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Ata da 5ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Ao quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete 

(14/09/2017) 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.  Deixou de comparecer a sessão o vereador Zildo Vicente Leite que 

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 a fazer a leitura do 

Expediente do dia que constou de leitura de Indicação nº 150/2017 de 

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

151/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 152/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura da Indicação nº 153/2017 de autoria do vereador Vicente Ismael da 

Silva Filho, leitura da Indicação nº 154/2017 de autoria do vereador 

Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação nº 155/2017 de autoria 

do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da Indicação nº 156/2017 

de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura de Votos de 

Pesar a família do senhor Joselino Rodrigues de Almeida. De autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito e sobrescreveram os votos de Pesar os 

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

Arildo Batista Ferreira, Joalex Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva 

Filho, Waerson Jose de Souza e a vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, leitura de Votos de Pesar a família do senhor Mamede Leite da 

Silva. De autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, e sobrescreveram os 

votos de Pesar os vereadores Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton 

Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Joalex Rodrigues da Costa, Vicente 

Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, e a vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Votos de Pesar a família da 



senhora Marli Soares de Oliveira. De autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, e sobrescreveram os votos de Pesar os vereadores Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, 

Joalex Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de 

Souza, e a vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida. Leitura do 

Projeto de Lei nº 012/2017 de Autoria do vereador Arildo Batista Ferreira. 

O senhor Presidente reassumiu os trabalhos e pôs em votação o Parecer nº 

001/2017 de autoria da Comissão de Redação e Justiça ao Projeto de 

Resolução nº 001/2017 de Autoria da Mesa Diretora da Casa. O parecer foi 

aprovado por unanimidade de Votos. O senhor Presidente pôs em 1ª 

votação o Projeto de Resolução nº 001/2017 Altera o caput do art. 25, do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Cajazeirinhas, estabelecendo 

dia e horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cajazeirinhas-

PB. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente 

pôs em 2ª votação o Projeto de Resolução nº 001/2017 Altera o caput do 

art. 25, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cajazeirinhas, 

estabelecendo dia e horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas-PB. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor Presidente convidou vereador inscrito Vicente Ismael da Silva 

Filho. Que falou. Meu boa noite, iniciando a minha fala eu gostaria de 

agradecer a Deus por estarmos aqui, em mais uma Sessão Ordinária, para 

discutirmos assuntos de interesse do nosso município. Como o projeto que 

ora foi aprovado por maioria, que é o voto que restabelece as sessões 

semanalmente. Gostaria também de parabenizar o município pelo ultimo 

dia sete de setembro, os desfiles, muito bem organizados. Então, deixo aqui 

meus parabéns a todo o município de Cajazeirinhas por fazer uma data tão 

bonita que é a Independência do Brasil e por abordar temas tão 

importantes. Quero aqui citar algumas indicações que fiz ao executivo, 

pedindo que possam ser recuperadas as estradas que ainda faltam ser 

complementadas no nosso município. Também a questão de reposição de 

lâmpadas no São Braz II, a pedido de alguns moradores. Sabemos que já 

foram feitas algumas reposições naquele setor, ficando alguns postes e 

também alguns que já foram feitos que mas já estão as escuras. A 

comunidade de Cascão também está precisando de reposições de lâmpadas. 

Nós sabemos que a maior dificuldade do nosso município além da 

dificuldade financeira que hoje assola o nosso país, é a questão da falta de 

água no município. Sabemos que o município tem se empenhado com essa 

questão de carros pipas pra manter essas casas abastecidas, mas na 

comunidade do madruga, algumas pessoas pagaram carros pipas pra botar 

água, até já cobrei aqui e peço que as pessoas responsáveis pelo setor dos 

carros pipas possam rever os pedidos daquela comunidade do madruga. 

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 Primeiro venho hoje nessa tribuna me solidarizar com tantos 

falecimentos em nossa Cidade. Quero senhor presidente, que a prestação de 

conta da secretaria de Saúde que é bimestral que ela acontece que ela é 

quadrimestral que ela acontece. A gente já está entrando no nono mês e até 

agora não teve a exposição de prestação de contas da secretaria de saúde, 

que é lei. Ouve também na Câmara, um momento de discurso da lei de 

orçamento anual e que a gente espera que venha com mudanças. Quando 

situação e oposição mostrar efetivamente o bem dessa Cidade, não vamos 

estar se sujeitando a isso. Cadê aquelas planilhas do famoso NDS. Saiu da 

oposição e veio pra situação e agora não se cobra planilha. Então é isso que 

falo pra nós que estamos hoje na oposição, tenham muito cuidado no que 

vamos falar, porque já estivemos lá, mais a gente tem que ter o 

reconhecimento os pés no chão e saber que erramos e só quem sabe das 

dificuldades é quem está lá. E tenho certeza que o Prefeito Assis está com 

grande dificuldade pra gerir. Se Deus quiser, ainda estamos no inicio e eu 

torço pra que as coisas melhorem, porque melhorando pra Cidade, melhora 

pra todos. A gente tem que parar de torcer pra tudo dar errado, estamos 

aqui vivendo em Cajazeirinhas, pra que tudo der certo. Muito obrigado 

senhor presidente pela tolerância. O senhor Presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima. Que 

falou. Meu boa noite. Quero aqui iniciar minhas palavras desejando os 

votos de pesar as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, uma 

perda também pra o nosso município. Hoje essa casa aprova novamente, 

trazendo o poder legislativo para mais próximo. Abrindo as portas dessa 

casa toda quinta-feira com as Sessões Ordinárias. Deixar os meus parabéns 

ao dia sete de setembro, a secretaria de educação e a toda sua equipe que 

fizeram um brilhante trabalho nesse dia. Onde nesse desfile foi citado o 

legislativo atual, os ex-vereadores, ex-prefeitos e vices, que passaram por 

esse município. Como também os senhores de engenho e os demais temas 

abordados, resgatando a história do nosso município. Ouvindo atentamente 

os colegas vereadores aqui, sobre um assunto muito importante e pertinente 

a essa casa que já vem de grande preocupação, que é a questão do 

abastecimento de água, da demanda do carro pipa e eu vejo que a demanda 

é maior que os recursos que estamos tendo para suprir essa necessidade. 

Nós temos que buscar junto ao governo, junto ao prefeito que também está 

nessa luta, pra que possa trazer mais um carro pipa aqui pro nosso 

município, porque daqui pra janeiro essa demanda vai aumentar ainda 

mais. Porque o nosso País atravessa e assola grande dificuldade de crise 

hídrica, financeira e os grandes dinheiros estão nas malas e caixas, e eram 

pra estar gerando bem estar, saúde, educação, segurança pública e não 

gerando aperreio da forma que está. Meu muito obrigado senhor presidente. 

O senhor Presidente reassumiu trabalhos e convidou o vereador inscrito. 

Arildo Batista Ferreira que falou Boa noite senhor presidente, vereadores e 



vereadora. Sobre essa indicação desse projeto, o presidente no começo 

recusou o projeto, no fato que ele justificava que existia uma palavra forte 

que era “obrigatoriedade”, que tudo se torna obrigatório, gerando, vereador 

não pode dar despesas ao município. Eu penso nas pessoas que precisam e 

todos sabem que os remédios de quem tem uma doença forte e agressiva 

como o câncer é caro. Mas como essa pessoa me parou pra saber dessa 

situação desse remédio, eu disse que iria procurar um colega vereador de 

Coremas pra que ele me desse uma dica. E a dica que ele me deu foi que, 

vai pra casa e a casa vai ver se existe algum empasse para ser aprovado 

dessa forma, se não. Que modifique mais com uma forma que beneficie a 

quem realmente necessite. Infelizmente o município só tem um carro pipa. 

Participei de uma equipe que solicitamos mais um carro pipa ao governo. 

Participei de uma reunião da ANA em Itaporanga, onde diziam que vão 

fechar o rio e canalizar a água e que vão criar uma forma de recursos pra se 

locar carro pipa pra abastecer a região. Espero que sim, se não, a crise vai 

ficar ainda pior. O açude de Coremas está chegando ao nível a partir do 

morto. Estive na secretaria de Ação Social, fui bem recebido pelo 

administrador Chaguinha e debati assuntos do Bolsa família. Preocupa-me 

também a saúde do nosso município, estive conversando com a pessoa que 

marca as ultrassons e ele me disse que tem em torno de cem pra serem 

feitas. Todos os debates que é feito aqui, não é no nome da pessoa de Assis, 

o pouco que o conheço sei que ele é uma pessoa digna, honesta que 

realmente quer fazer o bem. Só era isso muito obrigado e uma boa noite. O 

senhor Presidente reassumiu trabalhos e convidou o vereador inscrito. 

Joalex Rodrigues da Costa que falou. Inicio falando sobre o desfile que 

aconteceu na nossa Cidade, no ultimo dia sete de setembro, graças a Deus 

foi muito bem prestigiado, com temas muito bem abordados com nomes de 

cidadãos que ajudaram a construir esse lugar. Quero parabenizar a 

Secretaria de Educação e de Ação Social por ter conseguido fazer esse 

desfile. Quero agradecer também ao Secretário de Obras, na pessoa dos 

maquinistas e dizer que as maquinas estão trabalhando e não paradas. 

Quero também me solidarizar com nossos familiares, porque também faço 

parte dessa família que perderam os entes queridos, na pessoa de Joselino 

Rodrigues, Mamédio Leite e Dona Marli. Falando sobre essa crise hídrica, 

estamos preocupados com esse abastecimento de água que o que a gente 

quer é que atendam a todos. Assis esta procurando recursos, fomos na 

inauguração da Cagepa em Coremas e na presença do Governador, do 

secretário João Azevedo ele disse que Cajazeirinhas estava em estado de 

calamidade por água. Quero dizer que não é só pra o consumo humano, 

porque quem sustenta o homem do campo é a pecuária, se acabar com a 

pecuária do nosso município acaba com todo mundo.  Quero agradecer a 

secretária de Ação Social, houve uma visita na comunidade de Vinha, na 

comunidade quilombola e apresentaram os seus trabalhos e foi um dia 



diferente para aquela comunidade. Também esteve presente o secretário de 

saúde fazendo algumas ações. Encerro as minhas colocações e desejo a 

todos uma boa noite e uma boa semana, obrigado a todos. O senhor 

Presidente reassumiu trabalhos e convidou a vereadora inscrita. Aparecida 

Dantas de Almeida, que falou. Solidária a toda a família de Joselino 

Rodrigues, de Mamédio na pessoa de Juliana, e de Marleide Soares a todos 

os meus sinceros pêsames. A nossa zona rural ela tem setenta por cento, é 

um número muito grande e não tem como um carro pipa dá um 

abastecimento a cada família em dois em dois dias, tem que seguir um 

calendário e ele está sendo seguido. E outra, eu não acredito que essa 

gestão está trabalhando com perseguição. No dia 1° desse mês estive na 

vizinha Cidade de Coremas, onde fomos convidados para a visita do nosso 

Governador que esteve lá. Participamos também da audiência pública sobre 

o PPA e a LOA, onde nós aqui colegas, já aprovamos esse projeto. Meus 

parabéns a todos que fazem a secretaria de educação na pessoa de Luana, a 

secretária, pelo brilhante desfile que nos honrou os antepassados, foi um 

desfile muito lindo. Meu muito obrigado e até a próxima.  O senhor 

Presidente reassumiu trabalhos e convidou o vereador inscrito. Otoniel de 

Sousa Brito, que falou. Iniciando o meu pronunciamento, gostaria de ler 

aqui, votos de pesar que requeri pelo falecimento de Mamédio Leite, Marli 

Soares e Joselino Rodrigues. Fiz algumas indicações solicitando do prefeito 

municipal, a limpeza e recuperação dos banheiros desse ginásio de esportes 

que aqui se avizinha. Como também fiz a solicitação da adesivagem dos 

carros. Uma indicação também na questão da vacinação dos animais 

domésticos, juntamente o controle e a fiscalização da raiva que temos que 

ter no nosso município. Gostaria de agradecer aos Agricultores pela 

realização da eleição do sindicato realizada, conduzindo novamente a 

minha pessoa a presidência daquela entidade, fico muito grato e que Deus 

abençoe a todos. Quero aqui falar também da conferencia da Ação Social 

na qual participei que foi muito bem organizada e que já se teve frutos 

tanto da Ação Social quanto da Saúde, que na audiência pública realizada 

aqui nesta casa já vieram elencadas nas conferências e aqui já foram 

colocadas no PPA e na LOA. E aqui quero fazer um breve comentário 

sobre o expositor da prefeitura, que veio aqui e fez sua exposição dizendo 

que aqui nunca existiu uma audiência pública no PPA ou numa LDO, coisa 

que desde dois mil e cinco que é feito e até com mais divulgação e com um 

número de pessoas bem maior. Gostaria de parabenizar a secretária de 

educação pelo desfile do dia sete de setembro muito bem organizado. Me 

pediram que procurasse e conversasse com o prefeito, a respeito do 

pagamento do lixão e volto a dizer Dona Leila, que a partir do momento 

que tinha se acabado aquele contrato, automaticamente era pra ter 

suspendido a colocação de lixo no seu terreno. Então peço ao prefeito Assis 

que tome as providências cabíveis e vamos aguardar pra ver a solução que 



irá ser tomada e o destino do lixão do 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 facultou a palavra ao vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou. Gostaria de trazer a nossa 

solidariedade a todos os familiares que perderam os seus entes queridos, os 

amigos Joselino, Mamédio e Marli. Ao projeto de lei que aprovamos agora 

à noite, que apresentei aos nobres colegas vereadores colocando que as 

nossas sessões fossem semanalmente. Então agradeço aos colegas 

vereadores que por unanimidade de votos aprovamos esse projeto de 

resolução. Parabenizar a secretária pelo desfile lindíssimo parabeniza-la 

mais uma vez, por ter colocado o desfile no dia sete de setembro, fiquei 

comovido pela iniciativa de colocar as crianças representando o poder 

executivo desde a fundação dessa Cidade, como também ao poder 

legislativo, a escola do Estado que também foi brilhante e está de parabéns. 

Quanto a questão do abastecimento de água no nosso município, o que 

temos que fazer é procurar mais recursos, mais carros pipas para o nosso 

município. Porque não é só uma questão humana fica também a questão 

animal. Tivemos um encontro na Cidade de Coremas e protocolamos um 

oficio em mãos do secretário João Azevedo e o próprio Governador 

recebeu em mãos, fazendo alguns pedidos para o nosso município, 

inclusive atender mais a essa questão da seca. Sabemos que não é fácil 

marcarmos audiência com o Governador, mas junto com o prefeito Assis, 

semana que vem vamos marcar essa audiência e lá nós vamos cobrar do 

nosso Governador mais carros pipas pro nosso município. A audiência 

pública que realizamos na câmara de Cajazeirinhas sobre a LOA e o PPA, 

com presidentes de associações, apesar de que a gente já teria aprovado a 

LDO e agora estamos preparando a LOA e o PPA. Quanto à questão dos 

exames na saúde, tem exames na secretaria que está tendo um pouco de 

dificuldades, como a endoscopia na questão de licitação, de convênio aí 

dificulta um pouco nesse sentido. Mandar aqui um abraço ao nobre prefeito 

que está nos escutando nesse momento e dizer que continue na luta, que 

vamos sair dessa crise e Jesus vai nos mandar chuvas. Então colegas 

vereadores, só eram essas as minhas palavras e uma boa noite 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 21 de 

setembro 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, 14 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


