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Ata da 4ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito 

(22/02/2018) 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, 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 Adailton Alves de Lima o 

qual justificou 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 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 do Requerimento nº 005/2018 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e pôs 

em votação Requerimento nº 005/2018 Requer pagamento mensal do 

consumo de energia elétrica da bomba de água que abastece a Associação 

Comunitária Rural de Quilombolas do Sítio Umburaninha. O Requerimento 

foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa que 

falou. Boa noite a todos. A matéria que estava aqui para apreciação do 

plenário, o requerimento a respeito dessa dívida do abastecimento de água 

do Sítio Umburaninha. No meu conhecimento, não só essa comunidade 

mais também outras que tem pessoas carentes e que se for abrir uma 

exceção para está comunidade, que abra para as demais. Era um asseio 

meu, como Vereador, que chegassem a cada comunidade rural este 

pagamento dessas bombas e também esse funcionamento de água nessas 

comunidades. Meus votos de pesar aos familiares do Vereador Adailton 

Alves, que perdeu seu Pai. Assim encerro as minhas colocações e desejo 

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

convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito que falou. Boa noite a 



todos, mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui nessa tribuna, para 

mais uma vez debater os problemas do nosso município. Aqui apresentei 

um requerimento acompanhado de um baixo assinado da associação 

comunitária rural da Umburaninha que pra mim foi uma honra estar 

participando da reunião no ultimo domingo nessa comunidade. Onde entre 

tantos assuntos abordados lá, teve o assunto desse pagamento da energia 

elétrica da bomba que abastece aquela comunidade. Não estou aqui 

querendo obrigar a Prefeitura a pagar e nem falando que essa comunidade e 

a primeira que solicita e que é atendida pelo poder público, existem as 

comunidades de São Braz um e dois, Cascão e São Braz dos Chicos que 

são atendidas. Por isso acho que a Umburaninha também poderia sim, ser 

atendida. Gostaria de relatar a questão do Campeonato da Cidade, pois, 

segundos comentários o município não o organizara-lo. Sabemos que será 

pelo motivo do termino da obra do campo de futebol, mas, poderia ser 

realizado em outro local. E aqui peço que seja realizado de forma 

responsável, pois, em 2016 o gasto foi de três mil reais com premiação de 

1.200,00. Já em 2017 esse montante passou para 8.300,00 com premiação 

de 800,00.  Gostaria de solicitar da Secretária de Ação Social e do gestor 

do programa bolsa família, uma explicação pelo número de pessoas nos 

procurando com a questão de seu beneficio cancelado. Me disperso dessa 

tribuna por hoje. Agradeço pelo espaço concedido e muito obrigado a 

todos. 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 mais uma vez estarmos aqui, para juntos discutirmos 

os assuntos de interesse do nosso município e buscar as soluções viáveis 

para o desenvolvimento da nossa terra. As aulas estão se iniciando e quero 

aqui deixar junto aos meus colegas a minha preocupação. Pois, com o 

efeito das chuvas as estradas em alguns setores estão com difícil acesso, 

principalmente quando se trata do ônibus que é um carro maior. Então eu 

acredito que a Secretária responsável possa planejar uma maneira para 

tomar uma medida paliativa, temporária para que possa dar uma melhor 

condição ao inicio das aulas. Sobre essa questão do programa bolsa família, 

temos pessoas capacitadas no setor, mas, sempre há mudanças no sistema 

e, peço que essas informações possam ser passadas para as pessoas através 

de ofício ou da rádio, para que não venham a se prejudicar com até mesmo 

o cancelamento do benefício. Com relação aos cortes de terras, sabemos 

que o município tem se empenhado, mas tenho que falar da insatisfação 

daqueles que fazem a comunidade que resido. Ano passado minha 

comunidade foi a ultima a ser feita os cortes de terras e esse ano o trator 

passou no mesmo percurso, mas deixou novamente a margem. Não quero 

pensar que o empecilho seja eu, Vereador de oposição porque todos aqui 

são testemunhas de como tenho me comportado desde o inicio dessa 

gestão. Quero aqui encerrar as minhas palavras deixando aqui a minha 



insatisfação e só alertando que o prejuízo não é do agricultor e sim do 

município no momento que alguns agricultores deixarem de plantar no 

tempo hábil, quem perde é o município. Quero agradecer o espaço e muito 

obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Waerson José de Souza que falou Quero.Gostaria de 

cumprimentar a todos e inicio falando exatamente no uso da tribuna livre 

pelo Jornalista J. Milton, aonde pontuou a sua justificativa. Falo que a 

tribuna livre deveria sim, ser muito mais utilizada. Por isso que ela consta 

no regimento interno.  Queria me acostar no pronunciamento do Vereador 

Otoniel, devido a uma grande importância, solicitar sim, do poder publico 

ou do executivo, que, encaminhe para essa casa um projeto de lei que vem 

beneficiar a toda comunidade rural do nosso município. Diante dessa 

noticia triste, a meu ver. Porque seria pela primeira vez que esse 

Campeonato de grande importância que estar levando o nome de Oriel 

Brilhante, projeto esse apresentado pelo Vereador “Buriti”, que não venha 

a acontecer. Nós entendemos e reconhecemos a crise que passa não só em 

Cajazeirinhas, mais o Estado da Paraíba inteiro. Mandar um abraço ao 

nosso amigo Junior que está em João Pessoa nos escutando pela rádio. Um 

homem que incentiva as crianças e que tinha uma escola aqui, mais 

infelizmente teve que ir atrás do sustento da família, mas, acompanha e 

solicitou também essa preocupação do campeonato que não vai ser 

realizado em nossa cidade. Mandaram-me as fotos da Creche que estará se 

iniciando no dia vinte e seis e inclusive ouço que o prefeito esteve lá 

ameaçando um servidor público. Peço um requerimento verbal, se precisar, 

convocando se existir o diretor de transporte, pra que a gente possa discutir 

uns assuntos. Agradeço Senhor Presidente pela paciência, a quem está nos 

escutando pela Cajazeirinhas FM e parabenizo Vossa Excelência por 

retomar essa transmissão tão importante, muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite que falou Boa noite a todos os presentes e aos ouvintes da 

Cajazeirinhas FM. Desde já parabenizar Vossa Excelência Senhor 

Presidente, porque a transmissão voltou. Também agradecer a Deus por 

mais uma vez estar aqui na defesa do povo de Cajazeirinhas. Agradecer 

pelas chuvas de janeiro que foi o melhor janeiro até hoje, 66% acima da 

media do inverno normal. Hoje realizamos aqui no município uma 

distribuição de alevinos, estou com nomes de algumas pessoas que estão na 

lista, e que estavam presentes, mais que, não tiveram a oportunidade de ser 

agradecidos com o alevino. Mas já encaminhei outro oficio para que 

também recebam. Quero falar que na próxima semana já estaremos em 

campo, fazendo as visitas. Cajazeirinhas foi comtemplada com o projeto 

Dom Helder Câmara e tenho que reunir o conselho para vermos como será 

a metodologia de trabalho da Emater em parceria como conselho desse 

município, juntos com essas quarenta e nove famílias na busca da renda de 



fixar o homem no campo e da produção sem agrotóxico. Agradecer ao 

diretor do DR Gostaria de agradecer ao Diretor do DR o senhor Madiel  

Conserva por estar quase concluído o Tapa Buraco e o roço já foi 

concluído. Parabenizo a nossa secretária de educação Luana Pires que essa 

semana realizou a jornada Pedagógica e sobre a Creche o prefeito já estar 

fazendo a reforma. Desde já quero convidar toda a população tanto da zona 

rural quanto da zona urbana porque no próximo sábado dia 24 teremos em 

Pombal o orçamento democrático. O oitavo ciclo, então se sintam 

convidados quero fazer um requerimento verbalmente aqui ao nosso 

secretário Evandi pra que sua secretaria crie um destaque iluminação 

pública, com disponibilidade de um celular para os que precisem na zona 

rural e até na zona urbana também.  A capacitação do Empreender eu acho 

que os cheques vão ser assinados um programa pra gerar renda no 

município aqui parece que foram 17 pessoas comtempladas, são essas as 

minhas palavras e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo Batista Ferreira que 

falou. Boa noite quero primeiramente agradecer a Deus e iniciar dizendo 

que fiz um Requerimento verbal a secretária de educação para saber como 

estar o inicio das aulas para termos um esclarecimento, tive uma certa 

preocupação essa semana com a questão de saúde do nosso município que 

não obtive na sua prestação de conta passada a meta da saúde e preocupou 

pelo fato de a saúde do município estar precária. Às vezes as pessoas vão 

pra Campina Grande fazer uma ultrassonografia enquanto em Coremas tem 

muitas pessoas fazendo exame lá só porque votaram no prefeito. Não 

poderia deixar de citar o nome do radialista J. Milton ele se achou ofendido 

mais ofendido se achou eu porque teve mais de dez títulos e porque só o 

que eu apresentei? Embora ele considere um elogio, mas eu não considerei 

um elogio pelo fato de ter saído só o nome de Luciano Cartaxo? Uma boa 

noite a todos e muito obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e convidou a vereadora inscrita Maria aparecida Dantas de Almeida, que 

falou. Boa noite quero agradecer a Deus pela belíssima chuva que estamos 

tendo nesse momento. Agradeço ao jornalista J. Milton pela presença dele 

hoje nessa Casa como participante independente de qual a pauta dele. EÉ 

muito bem vindo não só ele como qualquer outro que tenha a necessidade 

de usar a tribuna desta Casa essa Casa estar de portas abertas, quero 

agradecer a Deus pela saúde de se Expedito Sales, quero parabenizar o 

secretário de saúde Edney que Deus lhe dê muita sabedoria porque sua 

secretaria não é fácil de administrar, parabenizar a secretária Luana pela 

abertura do ano letivo de nossa rede de municipal de  ensino que será no 

dia 26 deste, parabenizar meu colega Zildo pelo trabalhos que vem 

desenvolvendo aqui na nossa cidade e com relação ao Requerimento de 

meu colega Otoniel, muito bom vereador mas para me seria mais viável se 

fosse para todos os quilombolas. Em relação aos beneficiados do Bolsa 



Família o que tenho a pá é que a essas pessoas que procure a secretaria que 

será bem assistido sobre a ideia do meu colega Zildo na questão do Disk 

seria muito útil, porque facilitava o trabalho do nosso secretário e a 

assistência ao nosso publico melhoraria muito. A falta de medicação no 

Posto de Saúde eu vim saber agora aqui fico triste independente de ser 

como o vereador Waerson falou ou da forma que o presidente da Casa citou 

eu não estava lá, mas vou verificar e se isso estiver realmente acontecendo 

vou pedir encarecidamente ao secretário Edney que esteja mais atento pra 

que não volte acontecer. Dia 08 vem ai e é o dia Internacional da Mulher e 

será um dia de sessão que poderíamos trazer informação para as mulheres 

sobre seus direitos e claro com a permissão do nosso presidente trazer a 

nossa Doutora Crisleide. Com relação as ultrassonografia as vagas de 

ultrassonografia são muito pouca e a demanda são imensas no nosso 

município. Então se chega vaga de João Pessoa, da Policlínica de Pombal 

ou se a prefeitura tem condição de levar pra Biovida eles está fazendo de 

tudo o prefeito estar agindo quero aqui agradecer a paciência e a todos uma 

boa noite. 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 inicio 

minhas palavras desejando os parabéns pela passagem do aniversario do 

nosso secretário de saúde Edney que completou mais um ano de vida no dia 

de hoje e também sua pasta que não é fácil então parabenizo pela a 

condições de seu trabalhos a frente da secretaria de saúde com todos 

daquela secretaria mais o secretário estar diruindo a capital João Pessoa 

justamente para procurar melhorias em transportes para nosso município. 

Quanto o Requerimento do vereador Otoniel sobre a questão de pagamento 

de fornecimento de energia, na comunidade de Umburaninha é de grande 

importância, mas vale saber que se o prefeito tiver recursos na prefeitura 

para fazer esse pagamento ele faz. Quanto ao campeonato de nossa cidade 

para procurarmos algum tipo de solução para que faça parte que a 

prefeitura possa realizar e manter essa tradição. E digo que no campeonato 

de 2017 eu participei e foi muito bem organizado com suas despesas até 

mais um pouco elevada, mais pelo grande porte daquele campeonato. 

Gostaria de parabenizar o meu colega vereador Zildo Vicente pela entrega 

de alevinos junto a secretaria de agricultura, o prefeito e a EMATER. 

Também, fiquei muito satisfeito vendo na secretaria de agricultura de junto 

com a EMATER e o apoio do senhor prefeito a entrega de algodão 

resgatando no nosso município essa cultura, onde naquele tempo pessoas 

viviam bem. Quanto à questão dos cortes de terras eu me empenho e sei 

que questão politica não é! Existe a possibilidade de mais um trator no 

nosso município pra ver se melhora apesar de que sabemos que qualquer 

gestor vai passar por essa demanda a não ser que tenha recursos para 



contratar tratores para nosso município. Na questão de alguns problemas na 

Creche eu falei com o senhor prefeito ele me disse que iria limpar aos 

arredores da Creche na semana de começar as aulas pra que não tenha que 

limpar varias vezes e achei plausível as explicação do prefeito quero aqui 

parabenizar a secretária Luana por já estar providenciando o inicio do ano 

letivo e dizer que a secretária foi um exemplo porque apesar de todos os 

problemas a educação funcionou, os carros trafegaram, e foram recuperado 

alguns alunos que estavam estudando em outras cidades. Então aqui mais 

uma vez quero dizer da gratidão que tenho aos vereadores pela dedicação 

pelo empenho e trabalho realizado e também gostaria de convidar em nome 

dessa Poder Legislativo aos vereadores da situação e da oposição para o 

orçamento democrático e devemos cobrar as melhorias para o nosso 

município. Desejo uma boa noite a cada um de vocês e muito obrigado. 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 01 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. 

 

                                                  Cajazeirinhas - PB, 22 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


