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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (20/07/2017) 

às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Joalex Rodrigues da Costa, Arildo Batista Ferreira, 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Zildo Vicente 

Leite. Deixaram de comparecer a sessão os vereadores Adailton Alves de 

Lima, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza.  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 

Oficio nº 037/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito. Leitura 

do Oficio nº 038/2017 de autoria da secretaria de Administração, leitura de 

Oficio nº 122/2017 de autoria do Prefeito Francisco de Assis Rodrigues de 

Lima, leitura de Indicação nº 128/2017 de autoria do vereador Otoniel de 

Sousa Brito, leitura da Indicação nº 129/2017 de autoria do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 130/2017 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da Indicação nº 131/2017 de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da 

Indicação nº 132/2017 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, leitura da Indicação nº 133/2017 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 134/2017 de autoria 

da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura da Indicação nº 

135/2017 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

leitura da Indicação nº 136/2017 de autoria da vereadora Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, Joalex Rodrigues da Costa, leitura da Indicação nº 



137/2017 de autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, leitura da 

Indicação nº 138/2017 de autoria do vereador Arildo Batista Ferreira, 

leitura da Indicação nº 139/2017 de autoria do vereador Arildo Batista 

Ferreira, leitura dos Votos de Pesar a família da senhora Maria do Socorro 

Sulino de Miranda, leitura do Comunicado e convite para uma Audiência 

Pública com o tema “Gestão Energética Municipal”, leitura do Projeto de 

Lei nº 006/2017 de autoria do Poder Executivo, leitura do Projeto de Lei nº 

009/2017 de autoria do vereador Zildo Vicente Leite. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Arildo Batista 

Ferreira. Boa noite a todos quero cumprimentar o presidente da casa, 

Jacson aos vereadores e vereadora, público presente e aos funcionários da 

casa. Sempre venho observando as estradas e alguns vereadores falaram 

que já começou o trabalho nas estradas no município e me preocupando 

com a situação daquela estrada do Riacho Fechado quero hoje cobrar do 

poder executivo e saber qual foi o plano que eles usaram pra começar essas 

estradas. Porque eu vejo que aquela região necessita demais e quero cobrar 

também que além da reforma que façam uma amplamente naquela estrada. 

Porque tem uma grande rampa lá que já causou muitos acidentes por falta 

de visão. Então peço que seja feita uma baixa ali, e eu creio que o roço 

naquela região não vá resolver tanto, a maquina deveria enlanguescer mais 

aquela estrada. O setor que mais ando é ali, se existe uma estrada pior que 

aquela eu não vi, não sei como aqueles carros ainda estão trazendo os 

estudantes pra zona urbana. E por isso eu queria que a casa se manifestasse, 

eu peço que o presidente tome a patente desse meu pedido verbal pra ver 

qual vai ser a resposta. Também reparei algumas luzes quebradas naquela 

região inclusive já acionei as três regiões que o pessoal também me cobrou, 

Riacho da Onça, Riacho Fechado, Pau Ferrado e se possível também 

Riacho da Cal. Recebi reclamações lá no Riacho Fechado sobre a saúde e a 

verdade tem que ser dita as licitações foi feitas. Existe orçamento! Não sei 

se existe dinheiro pra ser feito tudo que se pede mais eu vou cobrar 

diretamente ao secretário e não vou debater o assunto sem antes falar com o 

secretário Edney. E diante mão a gente pede um pouco de paciência a 

população pros problemas que existem e pros que irão surgir. Outro 

assunto é a água em nosso município. O pessoal está cobrando muito. E 

semana passada fui convidado pelo prefeito pra participar de uma comissão 

pra solicitar através do governo do estado e do exercito mais um carro pipa 

pra Cajazeirinhas. Debatendo alguns projetos hoje aqui na casa, projeto que 



o prefeito aqui a hora foi lido, um credito especial que vou olhar com bons 

olhos. Só que, diante mão pedir a essa casa que seja separado do projeto a 

questão do PEMAC, que é um prémio. Na casa existe um projeto já 

aprovado em outra gestão que poderia pagar só que houve um acréscimo, 

não me recordo bem, mais de aproximadamente cinco mil foi pra cento e 

sete mil, um negocio assim, pelos depósitos que eu tenho em mãos eu me 

preocupo com isso. Não sou contra o PEMAC é um prémio e tem que ser 

dado, agora hora vista o vereador está de parabéns, pois fez um pedido pra 

saber quem recebe e quem vai receber. Porque ao reconhecimento do 

PEMAC teria que ter doze meses trabalhados pra ter direito ao PEMAC. 

Então é louvável o pedido do vereador que nós vamos realmente ver que 

quem tem direito ou não pra ver como é que vai ser distribuído. Eu criei 

esse compromisso pra mim, de subir a tribuna aqui pra falar quando 

realmente eu tiver o que falar. Pra debater, acusar e bater sem ter visto o 

problema eu não vou fazer uso não. Só vou subir quando houver 

necessidade, se não eu fico na minha cadeira e renuncio a fala. Mais as 

indicações que eu fiz, andei analisando e não vi nenhuma ainda executada. 

Sou vereador de oposição mais tenho que ser atendido igual aos outros, da 

mesma forma que exigem da câmara imparcialidade tem que ser imparcial, 

vou começar a fazer novamente as indicações e vou cobrar. Era isso que eu 

tinha pra falar meu povo e vou continuar fiscalizando e trabalhando pelo 

povo sendo parcial e justo com o que acontecer no município, muito 

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

convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. Boa noite a 

todos, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. 

Analisando a matéria que hora se encontra em nossa casa, como projeto de 

lei que pede o crédito suplementar o que foi entendido entre o assessor 

jurídico e o assessor da câmara o contador. É que, o poder público 

municipal está pedindo só um reajuste das rubricas, não vai mudar os 

valores daquele crédito. Mais, esse crédito que foi criado pra este ano, foi 

aprovado nesta câmara municipal pelos vereadores, Otoniel, Arildo e tantos 

outros que eram da legislatura para este ano de 2017. O prefeito não vai 

poder mudar o orçamento, porque já foi aprovado pela casa, por vossas 

excelências mesmas na gestão passada. Quanto também a uma indicação 

que eu fiz a construção de um mata burro porque é de extrema necessidade. 

Lá na nossa região, quase todos os mata burros estão quebrados além de 

estar precisando construir mais dois, um nas proximidades de Dona 



Olimpia, onde seu Chico Esmael reside. O outro é perto do grupo escolar, a 

pedido de um amigo. E peço também ao prefeito que vamos começar a 

olhar mais pras zonas rurais e começar a reformar. Acredito que aos poucos 

ele vai organizando, já começou as estradas e também a repor as lâmpadas. 

Colega Arildo eu entendo a necessidade lá na sua região, mais em virtude 

do município ser tão grande e nós só contarmos com dois eletricistas e eles 

não estão dando conta as vezes de fazer todo o mapeamento, mais eu tenho 

certeza que o secretário de obras vai chegar lá na sua região, assim como 

também na nossa. Gostaria de falar também sobre o projeto da semana da 

Consciência Negra que é de extrema importância também, porque em 

virtude da nossa cidade temos duas comunidades quilombolas. Então que a 

gente possa sempre respeitar porque hoje não deve mais existir 

discriminação de raça. E em todo Brasil será comemorada a semana da 

Consciência Negra. Quero também diante mão se solidarizar as famílias de 

sulino, pelo falecimento de Socorrinha carinhosamente como a 

conhecíamos, como também a Neide que perdeu a sua mãe ontem, que 

Deus os conforme. Essas são as minhas colocações, desejo a todos uma boa 

noite e até a próxima sessão. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida. Boa 

noite senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Em 

relação aos meus projetos sobre o quebra mola da Rua Manoel Moreno da 

Silva, que fica entre a igreja e a casa de Jeane, outro na Rua Antônio 

Cesário da Silva, que fica enfrente a escola do estado. Todos sabem que na 

escola frequentam um grande número de adolescentes, eles são imperativos 

e na maioria das vezes as pessoas de motos e carros não respeitam, então 

devido às queixas dos moradores solicitei esses projetos. E outro também 

em um distrito que frequento muito que é o São Braz 1 no qual presenciei 

senas que fiquei preocupada e achei uma imprudência. Uma criança 

empinando uma moto onde colocou a vida de um idoso em risco, então por 

esse motivo estou também solicitando esse quebra mola, que fica próximo 

a praça. Do mesmo jeito na Rua Severino Alves Sobrinho, solicitei uma 

escada que dê acesso a BR 366, porque é difícil o acesso e nessa rua 

residem muitos idosos. E outra escada no conjunto Felipe Vitoriano da 

Silva, próximo ao posto médico porque todos veem como fica quando 

chove, então solicito em caráter de urgência se possível fazer essas escadas 

nesses dois locais. Em relação as estradas colega Arildo que são muito 

preocupantes, mais acredito eu colega, que o maior percurso que temos no 



município é o distrito do São Braz. Peço perdão por não ter cumprimentado 

o público de casa, mais fico muito feliz pela transmissão.  Participei de uma 

conferência pela assistência social que foi de grande importância, e 

parabenizo a secretária Andreia pelo trabalho e desenvolvimento. Então 

meu muito obrigado e até a próxima. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito Gostaria 

de iniciar saudando a todos aqui presentes e também aos ouvintes da radio 

Cajazeirinhas FM. Primeiramente quero agradecer a Deus por estar mais 

uma vez usando essa tribuna para falar de algumas solicitações que fiz. 

Como por exemplo, os mata burros no sitio Jacu, precisamente onde reside 

Pedro de Donaria no terreno do senhor José Cavalcante de Almeida, a 

pedido do próprio. Outro que dá acesso à rua a pedido do senhor José 

Pereira da Silva. Participei juntamente com alguns nobres colegas vereados 

da conferência pública da ação social, e parabenizo toda a equipe pelo 

trabalho que ali foi desenvolvido. Recebi também algumas reclamações de 

senhoras a respeito do programa bolsa família, e me certifiquei do 

problema com o gestor do programa, Chagas. E ele me repassou que há 

uma senha no município e que não se sabe o porquê dela ter sido bloqueada 

até dois mil e vinte. Acredito que essas pessoas estão sendo prejudicadas 

pela questão de alguns que ainda se encontram em investigação, que foram 

notificadas pelo Ministério Público Federal. Gostaria de fazer um pedido ao 

secretário de saúde, Edney Pires. Pedir pra que ele procure a secretaria 

estadual de saúde, porque o governo de estado está disponibilizando dois 

pulverizadores e a secretaria de saúde está necessitando de regularização de 

alguns documentos de inscrição por parte da secretaria de saúde do nosso 

município, pra que então cheguem ao nosso município. Reportando ao 

projeto de lei que a hora foi lida nesta casa, sendo um credito especial. 

Vendo a explicação do ilustre contador da prefeitura fiquei um pouco 

apreensivo, pois não é o primeiro que eu trabalho com ele e sei que quando 

não se aprova o orçamento o que devemos fazer é trabalhar o orçamento do 

ano anterior acrescido dez por cento. Tomei por base só a questão de saúde 

no tocante ao PMAQ, com orçamento do ano passado discriminado aqui é 

de cento e dois mil reais pra que seja pago ao PMAQ. No projeto atual esse 

valor aumenta pra cento cinquenta e oito mil reais. Por tanto meus amigos 

não vejo que seja só uma questão rubrica. Por isso discordo do nobre 

contador. Nesse orçamento anterior, inclusive na saúde teve a boa intenção 

do vereador Jacson e do nobre vereador Arildo também. Para a ampliação e 



reforma da unidade de saúde no sítio São José dos Alves e também do Pau 

Ferrado, e tantas outras aqui discriminadas e nada disso foi levado em 

conta pelo nobre contador. Tudo isso foi juntado de uma forma brusca 

como se na câmara municipal de Cajazeirinhas não existisse vereador. 

Então, vamos trabalhar com porque eu acredito que esse orçamento foi 

elaborado por uma equipe de contador competente e descente. Por isso que 

até o momento não vejo neste projeto, condições de ser aprovado desta 

forma. Como presidente da comissão elaboro a lei o meu parecer mais 

robusto com mais clareza e com mais elementos pra que aqui venha 

defender esse relatório como presidente da comissão.  Muito obrigado. 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. Dou inicio a minha 

fala para tratar de assuntos de suma importância para o nosso município, 

como o projeto de lei que a hora foi lida e também debatida agora a pouco 

em reunião com o contador da prefeitura, o contador da câmara, o 

advogado da câmara e os colegas vereadores presentes. Inclusive soube do 

senhor prefeito constitucional do nosso município que o orçamento de dois 

mil e dezessete, aprovado em dois mil e dezesseis estaria com vários erros, 

algumas rubricas erradas segundo o tribunal de contas nos alertou. Pode ter 

havido falhas das partes dos contadores, mais eu tenho plena confiança no 

contador dessa casa. E digo que não há nenhuma alteração de valores de 

estimativas de vinte e dois milhões para trinta e poucos milhões. Peço a 

dedicação de todos os vereadores como presidente dessa casa, para esta 

semana a gente se debruçar a esse projeto que é de suma importância. 

Quanto a questão da saúde não poderia deixar de parabenizar Edney e 

também Cristiane por ter sido destaque nacional em representação ao nosso 

município. Parabenizo também todo setor da saúde, ao atendimento 

médico, a melhoria que foi feita nessa gestão pelo atual secretário de saúde 

Edney Pires e o prefeito Assis Rodrigues. Na gestão passada mesmo com a 

oposição sempre citei sobre o abastecimento de água, porque sei que é 

muito difícil pelo tamanho do município, ser atendido naquela época com 

um carro pipa. Devemos cobrar mais cadastros de cisternas pelo exercito. 

Então estou a disposição pra ir a João Pessoa cobrar a questão de 

perfurações de poços, porque eles tem muitas cobranças por ofícios temos 

que está cobrando pessoalmente. Porque  acredito que as cidades que 



cobram mais serão priorizadas. A questão das estradas colega vereador 

Arildo, eu participo da gestão perguntei como eles estavam planejando o 

inicio das reformas. e uma das dificuldades que a patrol estaria 

praticamente sem pneus, as maquinas ficaram muito danificadas, 

recuperaram a reto escavadeira que se encontrava em cima dos cepos como 

as demais maquinas que iriam participar da recuperação das estradas. No 

momento se encontra nas estradas a patrol e a reta escavadeira. O que vou 

cobrar do prefeito é que faça primeiro as estradas principais do nosso 

município, e também onde trafegamos ônibus que é um carro de grande 

porte. Então o que foi abordado é que começaria na estrada que liga o São 

Braz, depois a estrada principal que liga o distrito do São José dos Alves e 

depois a estrada que liga ao distrito do Pau Ferrado. E eu não aceito que 

faça diferente. Em questão desses esgotos, sabemos que por parte quem 

sempre fez foi a prefeitura, quando quem devia fazer era a CARGEPA. O 

esgoto da Rua Inez Nunes de Morais sempre foi uma grande demanda em 

nosso município. Gostaria de convidar a todos os vereadores e a população 

de Cajazeirinhas, pra se fazer presente a uma audiência pública amanhã 

nessa casa legislativa de iniciativa do poder executivo municipal, a ser 

tratada a energia renovável. Parabenizar a secretária de Ação Social, 

Chagas e toda a equipe que realizaram a conferência realizada na creche. 

Tenham todos uma boa noite e obrigado a todos.    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 03 de agosto do ano em curso e hora 

regimental e para constar eu, Ana Janilda de Almeida Brilhante, lavrei a 

presente ata que no final será assinada por mim e pelos vereadores que 

compõem a mesa diretora deste Poder Legislativo. 

 

                                                               Cajazeirinhas, 20 de junho de 2017. 

                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


