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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (02/03/2017) 

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 a 

leitura do expediente do dia que constou de leitura de Votos de Pesar a 

família do senhor José Abílio de Sousa de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura de Votos de Pesar a família do senhor José Cavalcante 

da Silva de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, e sobre escreveram 

os vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, 

Arildo Batista Ferreira, Joalex Rodrigues da Costa, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, 

Zildo Vicente Leite. Leitura de Votos de Pesar a família do senhor 

Francisco Leite da Cruz de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura de Indicação nº 091/2017 de autoria do vereador Arildo 

Batista Ferreira, leitura de Indicação nº 092/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 097/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Indicação nº 098/2017 de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito Waerson Jose de Souza. Que 

saudou o presidente colegas vereadores publico presente, em nome do ex-

vereador Janio Pereira cumprimentou todos que estão no Plenário da Casa. 

O edil agradeceu de forma democrática a gestão pelo atendimento da 

Indicação nº 020/2017 onde vem solicitar a reforma da Escola do Distrito 

do Barrento que estar quase pronta faltando realçar apenas o nome da 

escola agradeceu atuação da gestão  ao vereador. O edil falou sobre um 

oficio que enviou a secretaria de finanças que foi recebido no dia 15 de 



fevereiro do corrente ano onde solicitou cópias das dividas de água, energia 

elétrica e INSS para que não caia na ressonância ou na caixa das almas. E 

solicitou do senhor presidente que faça uma notificação ao secretário 

baseado na lei de não informação. O edil agradeceu a Deus pelas chuvas 

que estão chegando para que tenha um ano mais ameno como já se teve 

cinco anos de seca e que vem passando todo alto sertão da Paraíba. E foram 

essas as suas palavras e desejou uma boa noite a todos.  O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite. Que saudou o presidente colegas vereadores e vereadora, 

funcionários da Casa, cumprimentou a mesa em nome do presidente Jacson 

em nome do ex-vereador Junior de Expedito Sales saudou o público 

presente. O edil solidarizou com as famílias enlutadas com votos de pesares  

as famílias seu sentimentos a todas as famílias. O Edil agradeceu a Deus 

em primeiro lugar por estar aqui novamente e ao povo de Cajazeirinhas 

pela presença nas sessões também com os noves vereadores presentes a 

quinta sessão muito produtiva e a participação do publico porque a 

população tem que vim para vê o seu vereador como estar atuando, também 

como falou o vereador Waerson que agradeceu a Deus pelas chuvas e 

mencionou que o açude de Coremas já tomou mais de um metro de água. O 

edil parabenizou o pessoal da secretaria de agricultura, e dos transportes 

porque os tratores em pleno carnal estavam trabalhando e já com 80% das 

terras dos agricultores cortadas agradecer o pessoal dos cortes de terras 

estar de parabéns que continue durante os quatro anos o que o povo só tem 

que agradecer também ontem foi a abertura da Campanha da Fraternidade 

todo ano a CNBB elege um tema e esse ano é Fraternidade Biomas 

Brasileiros e o lema é Em Defesa da Vida. Agradecer ao Secretário de 

Administração Chaguinha e de Finanças Kaenio e o gestor pelo pagamento 

do mês de fevereiro antes do carnaval, mas viu na internet que 45 

prefeituras teriam o FPM bloqueados devido às informações do Ceops e 

Cajazeirinhas é uma delas e isso não é bom o edil comparou os valores da 

cidade de Condado com Cajazeirinhas e são os mesmo valores a questão é 

do desconto RFB, em Condado é de R$ 13.239,48 janeiro e fevereiro e em 

Cajazeirinhas R$ 327.326,28, dinheiro que poderia ser utilizado na reforma 

de escolas, e outros. O vereador parabenizou a equipe da educação pelo 

inicio do ano letivo de aulas, o vereador parabenizou o secretário de obras 

pela reforma no grupo escolar do Distrito do Barrento, Boa União e São 

Braz II. Em conversa com a Senhora Josélia Lacerda a mesma informou 

que antes havia 16 escolas na zona rural e atualmente só existe 07 escolas 

em funcionamento. O vereador finalizou com a frase “unidos somos mais 

fortes”.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador 

inscrito Adailton Alves de Lima que em nome do ex-vereador Jânio Pereira 

saudou o pessoal presente no plenário, inicio deixando votos de pesar as 

famílias citadas pela perda de seus entes queridos em meu nome e em nome 



de minha família, na pessoa de Zé Balduino que lutou muito contra o 

câncer e outras famílias. O vereador parabenizou a secretaria de educação 

pelo inicio do ano letivo, agradeceu o esforço de toda equipe da educação 

tanto da zona rural com urbana, pois o grupo escolar de São José dos Alves 

encontra-se em pleno funcionamento com professor e aluno e em sala de 

aula, em contato com a secretária de educação a mesma informou que 

houve um aumento no numero de alunos matriculados até mesmo no ensino 

da EJA. Com relação aos ônibus escolares que não estavam indo pegar os 

alunos, era  porque estavam sendo consertados, pois necessitavam de uma 

reforma e o ônibus que passa na região de Tapera e São José dos Alves 

voltou a fazer o percurso, também o nosso município foi agraciado com os 

cisternões para nossas escolas, pois as escolas terão água para consumo 

humano em parceria com governo federal e municipal, e a escola de São 

José dos Alves foi uma comtemplada, porque com a chegada das chuvas já 

amenizou muito as dificuldades por agua no município. Com relação as 

estradas já existe algumas regiões necessitando de roço onde o mato já esta 

cobrindo totalmente as estradas, deixo meu pedido verbalmente para as 

necessidades futuras porque durante 4 anos cobrei na tribuna dessa casa e 

através de indicações e não foi feito a prestação do serviço, com relação 

aos cortes de terras nosso município já esta com 90% concluído onde as 

comunidades parabenizam por essa ação. O edil falou sobre o leilão no 

município onde foi de encontro a Lei Orgânica e até o Regimento Interno 

onde foram leiloados tratores que hoje esta servindo ao município de 

pessoas particular foi uma perca muito grande para o município e falava 

sempre do descaso com o transporte do município como os ônibus 

escolares e patrulha mecânica. Senhor presidente eram essas as minhas 

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

inscrito Arildo Batista Ferreira. Saudou o presidente colegas vereadores e 

vereadora, cumprimentou o pessoal presente no plenário. O Edil falou 

sobre a Indicação que ele apresentou solicitando a reposição de lâmpadas 

mais convencei com o secretario e ele justificou que ainda não tinha sido 

feito a licitação para compras das lâmpadas e fiz o apelo para que venha 

iluminar os caminhos de Cajazeirinhas a outra foi sobre que a prefeitura 

faça parceria com a 3ª companhia de policia de Pombal para que seja 

implantado no município de Cajazeirinhas o PROERD, É um programa 

educacional  com os policiais nas escolas para combater o uso de drogas 

nas escolas é muito importante esse programa, e com relação aos cortes de 

terras onde andei na minha região os agricultores estão satisfeito  quero 

parabenizar a gestão os secretários, em Coremas foi feito a licitação de 

tratores para os cortes de terras e que ganhou a licitação foi Neguinho 

Pezação e agora que começou os cortes de terras em Coremas, e sobre o 

inicio das aulas a educação estar de parabéns espero que essa rosa continue 

brotando  com esse trabalho que estar abrilhantando Cajazeirinhas mais de 



início tem algumas falha quando recebi uma queixa do pai de aluno o 

senhor Geraldinho do Riacho Fechado que o carro não tinha ido buscar os 

alunos mais já foi tomado as providencias e outro carro foi deixar. E graças 

a Deus o carnaval foi em paz uns foram brincar em Coremas brinquei com 

eles outros ficaram aqui mais tudo na paz, e com relação o roço já indiquei 

que na minha região necessita urgente fazer o roço lá estar turbulento a 

passagem e com o tráfego do ônibus da estudante fica espremido e é muito 

complicado realmente quero solicitar da gestão que seja feito o roço 

daquela região. Era só isso e boa noite a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da 

Costa. Que saudou o presidente, colegas vereadores e vereadora, 

funcionários da Casa, em nome do ex-vereador Jânio Pereira 

cumprimentou o pessoal presente no plenário. O Edil primeiramente 

parabenizou a Diretora da Escola Janduhy Carneiro pela brilhante acolhida 

que fez hoje onde esteve presente e o inicio escolar para o ano de 2017, 

uma acolhida muito importante aos pais e alunos daquela entidade, também 

os professores que graças a Deus a educação de Cajazeirinhas voltou a 

caminhar de rumo ao futuro lá foi citado nomes de ex-alunos que já entrou 

na faculdade a exemplo de Maria Rita que entrou para Direito e outros 

como outros e outros entraram para engelharia civil e para nós é motivo de 

orgulho, também parabenizou o Diretor de Transportes, e o secretario de 

agricultura que tanto se empenharam que  nesse carnaval estevão 

trabalhando para atender as necessidades dos pequenos agricultores o nosso 

inverno e um período curto que tem que plantar cedo para colher  e graça a 

Deus na minha comunidade era a ultima a ser cortada durante esses quatro 

anos passado e esse ano chegou no tempo certo, o vereador agradeceu ao 

secretario de obras por atender a indicação que fez solicitando a 

recuperação do mata burro na entrada do Sítio Vinha e já foi dado uma 

arrumada e o secretario prometeu terminar o serviço. O edil solidarizou 

com as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos moradores de 

nossa cidade com Zé Balduino, seu Zé Abilio e Neide que perdeu sua filha 

que Deus conforte cada família com sua divina proteção. Portanto essas 

foram suas colocações. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Que 

saudou o presidente, colegas vereadores em nome do secretario Kaenio 

cumprimentou os demais. A edil agradeceu em primeiro lugar a Deus pelas 

chuvas que veio tranquilizar a todos um presente de Deus, e externou seus 

votos de Pesar as famílias que tiveram seus entes queridos falecidos como 

Zé Balduino que foi seu vizinho e acompanhou  parte de seu sofrimento e 

também de suas vitorias porque foram oito anos de sofrimento e vitória 

mais já pediu a Deus que a colocasse em um bom lugar porque era uma 

pessoa muito alegre, e no período da campanha ele brincava muito com a 

vereadora e que o vereador Otoniel sabe disso que presenciou. A edil 



parabenizou o prefeito por estar dando segmento os trabalhos de forma 

humana com o pagamento dos funcionários em dias e com certeza esses 

funcionários que trabalharam no carnaval estava trabalhando com amor e 

respeito ao prefeito não por obrigação isso ela afirma a vocês, parabenizou 

a secretaria de educação Luana Mara que estar fazendo um trabalho lindo e 

ala estar muito satisfeita e que as crianças estão muito felizes como 

acolhida nas escolas não só a da cidade mais também as escolas do campo 

e também os pais dessas crianças e pediu aos professores que a zelasse 

essas crianças que trabalhasse com amor porque elas sim são o futuro de 

Cajazeirinhas. E com relação os cortes de terras foram muito gratificantes 

para os agricultores estão todos satisfeitos porque sendo filha de agricultou 

sabe o que é isso e vamos trabalhar em prol de Cajazeirinhas e com relação 

ao roço já estar precisando sim porque com os ônibus passando todo os dias 

é preciso ser feito o roço  e pediu o senhor prefeito encarecidamente para 

atender o pedido e agradeceu a Deus pelo carnaval abençoado sem 

acidentes  tudo na paz. Essas foram suas palavras e obrigada a todos. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito. Que saudou o presidente, colegas vereadores e 

vereadora, funcionários da Casa, em nome do secretario Kaenio saudou 

todos que se encontra no Plenário da Casa. O edil falou sobre os Votos de 

Pesar a família do senhor Zé Balduino meu amigo e compadre tive a honra 

dele me dá um filho para apadrinhar e também por ser parente e outo Votos 

de Pesar a família de Zé Abílio pai de Neném pessoas de nossa cidade.  

Também falou sobre a Indicações que fez que vem indicar o prefeito que 

seja feito a limpeza e desobstrução do beco que fica no início da queira de 

seu Geraldo e  termina nos fundos da antiga TELPA pois as pessoas que 

moram vizinhas ao beco estão preocupadas e solicitam providências 

imediatas, devido a infestação de baratas e outros insetos que por ventura 

podem trazer riscos a saúde da pessoas que residem próxima ao mesmo. 

Porque ali é de responsabilidade do município. A outra indicação é que o 

senhor prefeito cercado com tela de 2,50 m de altura todo o entorno do 

lixão de nosso município e também seja colocado um portão para prevenir 

a entrada de animais ao recinto, bem como designar um funcionário para 

ficar diariamente a disposição do mesmo, para que possa recolher as 

sacolas plásticas e outros matérias que venham contaminar o solo, evitando 

que estes se disperse para as propriedades vizinhas ao lixão localizado na 

propriedade denominada de Sítio Riacho Grande zona rural de 

Cajazeirinhas . A outra que apresentou foi a eminente necessidade de se 

tampar uma cratera que foi aberta pelas águas que escorre das chuvas na 

propriedade do senhor Evandi Vieira  podendo ocasionar acidentes com 

carros, motos ou até pedestre que seja colocado entulho ali ou que faça um 

desvio para água também próximo tem um poço de lama  que leve uma 

caçamba de entulho e jogue dentro. Parabenizou o prefeito pelo inicio da 



gestão pelo trabalho que estar sendo feito parabenizou o secretario de saúde 

Edney e a secretaria de educação pelo trabalho que estão sendo 

desenvolvido em suas secretarias, agradeceu ao senhor prefeito por ter 

atendido a sua indicação dos consertos dos ônibus antes do inicio das aulas 

e também a questão dos cortes de terras que choveu e os agricultores 

precisa plantar porque foi para isso que vossa excelência foi eleito para 

resolver os problemas do município porque vou parabenizar na hora de 

parabenizar e vou cobrar na hora de cobrar sabendo que nem tudo poder ser 

resolvido de imediato mais vai sendo se resolvido passo a passo o que seja 

melhor para Cajazeirinhas. E muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da 

Silva Filho. Que saudou o presidente, colegas vereadores e vereadora, 

funcionários da Casa, em nome do Diretor de transporte e o senhor prefeito 

saudou todos que se encontra no Plenário da Casa. O Edil falou que iria 

fazer um relato dos acontecimento do município solidarizando com as 

famílias enlutadas, também falou sobre um Votos de Pesar que apresentou a 

família de uma pessoa de sua região que faleceu no dia 17 o senhor 

Francisco Fernandes conhecido com Chico de Zé Preto, também agradeceu 

a Deus pelo o período carnavalesco que terminou tudo na paz apesar de ser 

bem movimentado no município por já fazer parte do calendário. O Edil 

agradece os policiais  militar que esteve presente em São Braz fazendo a 

segurança e também no Barrento no Recanto dos amigos no Barrento os 

policiais com à viatura com relação os cortes de terras os tratores chegaram  

ontem   mais já fizeram muito serviço na comunidade e é isso que os 

agricultores querem beneficio e o serviço estar sendo bem feito o vereador  

Zildo falou que tinha agricultou com ordem de corte de terra de quatro anos 

atrás na minha comunidade tem ordem de corte de terra de dois mil e oito e 

se for se espelha em gestões passada não vão chegar em lugar nenhum e 

que seu sogro tem ordem de corte de terras dos anos de 2008 e 2009 e isso 

acontece em qualquer gestão e parabenizou o prefeito que isso não estar 

acontecendo esse ano mais já houve um problema entre os cortes de 

Forquilha e Cascão mais já foi consertado mais isso não tirou o brilho do 

trabalho que estar sendo feito porque o município é grande e as chuvas são 

irregulares. O edil parabenizou a gestão e a secretaria de educação com sua 

equipe pelo início do ano letivo  como de início também faltou carros em 

alguma região que não foram pegar alunos mais esse problema será 

resolvido e também parabenizar os agricultores por ser comtemplado  com 

o seguro safra a gestão anterior deixou esse beneficio assegurado mais o 

que estar sendo preocupante e o êxodo rural  por falta d’água, por falta de 

emprego e o agricultou estar saindo por uma necessidade própria  e com 

relação as escola do município há quinze anos tinha dezesseis escolas do 

campo e hoje já foram fechadas quase todas isso ocorre não é porque o 

prefeito quer não é por falta de alunos, a escola de São Braz I foi fechada 



no governo de Zeridan e ele fechou varias escolas por falta de alunos  e que 

tem que rezar para chover para que o agricultou continue no campo, e não 

seja preciso vem pra prefeitura atrás de auxilio porque o município a 

população e de 70% na zona rural e se a gestão deixou problemas se essa 

gestão fizer 65% ele é um grande gestor. Era só isso 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 saudou o presidente, colegas vereadores, funcionários da 

Casa publico presente saudou o senhor prefeito e a sua esposa agradeceu a 

Deus pelas chuvas que tanto o povo pedia Deus nos mandou para os 

humanos e os animais falou sobre os Votos de Pesar que foi apresentado 

pelos vereadores nesta noite a essas famílias enlutadas porque aqui somos 

parceiros um dos outros pela cidade ser tão pequena pelo contato e essa 

semana faleceram duas pessoas em nossa cidade e é como fosse da família 

e deixou suas condolências as famílias em seu nome e em nome deste 

Poder Legislativo. Também parabenizou toda equipe da secretaria  

educação pelo inicio do ano letivo parabenizou a secretária Luana ao 

senhor prefeito Assis e todos que faz parte da gestão pelo empenho 

procurando acertar  com parceria e quando um erra procurar e conversar 

para consertar a secretária Luana procurou planejar os carros para trazer os 

alunos  hoje para que nada desse errado mais ainda pequenos  problemas 

podendo ser consertado, também com o esforço do secretário de obras,  

prefeito e o diretor de transportes  as escolas foram reformadas para o 

inicio das aulas e c sobre os cortes de terras não é possível agradar a todos 

e também as diferenças de chuva em lugar chove mais outro chove menos 

mais com interesse tudo da certo. Agradeceu ao policiamento em nosso 

município  no período do carnaval que mantéu a segurança no São Braz no 

rio  e também no Barrento no Recanto dos Amigos. Mesmo acontecendo 

aquele problema da retirada da viatura daqui o senhor prefeito procurou 

solucionar o problema trazendo de volta essa viatura com os policiais, onde 

a casa estar montada para os policiais militar com camas colchões, ar 

condicionado e alimentação. Era só isso e 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 

convidado os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima 

sessão designada para o dia 16 de março 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. 


