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Ata da 1ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (13/07/2017) 

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, Joalex Rodrigues da Costa, 

Arildo Batista Ferreira, 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 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 da Indicação nº 125/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 126/2017 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura da Indicação nº 127/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura do Requerimento nº 025/2017 de autoria do 

vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Requerimento nº 026/2017 de 

autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura de Votos de Pesar a família 

do senhor Mario Ferreira Lima de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura de Votos de Pesar a família do senhor Damião dos Santos 

Nobrega de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Votos de 

Pesar a família da senhora Maura Almeida Garrido de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Moção de Repúdio nº 

001/2017 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de 

Lei nº 007/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do 

Projeto de Lei nº 008/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito. 

O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Adailton Alves de Lima. Que saudou o senhor presidente os colegas 

vereadores e vereadora, funcionários da Casa em nome de seu irmão 

Adauto Alves de Lima o qual saudou o público presente e desejou boas 

vindas ao mesmo e o Edil falou que a primeira sessão ordinária do segundo 

Período legislativo e que depois de um recesso curto que foi reduzido por 



essa Casa e graças a Deus após das festas juninas que é um mês de muitas 

festas no nordeste e em Cajazeirinhas, reiniciando os trabalhos da Casa e 

também o inicio das aulas do município e deixou em seu nome e em nome 

de sua família os Votos de Pesar as famílias enlutadas de Mario Ferreira de 

Lima uma pessoa amiga de sua família e que deu uma grande contribuição 

a essa cidade e deixa uma família muito bem estruturada, com também a 

família de dona Maura Almeida Garrido que é a mãe de seu amigo João 

Bosco que era amiga de sua família e também falou que o prefeito estar 

presente em toda sessão e quando ele falta a uma já se sente falta de sua 

presença que vem sendo ativamente nessa Casa acompanhando de perto os 

trabalhos e ouvindo a demanda que feita na tribuna da Casa e as 

necessidades do povo que traz os vereadores que são os legítimos 

representantes do povo e agradeceu o prefeito pela reposição das lâmpadas 

na comunidade da Tapera e agradeceu o trabalho do secretario de obras do 

município Evandi Vieira que vem acompanhando atentamente esses 

trabalhos e também agradeceu pelo inicio dos roços das estradas sendo feita 

com a roçadeira mecanizada que estar aqui em nosso município iniciando 

com dificuldades com as cercas que é muito próxima das estradas, porque 

aquelas estradas vicinais que tem as cercas mais afastadas o avanço é 

maior. Mais graça a Associação da ASMEPA a participação ativa da gestão 

que solicitou essa maquina que se faz o roço com mais rapidez.  O edil 

falou que já estar no mês de julho e a questão d’água no município é 

preocupante porque sempre estar aumentando mais família para se colocar 

água nas cisternas das famílias e ele falou com o prefeito para ele falar com 

o governo do estado para vim um pipa para o nosso município porque tem 

um pipa do PAC e um do exército mais vai ser um clamor por água no 

nosso município mais com certeza o senhor prefeito vai suprir essa 

necessidade e parabenizou a secretária de educação pelo São João nas 

escolas do município de forma participativa da secretária de educação e do 

Gestor e a primeira Dama e assessores que faz parte da secretaria de 

educação onde fizeram parte os professores e funcionários das escolas da 

zona rural do município, e parabenizou a todos. Aonde também fez uma 

visita a algumas escolas. O edil falou que na sessão passada o vereador 

Waerson trouxe uma queixa de uma mãe reclamando da merenda da 

Creche e falou que é bom ouvir os dois lados e vez uma visita a diretora da 

Creche e tomou conhecimento que a alimentação seguia a altura 

corretamente com alimentos de boa qualidade aonde vem seguindo o 

cardápio que de segunda a sexta sendo bem acompanhado e parabenizou a 

diretora da Creche até porque a demanda é muito grande de criança com 

frequência ativa e finalizou suas palavras desejando uma boa noite a todos 

e ate a próxima sessão se Deus lhe permitir. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. 

Que saudou o senhor presidente os colegas vereadores e vereadora, 



funcionários da Casa Senhor Presidente colegas vereadores público aqui 

presente meu boa noite. Hoje estamos iniciando nosso segundo biênio aqui 

da casa Manoel Pires de Sousa, e vendo a preocupação de cada parlamentar 

como também a do prefeito. Em procurar melhorias para o nosso 

município. E ouvindo atentamente aqui eu não participei da sessão passada 

pra escutar as colocações do vereador doutor Waerson. Mais quero dizer 

que participo, sempre vou visito a creche porque tenho uma filha e sobrinha 

que lá estudam e vejo o selo que elas tratam as crianças. Teve agora estas 

festividades juninas onde eu participei também. Vendo que apesar das 

crises, cada um estava se empenhando. Era professor, mãe de aluno, todo 

mundo se empenhando pra que fizesse a coisa acontecer. Onde vários 

colegas aqui como Arildo, Zildo estavam lá presente. Ate hoje eu não 

recebi nenhuma reclamação dizendo que a comida era ruim. E graças a 

deus eu vejo que a minha filha esta se desenvolvendo a cada dia e eu só 

tenho a parabenizar não só a diretora mais a todo corpo docente da escola a 

partir do guarda ate a direção da creche. Quanto às obras o prefeito já falou 

que está procurando melhorias a cada dia. Realmente a gente está vendo 

aos poucos as coisas acontecendo. As maquinas estão trabalhando, agora 

mesmo começou o roce e fazendo a terra planagem nessa via que vai para o 

São Braz, que eu acho a principal. E eu tenho fé em deus que a cada dia vai 

melhorar. Diante mão eu vejo um esforço do prefeito, apesar de que eu não 

participo da atualmente da gestão mais estou vendo o esforço deles, 

procurando melhorias para as comunidades. Espero que daqui pra o final 

do ano possa melhorar as estradas, abastecimento da água e iluminação. Eu 

sei que não é fácil porque o município é grande e a demanda é maior ainda, 

porque tanto tem a zona urbana como tem a zona rural, mais que aos 

poucos vai melhorando. Como escutei atentamente aqui, dizendo que na 

tapera já foi feita a iluminação pública e se deus quiser vai chegar a terra 

planagem lá também da estrada. E diante mão eu só tenho a agradecer a 

eles aqui pelo esforço e que continue trabalhando, buscando que nosso 

município é carente e a cada dia precisa mais e mais. Essas são as minhas 

colocações e desejo uma boa noite a todos. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de 

Almeida. Boa noite senhor presidente colegas vereadores publico aqui 

presente na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito eu saúdo os demais e 

também a radio FM de Cajazeirinhas.  Boa noite senhor presidente colegas 

vereadores publico aqui presente na pessoa do excelentíssimo senhor 

prefeito eu saúdo os demais e também a radio FM de Cajazeirinhas.  

Estendo os meus votos de pesar a família de maura em nome da pessoa de 

João Bosco e a todos os filhos dela. Maura faz parte da minha família foi 

uma perda reparável. Então a toda família meus sentimentos. As famílias 

de Damião, que foi um jovem que se foi muito rápido, mais têm um deus 



que é capaz de curar todo esse vazio. As famílias de Mário, um senhor 

muito querido por Cajazeirinhas por toda nossa família. Outro senhor que 

também faz parte da minha família, Benoni, no qual também estimulo meus 

votos de pesar a toda família na pessoa de Leila. Voltamos ao nosso 

trabalho volto com muita alegria, foi um curto recesso que tivemos mais 

confesso que deu pra descansar. E trago muitas coisas boas que foram 

mudadas em nosso município exemplo da recuperação em estradas vicinais 

que todos a conhecem e sabem da deficiência que estavam elas muito 

tempo sem passar uma reforma por elas. Os nossos trabalhos é em ritmo 

acelerado como citou muito bem aqui o nosso prefeito em relação à quadra 

poliesportiva. E eu acredito prefeito que se deus quiser com esse seu 

desempenho, em agosto vamos ter mais esse beneficio em nossa cidade. 

Nossa cidade também foi beneficiada com, a unidade básica da FUNASA 

onde ela trouxe pra nossa Cajazeirinhas reformas de cinco casas de taipa. Já 

pensou o quanto é prazeroso você poder morar numa casa onde possa estar 

bem acolhido e principalmente acolher seus filhos. Então mais um 

beneficio prefeito que só veio a abrilhantar. Os roços também pra 

completar o trabalho das estradas, muito importante e que já esta sendo 

feito. Outro trabalho que me deixou muito satisfeita e mais ainda os nossos 

moradores da zona rural, foi o atendimento médico com o doutor Marcelo 

clínico e uma pediatra. Que deu a cobertura na comunidade do São Braz e 

Barrento se não estou enganada prefeito. Então, parabéns prefeito foi uma 

ação linda continue assim estou muito satisfeita.  E para concluir, nossa 

Cajazeirinhas foi elogiada pelo exercito brasileiro. Então em nome do povo 

que tenho certeza que esta feliz com isso, obrigado e continue assim 

prefeito, ao nosso povo que clama por um gestor assim, que pensa no povo, 

que trabalha para o povo. Um trabalho, que eu percebi que estava em uma 

demanda muito grande em nosso município, principalmente na zona rural 

foi às trocas de lâmpadas que já foi citado aqui mais eu vou agradecer 

novamente, porque eu fui pessoalmente pedir. Então, Muito obrigado. 

Outra coisa que estávamos de recesso e eu vi a necessidade são aquelas 

placas que identifica a nossa zona rural, são braz, barrento tinham muito 

mato ali e eu fui a ele e ele atendeu meu pedido, mandando limpar. Muito 

abrigado mais uma vez. Era só isso as minhas palavras e muito obrigado. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito.  Senhor presidente, senhores vereadores, 

vereadora Cida, senhor prefeito Assis Rodrigues, primeira dama Andréia, 



funcionários dessa casa minha boa noite. Agradecer primeiramente a deus 

por estarmos aqui retornando os nossos trabalhos e também ao publico 

ouvinte da Cajazeirinhas FM, que hoje transmite os trabalhos dessa casa. 

Eu fiz algumas indicações ao seu prefeito solicitando serviços que a 

população necessita no município. Também fiz os votos de pesar ao ilustre 

amigo Mário Ferreira de Lima e Damião dos Santos Nobrega. Mário era 

pra mim como um irmão, e eu tinha muito respeito por ele como ele por 

mim. Como também o ilustre amigo Benoni Cavalcante, uma pessoa que o 

nosso município sempre admirou, pelo seu caráter, pelo seu desempenho 

como homem nesse município de Cajazeirinhas. E outras pessoas que 

também vieram a falecer em nosso município. Frisava umas indicações 

solicitando do senhor prefeito, a passagem das maquinas nas ruas onde não 

tem pavimentação ou calçamento na nossa cidade. Aberturas de algumas 

ruas e avenidas, porque todos nos sabemos que é obrigação do gestor ou da 

prefeitura, a organização das ruas da cidade. Porque tem algumas pessoas, 

que chegam pra construir a sua casa ou prédio que seja não vai à prefeitura 

procurar o fiscal, mesmo que ele vá a prefeitura não tem um mapa, não tem 

ali as maquinas zelando aquilo ali, pra que as pessoas vejam que aquilo é 

uma rua e tenham respeito pela nossa cidade. Desculpe-me a população 

mais falta um pouco de respeito pelo poder público por aquilo que é do 

povo. Gente, pra construir nós temos que ir lá à prefeitura tirarmos os 

alvarás de construção, pedir a autorização ao poder executivo e pedir a um 

fiscal pra nos mostrar onde é. As pessoas tem que se adequar as formas do 

município e não o município se adequar a desejos e vontades de alguém, 

que é o que vejo em nossa cidade. Quem quiser eu tenho em casa o manual 

de organização das cidades. Como também fiz uma indicação para que 

fosse solicitado da cagepa a extensão de rede de água naquelas casas 

construídas no conjunto Felipe Vitoriano, pios recebi varias cobranças 

desses moradores. Estou fazendo novamente o requerimento como fiz pra 

que a prefeitura solicitasse da energiza pra que ali também fosse colocada 

energia e lá esta. Obrigado prefeito, por ter feito e ao secretário Geraldinho 

por ter se empenhado e já ter solucionado esse problema, e espero que esse 

da água também seja solucionado da mesma forma. Fiz também o 

requerimento solicitando as estradas à necessidade de fazer as estradas 

vicinais na zona rural. Com relação a isso, parabenizo o prefeito por ter 

iniciado o trabalho e espero que não pare e que sejam feitas todas as 

estradas do nosso município. Mas desde já eu volto a repetir, enquanto os 



municípios não fizerem da mesma forma que agora citei as ruas da zona 

urbana, denominar largura. Temos distrito do Barrento distrito do São Braz 

que futuramente terão que ter uma largura padronizada pra mão e contra 

mão de veiculo. Aqui prefeito aproveitando a sua presença e solicito da 

vossa excelência que envie um projeto pra esta casa dando limites a essas 

estradas da forma que elas devem ser limitadas e da largura que deve ser, 

garanto a vossa excelência que não faltará o apoio desse vereador. Colega 

vereador eu só queria também parabenizar a secretaria de educação e as 

outras secretarias, pelas comemorações juninas. Também pedi ao senhor 

prefeito que procure solucionar o problema do ônibus dos universitários, o 

ônibus que veio junto ao governo do estado, que eu sei que houve o 

problema por conta do emplacamento do carro e que logo vai voltar às 

aulas dos universitários e se esse problema tiver sido resolvido vai ser uma 

dor de cabeça a menos pra eles quando retornarem, a universidade. 

Gostaria também de parabenizar pelo pipa que colocou a disposição dos 

agricultores, apesar de ser o pipa, em cima da caçamba que na outra gestão 

foi uma solicitação minha e fui criticado aqui por alguns dos nobres 

colegas, que aquele pipa não prestava pra carregar água, porque só traria 

ferrugem. Tive a felicidade de no dia que o pipa estava sendo colocado em 

cima da caçamba, ter o nobre presidente lá em cima do pipa e eu perguntei 

pra ele mais esse pipa não presta?! E ele disse: “o pipa esta bem limpinho 

lá dentro”. Então se hoje ele esta limpo antes ele também estava. E também 

aproveitando a presença de Andréia, a primeira dama e solicitar que a volta 

das feirinhas pra aquelas pessoas carentes do nosso município, sabemos 

que tem muitos agricultores que não tem quase nada nas suas casas 

secretária, e eu pediria a senhorita, que se já tem um número de cestas que 

aumente esse número, pra que venha a atender a todos aqueles carentes do 

município de Cajazeirinhas. Desde já agradeço pela presença do prefeito e 

da secretária de ação social do nosso município, 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.  

Excelentíssimo senhor prefeito, colegas vereadores, vereadora, público 

aqui presente, funcionários da casa caros rádio ouvinte meu, boa noite. É 

com muito prazer e satisfação que volto aqui a essa casa iniciando mais um 

semestre desta gestão. Agradecer a Deus por estarmos aqui, dizer que 

estamos batalhando pra que juntos possamos trazer dias melhores pra nosso 

município. Quero aqui desejar as três famílias enlutadas meus votos de 



pesar, dizer que nosso município perdeu grandes cidadãs.  Nós tivemos 

vinte dias de recesso, e apesar desse tempo o nosso município não pode 

parar, e ai as soluções para alguns problemas surgem, como também outros 

problemas surgem e a sequencia é a vida. Quero aqui saudar o senhor 

prefeito é uma honra telo aqui nesta abertura do nosso trabalho e também 

foi bom ouvir um pouco das suas explanações a respeito de algumas 

situações que o município se encontra e também desses novos projetos que 

poderão vir pra Cajazeirinhas. Foi muito bom ouvir do senhor, quando 

falava da crise financeira, porque na gestão passada nós tivemos aqui uma 

dificuldade tremenda entre embates pesados entre vereador de situação e de 

oposição, a gente sabe que Cajazeirinhas tinha vários problemas e nós 

vereadores de oposição eu posso falar por mim, cobrei muitos ofícios, fiz 

cobranças aqui no plenário ia até o gabinete de algumas secretarias e por 

infelicidade não tive êxito em algumas, mais nem por isso deixei de cobrar. 

Mais uma coisa é você ser situação outra é ser oposição. Então nós 

devemos está sempre preparados pra reivindicar, cobrar, criticar e receber 

crítica também. O prefeito Assis, me permita falar assim teve a 

oportunidade nessa casa de ter esse tempo pra tentar botar as coisas em 

ordem porque eu nunca disse que Cajazeirinhas estava indo bem, pelo 

contrário, nós procuramos a solução mais os problemas sempre existiram, e 

eu sempre fui muito criticado quando falava em problemas administrativos 

que é diferente de problemas financeiros. Eu acredito que todo e qualquer 

gestor, a intensão maior dele é fazer a coisa certa. Cada um tem suas 

habilidades e capacidade própria. Agora, como vereador da casa eu acho 

interessante quando a emissora de rádios fala assim: “o PT criou a crise 

financeira no Brasil todos são ladrões”. Não foi o PT que criou a crise, 

alguns membros do PT criaram a crise. Mas tenho uma questão pessoal, 

será que toda aquela demanda, todo aquele problema que houve aqui no 

município de Cajazeirinhas foi o gestor e os vereadores de situação da 

época que causou? E a questão. Se o prefeito Assis hoje consegue acertar 

ele acerta com a maioria, mais se ele errar ele erra também com a maioria. 

Agora pra sair do erro ele precisa ouvir as suas bases, no momento que ele 

começar a não ouvir a base, se ele errar ele vai errar sozinho. O município 

de Cajazeirinhas tem varias ações novas, ninguém aqui é cego que não 

possa ver, que não reconheça o que tem sido feito, o esforço do prefeito pra 

tentar corrigir. Mais às vezes quando surgir falhas, dificuldades nós 

vereadores de oposição temos a obrigação de cobrar e reivindicar quando 



recebermos denúncias de alguns moradores é nosso papel falar. Nós 

vereadores demos esses seis meses de coerência e com certeza vamos 

fiscalizar agora também a gente não pode sair atirando pedra aonde não 

deve ser jogado pedra, mais o local que merecer crítica, pelo menos falo 

por mim, vai haver crítica, cobranças e infelizmente os embates vão surgir. 

Parabenizar o prefeito pelo inicio das estradas que tem sido tão cobrado e 

dizer que o roço, precisa ser corrigido melhor. E a gente sabe que a mão de 

obra não é barata e a máquina não consegue fazer 100%. Mais eu acredito 

que no decorrer do roço, possa melhorar, mais precisa ser corrigido isso já 

é uma questão, também não quero tirar o mérito por ter conseguido é 

porque avança mais o serviço e o município está precisando porque nós 

temos em torno de cento e cinquenta a cento e oitenta quilômetros de 

estradas no município. E pedir também já que o prefeito se encontra aqui, a 

questão da iluminação pública de algumas comunidades como o cascão, 

forquilha, conselho e canoas que estão precisando ser feita algumas 

reposições de lâmpadas. Sobre a questão das escolas, não vou entrar em 

mérito da creche porque não visitei, mais a gente tem ouvido de alguns pais 

de crianças a questão da merenda escolar, e a questão não é que não tenha 

merenda prefeito Assis, alguns setores que precisam ser melhorados. Eu 

não vou atribuir uma crítica. Primeiro vou visitar as escolas. Também 

tinham muitas pessoas cobrando remédios, a gente sabe que os recursos da 

saúde eles são limitados, eu não posso atribuir a culpa ao gestor de início 

porque nós viemos de uma gestão turbulenta e acompanhei de perto e vi, 

que quando faltavam medicamentos, não era porque a secretária queria, ou 

o gestor e sim porque faltava recurso, que eu acredito que isso vai ser 

sempre em toda e qualquer gestão. Então são essas as minhas colocações. 

Quero dizer que nós vamos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza. Boa noite senhor 

presidente, funcionários dessa casa em nome do senhor prefeito que 

encontrasse aqui no plenário. Gostaria de cumprimentar a todos que estão 

no plenário. Senhor presidente mais uma vez enquanto alguns estão 

entrando de recesso nós estamos acabando o nosso recesso. É muito 

importante que a população entenda que esse pseud. recesso que na 

verdade, em minha opinião já deveria ter acabado mais até o nobre 

vereador Buriti na época foi um pouquinho transigente, tem que ter um 

pouquinho de descanso. Mais enfim, que a gente possa está voltando os 

trabalhos e fazer o nosso papel aqui na casa legislativa. Eu acho que 



independente quando for pra as colocações que forem trazidas aqui não 

tenham senhor presidente receio nem duvida de até aceitar quando for à 

colocação errada, e a bancada de situação pode ter certeza absoluta que 

essa bancada de oposição infiltra muita coisa até porque a gente sabe, 

reconhece exatamente as dificuldades que o atual prefeito está passando e a 

gente reconhece o esforço e toda sua determinação de fazer aquilo que vem 

fazendo como bem falou aqui no inicio do discurso do prefeito. É uma 

honra pra o poder legislativo ter o poder executivo aqui abrindo os 

trabalhos. Bom senhor presidente, hoje o dia é de agradecimentos, eu entrei 

com um requerimento nessa casa no período legislativo solicitando a 

reforma das estradas e tive o privilegio de ver que o prefeito começou as 

reformas pela estrada do Barrento e está fazendo a reforma daquela ladeira 

como a gente tinha feito à indicação que inclusive tinha chovido e agora 

com essa reforma eu acho que deve evitar alguns acidentes que quase 

ocorreram ali. Agradecer também ao secretário Geraldo Cesário que me 

encaminhou aqui através de ofício, todas as licitações homologadas no 

período pode ter certeza que isso aqui não vai servir e nunca será motivo de 

debate, pelo contrário a gente cumpri o papel nosso de estar fiscalizando, 

inclusive na ultima sessão quando a gente aprovou aqui a LDO, o prefeito 

estava presente e eu coloco pra ele a preocupação que agora está no sagres 

de uma folha de pagamento de Cajazeirinhas. A gente compara mês a mês 

o inicio da gestão passada, com o inicio dessa gestão e a gente ver as 

dificuldades que pode advir numa folha de pagamento, mais a gente confia 

até mesmo porque foi uma promessa de campanha. Foi o que o povo mais 

cobrou do atual prefeito, foi que estava havendo os atrasos dos carros dos 

estudantes, o atraso do pagamento principalmente dos professores. Apesar 

da gente tá na balança de oposição vereador Buriti a gente não pode 

esquecer isso e por graça divina teve aquele dinheiro de repatriação que era 

pra ter entrado em março e acho que não entrou por causa dessa crise 

política e o e gestor teve a sorte de ter pegado duas repatriações uma 

inclusive ficou naquele dia trinta de dezembro mais foi contabilizado ai. 

Mas a gente vem acompanhando e discutindo porque a gente saiu de uma 

gestão que os dois primeiros anos eram um mar de rosas e quando 

chegaram os dois últimos anos era aquele “deus nos acuda” todos que estão 

aqui hoje sendo oposição ou situação sabe muito bem porque naquele 

tempo eram todos situação e quando se conta de que não tinha mais 

dinheiro em caixa foi compromissos não cumpridos e acordos quebrados. E 



comparando a gestão do prefeito atual inicial com a gestão que passou e 

não é sarcasmo, eu estou preocupado porque ele tem quase trinta contratos 

a mais do que naquela época. E eu até agora aonde venho acompanhando o 

compromisso vem sendo cumprido diuturnamente, seja com os carros que 

transportam os estudantes e com os efetivos e eu tenho certeza que o 

prefeito também até pela crise nacional, não é que não mereça, merece até 

mais. Mais acredito que não vai ter o dissabor de pegar aumento de onze, 

doze e treze por cento para os professores. Infelizmente a estatística para o 

próximo ano vai girar em torno de 2 a 3% na folha de pagamento dos 

professores que já é um impacto muito grande nessa folha de pagamento. 

Senhor presidente pra encerrar tenho aqui um ofício que foi encaminhado 

do deputado janduhy carneiro e eu vi o empenho não só do prefeito mais 

também do nobre vereador zildo, acho que teve um encontro de prefeitos 

em que o nobre vereador zildo entrou com uma solicitação para o secretário 

que vai ser o candidato a governador João Azevedo. E a gente da oposição 

também teria que solidarizar a questão de se fazer politica numa cidade 

muito pequena é exatamente isso. Com a ideia eu quero parabenizar de 

publico o vereador Buriti, o vereador Zildo e o prefeito com essa 

preocupação. E nós recorremos ao deputado e ele inclusive mandou pra 

mim essa semana que teve um encontro com o senhor que é o chefe do 

Denox, Alberto Batista, inclusive pedindo a solicitação desses poços 

artesianos em seis comunidades rurais. E hoje foi sancionada a reforma 

trabalhista e andei olhando e vi que realmente a flexibilização na reforma 

trabalhista e a reforma como foi conduzida dentro do congresso nacional 

pra aprovação dentro do senado federal que tem as suas reticências. Porque 

na verdade quem esta com o poder e hoje está com o prefeito Assis, existe 

uma grande impactação em cima de nós vereadores e em cima da 

população, isso é um fato. E ao que se passa para o povo, principalmente a 

bancada do PT. Que vai acabar com todos os direitos trabalhistas do povo 

que tem carteira. Mais a grande maioria da reforma ela flexibiliza pra que 

traga essa grande maioria que está fora pra dentro que tem uma 

formalidade, é tão obvio isso que puxando pra nossa realidade quem mais 

tem assinado carteira em nosso município é o atual prefeito. Vejam a 

quantidade de funcionários que o prefeito tem, pra quantidade de gente que 

precisa e que não trabalha sobre as leis da CLT. Então eram essas as 

minhas palavras presidente, meu muito obrigado e tenham uma boa noite 

pra todos que estão nos ouvindo, muito obrigado. O senhor presidente 



reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite 

Boa noite senhor presidente, vereadores, vereadora, funcionários dessa 

casa, prefeito, primeira dama, publico da galeria e ouvintes de 

Cajazeirinhas FM. Em primeiro lugar senhor presidente eu queria 

parabenizar o senhor prefeito por ter vindo aqui nessa tribuna e ter feito 

bom uso das suas palavras e também pela sua presença nas sessões. Queria 

falar que nós realizamos aqui na câmara, uma audiência pública sobre a lei 

da renegociação das dividas rurais e o pessoal compareceu, os vereadores 

também e foi muito bom. E também eu o secretário da agricultura e o 

colega Fantico estiveram presentes no dia de campo sobre algodão colorido 

lá no município de Nazarezinho. Se deus quiser ano que vem esse projeto 

algodão Paraíba estaremos trazendo pra Cajazeirinhas pra gente revitalizar 

essa cultura. E com AJUR em parceria com a EMATER e a prefeitura 

através da secretaria da agricultura e as comunidades rurais, nós iremos 

trabalhar esse projeto. E também mesmo de recesso eu juntamente com o 

prefeito estive na capital em busca de melhorias. Andamos na SUDEMA 

pra ver se destrava aquela obra da praça da saída para Coremas, depois 

fomos até o DR pra essa questão dos calçamentos. Também participamos 

eu juntamente com o secretário da agricultura João de Raminha e o 

vereador Jacson, na UFCG, do encontro da mobilização do comitê da bacia 

do Piancó Piranhas Açu, que vai ser formada uma nova comissão. Queria 

parabenizar a comunidade do Barrento pela organização da festa, também 

parabenizar a secretaria de educação na pessoa de Luana, essa secretária 

que não tem medido esforços pra que a educação de Cajazeirinhas só 

cresça e também a direção da escola Janduhy Carneiro, pela quadrilha onde 

depois fomos pra creche onde fomos muito bem recebidos pela diretora 

Odete, onde também houve uma quadrilha muito bem organizada. O nosso 

secretário da saúde Edney, está em Brasília buscando recursos para o 

município de Cajazeirinhas, hoje mesmo ele visitou o ministério da saúde 

pra ver se destrava convênios para o SAMU o CEO e aquela academia de 

saúde. Visitei a creche pra saber a situação da merenda escolar, conversei 

com a nutricionista ela me mostrou o calendário muito bem elaborado. 

Queria parabenizar não só Odete e a nutricionista mais também todos os 

funcionários da creche Mãe Lindalva. Também estive em João Pessoa e 

estou dando o meu apoio à escolinha independência de Junior de Gorete. 

Consegui bolas, através do deputado Caio Roberto e a gente vai pintar 

colocar a marca da escolinha. Porque essas crianças são o nosso futuro, 



inclusive nós temos aqui um atleta dessa escolinha que está integrando hoje 

o elenco profissional do nacional de pombal, na segunda divisão que é o 

Ronaldinho. Queria também parabenizar à gestão do nosso presidente 

Jacson a frente da câmara de Cajazeirinhas, que nos conduziu nesse 

primeiro período legislativo como também os colegas parlamentares que 

souberam se comportar. Também estou cobrando diariamente ao diretor do 

Dr.Mabiel Conserva esse roço na BR 366. Fizeram uma tapa buracos, mais 

o roço até agora nada. E cobrando também os dois quebras molas lá pra 

comunidade rural do Riacho Grande pra evitar acidentes. Meu muito 

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

convidou o vice-presidente para assumir os trabalhos que ele iria fazer uso 

da palavra na tribuna da Casa. Assumiu os trabalhos o vice-presidente e 

facultou a palavra ao vereador Jacson Felix Almeida dos Santos.  Boa 

noite a todos senhor presidente, senhores colegas vereadores colega 

vereadora, público aqui presente, prefeito Assis primeira dama Andréia e a 

todos que se encontra conosco e também aos que nos escuta através da 

rádio Cajazeirinhas FM. Inicialmente as minhas palavras agradecendo a 

deus por estarmos reunidos dando inicio o segundo período legislativo 

nesta casa de lei. Tomei a iniciativa de colocar a rádio para transmitir essas 

sessões para que os nossos trabalhos chegue à residência de cada um. 

Agradecer a J Milton que cuida dos nossos trabalhos de gravações. Aos 

votos de pesar, que foi apresentado pelos nobres vereadores a todos os 

familiares de Maura Almeida Garrido, Mario Ferreira Lima e Damião. 

Essas pessoas queridas do nosso município, que deus conforte os 

familiares. Hoje recebi um telefonema do nobre secretário de saúde do 

nosso município, Edney Pires que se encontra no ministério da saúde em 

busca de recursos para terminar a construção daquela academia de saúde, 

que se encontra localizada do conjunto Felipe Vitoriano. Ele também está 

procurando recursos para a questão do CEO (Centro Odontológico) para 

que venha funcionar com mais abrangência e com mais melhorias, pra dá 

mais assistência para o povo da nossa cidade. E também a qualificação dos 

profissionais da SAMU. Parabéns secretário pela iniciativa, parabéns 

prefeito por ter que sair de seus gabinetes e ir atrás de recursos. E também 

por nos dá a honra de está mais uma vez comparecendo a essa casa 

legislativa, mostrando a sua preocupação e o seu desempenho. Eu sempre 

tenho dito aqui nos nossos trabalhos que o diálogo é a coisa mais 

importante e não há discursão que venha para o crescimento. Então quando 



se precisa discutir a gente discute trabalho, mais nunca levamos para o lado 

pessoal. Quando saímos daqui saímos sempre de mãos dadas e isso é muito 

gratificante. Colega vereador Otoniel me cita que sempre que me encontro 

com o prefeito a gente fala de assunto de calçamentos. E não é que todas as 

ruas não mereçam mais creio que a prioridade é aquela que dá acesso ao 

posto médico e creche porque ali estão os grandes órgãos públicos e 

trafegam muitos veículos e pessoas naquele local e eu acredito que será 

prioridade dele também. Parabenizo o prefeito Assis e a toda sua equipe de 

gestão, por todos os bens feitorias que ele citou na tribuna desta casa. Então 

prefeito Assis a sua gestão está de parabéns, pela luta pra ver esse 

município crescer. O nosso município em abrangente com muitas estradas 

vicinais e aí não é fácil. E eu sempre cobrava assim, já que não possa 

atender todas as estradas, atenda primeiro as que trafegam os ônibus. Quero 

parabenizar todas as secretarias junto ao prefeito mais em especial à 

secretaria de educação pelas festividades juninas, comemoradas nas escolas 

e em nosso município. Onde tive o prazer de participar em algumas escolas 

e lá muito bem organizadas e mantendo a nossa tradição. Para concluir, o 

prefeito citou aqui fatos de criticas construtivos e destrutivos e a gente tem 

sempre feito o nosso papel, e eu não sabia de tais fatos, quando o ex-

prefeito citou fatos em nosso município que não ocorreram e esperamos 

que não aconteçam. Mais como ele tem interesse em nosso município 

qualquer fato que venha a acontecer que venham criticas construtivas é 

muito importante. Eu aqui nessa casa legislativa como administrador no 

momento, quando os nobres colegas vereadores me citam alguma coisa 

porque eu não sou o dono da razão e nem faço tudo certo, e me dizem não 

como crítica ou até às vezes como advertência eu pretendo cumpri-la e 

corrigi-la pelo lado certo porque assim eles estão me ajudando a 

administrar. Desse mesmo fato prefeito é a sua função. Quando críticas 

construtivas vêm é melhor pra vossa excelência administrar o nosso 

município. Muito obrigado a todos, peço desculpas pelo meu tempo e 

tenham todos uma boa noite. 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 20 de julho 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, 13 de junho de 2017. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


