediu que fizesse essa 

solicitação ao Prefeito, de uma máquina para fazer um desvio porque as 
chuvas estão destruindo o poço feito no riacho. Parabenizar a Secretária 

Luana Pires pela abertura do ano letivo nesta ultima segunda-feira, que 

apesar das dificuldades conduziu muito bem à frente a Secretaria de 
Educação. Parabenizar pela primeira Olimpíada de História do Brasil, 

coordenada pelo Professor Tarcivan. Parabenizar a nossa Secretária de 

Ação Social, Andréia por ter dado inicio essa semana as atividades no Cras, 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ao pessoal do 
Programa Criança Feliz que também já começaram as visitas, coordenadora 

Kaline. E fazer aqui um requerimento verbal a Ednei que tente implantar o 

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) nas escolas, para dar 
uma palestra de primeiros socorros. Obrigado Senhor Presidente e boa 

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

vereador inscrito Adailton Alves de Lima, que falou Em nome do Ex-

Vereador Domingos Rodrigues saúdo todos os presentes no plenário e os 
ouvintes da Radio Cajazeirinhas FM e os internautas. Agradecer a 

Secretaria de Agricultura, que mesmo às demandas dos cortes de terras 

tendo aumentado, graças a Deus já fizemos muitas regiões. Destinei uma 
indicação pedindo a passagem molhada do Riacho do Barrocão, que é 

muito grande, onde divide o município de Cajazeirinhas com São Bentinho 

e as águas estão subindo e tem uma grande tendência de impossibilitar e 

ilhar aquela região, então na oportunidade de estar no Orçamento 
Democrático juntamente com o Prefeito Assis e os demais Vereadores que 

lá estavam, tive a oportunidade de conversar com o Governador aonde ele 

encaminhou ao Secretário do Estado João Azevedo e vamos até João 

Pessoa pra que possamos fazer um ofício e encaminhar a aquela secretaria 
para trazer uma visita até aquele local, então estaremos logo mais fazendo 

um ofício juntamente com o Senhor Prefeito e vamos protocolar esse 

pedido na Secretária de Infraestrutura, para que não chegue a isolar aquela 
região. Tem também uma passagem molhada na Varzinha que está com 

algumas falhas. E aproveitando a presença do Senhor Prefeito o peço que 

possamos fazer uma visita novamente e pedir ao Senhor Promotor pra que 

possa nos dizer como anda esses últimos retoques, porque volto a citar que 
se aquela passagem molhada for embora não terá onde fazer um desvio 

para liberar o trânsito ali. Deixo aqui um requerimento verbal pra que 



possam colocar um cascalho na estrada onde se dá acesso a propriedade do 

Senhor Chico Minervino, que se encontra um atoleiro e é onde passa o 
ônibus de estudantes. Quero me acostar às palavras do Senhor Prefeito 

onde pediu um espaço na tribuna dessa casa, aonde coloca muito bem as 

ofensas dirigidas ao senhor. Parabenizar ao inicio das aulas, a secretária 
Luana. Finalizo minhas palavras agradecendo primeiramente a Deus e até 

uma próxima oportunidade e muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vice-presidente para assumir os 

trabalhos que ele iria fazer uso da palavra, Assumiu os trabalhos o vice-
presidente e facultou a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos. Que falou! Boa noite a todos os presentes e a todos que nos ouve 

pela Cajazeirinhas FM. Agradecer a presença do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, Francisco Di Assis Rodrigues, da secretária Luana Mara e da 

Secretária de Ação Social e Primeira Dama do nosso município, Andréia. 

Parabenizar o Prefeito Assis Rodrigues que sempre esteve aqui presente 

aos trabalhos do legislativo e hoje veio fazer uso da tribuna aos 
esclarecimentos citado na última sessão que sua pessoa teria ameaçado um 

funcionário da Creche e eu sabia que esse fato não teria acontecido. As 

noticias precisam ser verídicas para vir à tribuna desta casa. Parabenizo o 
Senhor Prefeito também pela forma de atendimento com a população de 

nossa cidade. Deixo também os sinceros parabéns a Luana Mara como eu 

fiz na sessão anterior. Que mesmo com toda dificuldade na sua pasta a 

educação avançou em nossa cidade. Sobre os fatos da Creche, que é uma 
obra de grande porte no nosso município, eu estive lá e estive também 

vendo duas coisas que em um dia de serviço consegue concluir, então não 

vejo no momento lá na Creche tal polêmica. Sobre a farmácia básica do 
nosso município, estive falando com o Secretário Ednei e ele me trazia uma 

justificativa do tanto de trabalho que as firmas dão firma essa que ganham 

as licitações para fornecer medicamentos para o nosso município, mas, 

mandam apenas metade dos medicamentos e se for punir uma empresa 
dessa e realizar uma nova licitação, o município fica o ano inteiro sem 

medicamentos porque é uma burocracia muito grande e demorada. Quanto 

a questão dos correios do nosso município, não só trazendo a culpa ao 

gestor, porque é um órgão federal e em nome desse poder legislativo junto 
com os demais colegas Vereadores iremos olhar essa concessão com os 

correios do município. A justificativa que tenho ouvido é que faltam 

funcionários. Recebemos com carinho o Deputado Luiz Couto através do 
convite de Jânio Pereira, estivemos aqui alguns dos Vereadores. E ele disse 

ter interesse em mandar um kit para o Conselho Tutelar e seria muito 

importante tanto quanto o veículo porque sabemos as dificuldades do 

veículo que é atendido pela Secretaria de Ação Social, mas a demanda é 
muito grande. Estivemos no Orçamento Democrático do Governo do 

Estado em Pombal. Debatemos muito com o Governador sobre a questão 



da escola do estado, o Vereador Adailton Alves também teve a 

oportunidade de solicitar essa passagem molhada. Eram essas as minhas 
palavras e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadora a 

comparecerem a próxima sessão solene alusivo o Dia Internacional das 
Mulheres  designada para o dia 08 de março do ano em curso às 09h00min 

da manhã.  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, 01 de março de 2018. 

 
 

  

 

 

 

 
 


