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Ata da 4ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos désseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito 

(16/08/2018) 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, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 

Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão os vereadores Adailton 
Alves de Lima, Otoniel de Sousa Brito e 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. O senhor presidente reassumiu os 
trabalhos e autorizou a secretaria da Casa a proferir a leitura da ata da 

sessão anterior e logo após a leitura da Ata o senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e pôs a 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 de leitura da Indicação nº 050/2018 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura de da Indicação nº 051/2018 de autoria do 

vereador Zildo Vicente Leite, leitura de da Indicação nº 052/2018 de 
autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de da Indicação nº 

053/2018 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de 

da Indicação nº 054/2018 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura de Oficio nº 001/2018 de autoria do Gestor do Bolsa Família 
Francisco das Chagas Silva, leitura de Oficio nº 001/2018 de Autoria de 

Simone Ferreira Tomaz representante da ONG ARTE e VIVER. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o senhor Francisco das 

Chagas Silva. Gestor do Bolsa Família para prestar esclarecimento sobre os 
sérios problema técnicos em nosso município. O Gestor esboçou seus 

comentário sobre os problemas técnico no Programado do Bolsa família 

onde o governo instalou um programa para segurança contra Rac. aonde 
vem ocasionando sérios problema no programa do Bolsa Família do nosso 

município e estar trabalhando para que o sistema venha operar com 

qualidade para atender os beneficiados e falou sobre o perfil do beneficiado 



do Bolsa Família. O gestor agradeceu a oportunidade que lhe foi concedida 

na tribuna livre da Casa em ter prestado seus esclarecimentos sobre sua 
Pasta.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou à senhorita 

Simone Ferreira Tomaz representante da ONG ARTE e VIVER para 

prestar esclarecimento sobre a ONG. Usou a tribuna da Casa e esboçou os 
objetivos e perfil do projeto que a mesma vem executando na cidade 

vizinha de Coremas e pediu apoio ao gestar e os vereadores da cidade de 

Cajazeirinhas para que a mesma viesse desenvolver esse projeto aqui em 

Cajazeirinhas porque a questão financeira atrapalha a execução e 
desenvolvimento desse projeto que vem atende as crianças do município. E 

agradeceu o espaço concedido pelo presidente da Câmara. O senhor 

Presidente convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da Silva Filho. 
Que falou! Excelentíssimo Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Público 

aqui presente, Funcionários da casa e caros rádios ouvintes boa noite. 

Quero iniciar a minha fala agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez 

aqui para juntos discutirmos os interesses do nosso município. E 
parabenizar os dois oradores que estiveram aqui, usando desse tempo que é 

permitido por Lei, no qual, Chagas fez uma explanação a respeito do 

Programa Bolsa Família e a Presidenta da ONG, juntamente com o seu 
Vice-Presidente da vizinha Cidade de Coremas, veio aqui apresentar esse 

trabalho brilhante em prol das crianças daquela cidade. E que possa 

também, as pessoas do nosso município tomar esses tipos de iniciativas. 

Gostaria de citar aqui, sobre as minhas cobranças na Sessão anterior. 
Quando aqui cobrei a recuperação do Carro Pipa e da Patrol, e o carro pipa 

já está funcionando então quero aqui parabenizar a gestão e quero reforçar 

dizendo que, é preciso intensificar esse calendário, porque são muitas as 
famílias que precisam de água para beber. Também pedi o retorno do 

Ônibus do São Braz e foi feito de forma parcial, pois foi colocado um 

Ônibus menor, mas agora à noite os estudantes aguardavam esse veículo 

que já se encontra também com problema. E com relação aos dois ofícios 
que ora eu fiz, pedindo aqui a retirada do lixo localizado por traz do 

cemitério público do Distrito de São Braz, então a gente espera que o poder 

público possa recolher o mais rápido possível. Assim como ao 

requerimento no qual pedi a conclusão da obra da parede desse mesmo 
cemitério que caiu. Então, eu deixo aqui registrado, esses requerimentos e 

espero que a gestão possa acatar e executar essas obras que é de 

fundamental importância para aquele setor. Também falar que, como, a 
Patrol está quebrada, que a caçamba e outra máquina possam estar 

encostando terras nas laterais das estradas, pois na minha região, em alguns 

setores precisará. E o amigo Aldenor Sales, tem uma piçarra de qualidade e 

o próprio me autorizou a falar que ele tem esse material disponível. E em 
relação ao Programa Bolsa Família, eu vejo que a nível Brasil está uma 

vergonha. E com relação ao nosso município, eu só lamento! Porque sei 



que o prejuízo é para o menor. Muito obrigado! O senhor Presidente 

convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza. Que falou! Boa 
noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, funcionários dessa casa, 

público aqui presente no nome do Ex-Vereador/Presidente desta casa, 

Adalto! Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão hoje aqui presentes 
no plenário dessa casa e aos que estão em casa nos ouvindo através da 

rádio Cajazeirinhas FM. volto a essa tribuna na data de hoje, primeiro 

agradecendo a disponibilidade do Gestor do Programa Bolsa Família de 

nossa cidade, o Chagas, que deu uma explicação técnica e como já falei o 
Chagas é uma das poucas pessoas desse município que intende muito bem 

da burocracia e fala com bastante propriedade sobre o que falou aqui. 

Quero dizer que muitas famílias de nossa cidade sobrevivem dessa bolsa 
família, então aqui quero me acostar as explicações de Chagas e espero que 

a gestão atual, dentro da sua capacidade financeira, possa investir nesse 

ponto, seja no melhoramento do sinal da internet e/ou seja no 

melhoramento das maquinas que não foram renovadas na gestão passada. E 
na última sessão eu fiz um requerimento verbal e vou pedir a Secretaria da 

casa que faça esse requerimento em meu nome por escrito, pois não ouvi 

uma manifestação espontânea. Então, que venha a nós o diretor de 
transporte para nos dá uma justificativa de como está essa pasta. E gostaria 

também nessa noite, de mandar um abraço para nossa amiga Maria Rita, 

que hoje faz Direito e que ela possa ajudar pelo lado da nossa juventude, 

cobrando a melhoria dos transportes estudantil para que a gente possa 
melhorar essa frota. E fica aqui mais uma vez Senhor Presidente, a minha 

cobrança de público, para que a nossa Secretária de Educação, possa dar 

uma resposta sobre essa questão do fardamento escolar e seja através de 
requerimento ou mesmo através da bancada de situação, questão essa que 

era promessa de campanha e que eu irei cobrar até o dia em que abrir o ano 

letivo com o fardamento escolar. Muito obrigado e boa noite a todos. O 

presidente convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite. Que falou! 
Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, funcionários dessa 

casa, público aqui presente na pessoa de Chagas e Dedé do Pancadão, aos 

ouvintes da Cajazeirinhas FM na pessoa do Seu Chico Ismael do Sítio 

Vinha eu saúdo os demais ouvintes. Agradecer primeiramente a Deus por 
estar aqui na tribuna mais uma vez defendendo os interesses de 

Cajazeirinhas. Gostaria de parabenizar toda a Secretaria Municipal de 

Educação e em especial a equipe da Escola Jandunhy Carneiro, pela 
realização da Gincana Cultural que foi na semana do estudante e aqui já 

parabenizo todos os estudantes do município de Cajazeirinhas, pelo dia 

deles que foi dia 11 de agosto. Parabenizo também o nosso Assessor 

Jurídico, doutor Jaques pelo dia do advogado que se realizou também dia 
11 de agosto. E no dia 12 de agosto, foi o dia da juventude e também o dia 

dos pais. Essa semana está sendo dedicada a família e desde já parabenizo a 



comunidade católica pela organização. Senhor Presidente como é de seu 

conhecimento de vossa excelência o nosso município recebeu mais uma 
ambulância. Eu fiz aqui três indicações, aonde proponho ao gestor do 

município juntamente com a Secretaria Educação que façam um estudo de 

viabilidade econômica e veja a possibilidade de instalar sistemas 
fotovoltaicas que é a energia solar. Então, creio que é viável colocar na 

escola Jandunhy Carneiro por ser uma escola toda climatizada e que se 

expanda também paras as escolas da zona rural. Outra indicação que fiz, 

aonde proponha a administração municipal juntamente com a Secretaria de 
Agricultura em conjunto com o conselho municipal de desenvolvimento 

rural sustentável, conselho esse que infelizmente não está sendo valorizado. 

E a outra indicação que aqui fiz, foi para a reforma da lavanderia do São 
Braz II. Estive hoje, visitando o CRAS, juntamente com Vossa Excelência 

Senhor Presidente, o Senhor Prefeito e a Secretária. Para ver a conclusão 

do curso de cem horas aulas de Bolos, Doces e Salgados e confeitaria e lá 

ouvimos que a Prefeitura deu total apoio. Também estou vendo a 
necessidade de um curso de boas práticas de fabricação e também de 

manifestação de alimentos, porque hoje é necessário. Fiz uma visita 

também a Academia de saúde e em breve vai estar servindo aos jovens e 
aos idosos e já faço um Requerimento verbal ao gestor que amplie essa 

academia para a praça de frente a igreja e para os Distritos de Barrento e 

são Braz que também merecem como também visitei a Creche e desde já 

deixo os meus parabéns pra diretora Odete, que não tem medida esforços 
na sua administração. Hoje iniciou-se o período eleitoral e é de grande 

necessidade que votem em pessoas que realmente mereça seu voto. Fiz 

uma visita a Geraldo Formiga e dona Maria das Dores e vi o seu quintal 
produtivo e só lamentei em ver que colocaram fogo bem na entrada uma 

queimada criminosa deixando um prejuízo de quase três mil reais. E pra 

concluir atendimento médico com Dr. Marcelo e a Drª Genilda na Unidade 

Básica de São Braz pela parte da tarde. Então, eram essas as minhas 
palavras e boa noite a todos e a todas. 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 
falou! Boa noite Senhor presidente, senhores colegas vereadores publico 

aqui presente há todos os ouvintes da Radio Cajazeiruinhas Fm. Antes de 

começar a minha fala eu gostaria de fazer um comunicado aos meus 
colegas vereadores, que o secretário de planejamento Geraldo Cezário 

esteve aqui comigo essa noite e comunicou que o contador da prefeitura o 

senhor Rogerio pediu para marcar uma reunião com os vereadores e eu 

marquei para a próxima sessão para passar algumas informações para nós 
vereadores, pois em seguida também estará chegando pra agente ate o dia 

15 de setembro a LOA (Lei de Orçamento Anual), para termos 



conhecimento e até o fim do ano estar votando e concluindo o orçamento 

do município. Estive na Creche hoje juntamente com Zildo onde fomos 
muito bem recebidos pela diretora Odete que nos mostrou alguns 

equipamentos novos que chegaram para melhorar o dia-a-dia daquelas 

crianças que lá estudam. Então parabéns ao prefeito a secretária de 
educação na pessoa de Luana e também a diretora da Creche por ter 

conseguido esses recursos visitei também a academia de saúde que já estar 

quase em perfeitas condições para ser inaugurada, vi os equipamentos 

novos foram comprados e já estar sendo mondado e fiquei muito satisfeito 
por ser climatizado e se Deus quiser a qualquer momento essa obra será 

entregue a população parabéns ao nosso prefeito e ao nosso secretário de 

saúde do nosso município. Gostaria também de parabenizar toda a 
secretarias de Educação no nome de Luana por ter realizado essa gincana 

no 10 de agosto, então parabéns os estudante do nosso município pelo dia 

11 de agosto dia do estudante. Parabenizar também o nosso prefeito pela 

conquista de mais uma ambulância para do nosso município. Como já 
expliquei na ultima sessão o fardamento escolar que teve um problema 

mais já foi resolvido uma parte desse fardamento já se encontra no 

município. Visitei também hoje o CRAS, juntamente com o vereador Zildo 
Vicente e o prefeito Assis e lá fiquei muito satisfeito com a secretária de 

Ação Social Andreia e toda sua equipe que lá se encontrava, realizando 

uma capacitação de bolos, salgados e doces. No qual foi falado do total 

apoio da secretária de ação Social para com esse curso e da organização do 
prédio do CRAS, e parabenizou a gestão. Então parabéns! Porque é esse o 

nosso papel de vereador. Ouvindo atentamente as palavras do vereador 

Zildo Vicente , quando falava sobre as pessoas que colocam fogo nas 
margens da BR, quero dizer que acho essas pessoas criminosas, pois estão 

causando prejuízo aos proprietários e também aos animais. Então vamos 

denunciar essas pessoas que estão fazendo esse tipo de crime. Eram essas 

as minhas palavras, meus agradecimentos a cada um de vocês as Indicações 
do vereador Vicente Ismael que aqui ouvi e irei amanhã subscrever e 

cobrar do senhor prefeito sobre a questão que foi citada por vossa 

excelência a do lixo no Cemitério do são Braz, então muito obrigado pela 

paciência e também a todos uma boa noite. O senhor presidente reassumiu 
os trabalhos e encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadora a comparecerem a próxima sessão ordinária a designada para o 

dia 23 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. 

 
                                                       Cajazeirinhas, 16 de agosto de 2018. 

 



 

 

 


