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Ata da 9ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete 

(19/10/2017) 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, Otoniel de Sousa Brito, Vicente 

Ismael da Silva Filho. Deixou de comparecer a sessão os vereadores, 

Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite, e a vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, os quais justificaram as suas ausências.  

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 da Casa a fazer a leitura do Expediente do dia que constou de 

leitura de Indicação nº 177/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura da Indicação nº 178/2017 de autoria do vereado Otoniel de 

Sousa Brito, leitura da Indicação nº 179/2017 de autoria do vereador Joalex 

Rodrigues da Costa. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou 

o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa para fazer uso da palavra. 

Que falou Em primeiro lugar quero falar sobre a indicação que fiz, do 

esgoto que corre na Rua Manoel Batista dos Santos, localizado em frente à 

casa do senhor Antônio de Inês, que há uma necessidade que se faça essa 

drenagem desses esgotos, porque a gente só é pedindo aqui nas sessões, o 

tempo passando e a população sendo prejudicada e levar aqui o 

conhecimento pra população, que os vereadores estão vendo, mais executar 

já não é o nosso papel de vereador e sim do poder público municipal. 

Quero fazer meus votos de pesar a família de Alexandrina, pela perda 

irreparável de seu filho, ocorrido hoje. Hoje o que eu tenho a relatar é isso e 

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

convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito, para fazer uso da 

palavra. Que falou. Fiz duas indicações, uma pra que o prefeito mande 

concertar o portão do campo de futebol que está sem cadeado, e fica 

batendo, incomodando os moradores dali, e também por danificar um órgão 



público. E o esgoto da Rua Inês Nunes de Morais, já foi concertado mais 

voltou a estourar novamente e está correndo a céu aberto. Voltando a 

questão da Tim, vamos procurar resolver, porque a população não pode 

ficar sem telefonia de área. Essas eram as minhas palavras e até uma 

próxima oportunidade. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito. Vicente Ismael da Silva Filho, para fazer 

uso da palavra. Que falou. São várias comunidades rurais que tem pedido 

reposições de lâmpadas, já reporão algumas mais não em todas as 

comunidades. Fiz duas indicações com relação às estradas, já foram feitas 

algumas mais outras estão por fazer, e eu não tenho visto se as maquinas 

pararam ou se estão em outros setores, à reta escavadeira também não tem 

visto no município esses dias, eu só sei que a minha região ficou descoberta 

e os moradores estão me cobrando. Então faço um apelo aqui, que se esse 

ano não tiver como fazer, que pelo menos envie uma explicação pra câmara 

ou venha pessoalmente esclarecer. Sabemos que a saúde não anda cem por 

cento em lugar nenhum do Brasil, e eu deixo aqui meus parabéns a 

secretaria porque depois da visita do secretário a está casa, a secretaria tem 

procurado agilizar a questão dos exames daquelas pessoas que estão com 

pedidos de exames há mais tempo. Sabemos que o ministério da saúde 

determinou que os servidores da saúde viesse há trabalhar oito horas. E 

faço aqui um pedido, que a secretaria faça uma reavaliação do que irá fazer 

com esses funcionários, porque se isso não acontecer, a câmara deve se 

manifestar, pois deve haver um tratamento igual para todos. Um 

funcionário do município é do município. Cobro a presença do sindicato 

que o sindicato se mobilize. Muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito. Arildo Batista 

Ferreira, para fazer uso da palavra. Que falou. Fiz uma visita à 

comunidade do pau ferrado e fui cobrado na questão da saúde e até fizeram 

uma justificação que passaram pra eles, de que o posto de saúde não tem 

condições de receber o médico. Vou reclamar questionar e se possível vou 

encaminhar um oficio em meu nome, pedindo mais esclarecimentos ao 

secretário de saúde, Ednei Pires porque que o médico não andou mais no 

pau ferrado, fez apenas uma visita nessa comunidade. Fiz uma indicação 

pra algumas regiões, pau ferrado riacho fechado, riacho da onça, riacho da 

cal e até madruga, pra reposição de lâmpadas. O riacho fechado não 

necessita tanto porque a comunidade mesmo está comprando as lâmpadas e 

repondo. E essa questão do horário dos funcionários da saúde eu creio que 

a parte que é mais batida pela promotoria é a questão dos médicos, 

enfermeiros que é poucos médicos que querem cumprir o horário e o 

município é que fica prejudicado. Parabenizo o vereador Buriti pela luta, eu 

espero que o sindicato corra atrás pra que venha realmente tirar essas 

pessoas dessa judiação, porque essas pessoas ter que rodar quatro ou oito 

quilômetros pra se alimentar e retornar ao setor de trabalho é uma judiação.  



Só era isso, muito obrigado e 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. Começo a minha fala, parabenizando a secretaria de 

saúde pelo evento que houve aqui nesta casa legislativa, na última sexta-

feira, sobre o outubro rosa, que aqui estive presente, uma excelente médica 

apresentando uma palestra sobre a prevenção do câncer de mama. Ainda na 

saúde, quanto à questão do ponto eletrônico e eu estava explicando para 

algumas pessoas que me procuraram, que pelo meu pouco conhecimento, a 

lei orgânica do nosso município diz que é quarenta horas, valido para 

todos, só que eu acredito que o ministério público faz o prefeito cumprir a 

lei, mas é o prefeito que administra. Então erei convidar os colegas 

vereadores para olharmos esses dois detalhes na lei orgânica do município. 

E quanto à questão do posto de saúde do pau ferrado, todos nós sabemos 

que no começo do ano arrecadação do País é melhor e entra melhores 

recursos, foi licitado duas reformas, uma no posto médico de São José dos 

Alves que já foi feita e a outra no pau ferrado, que seria feita em seguida 

com recursos próprios. Mas a arrecadação do País vai caindo agora no fim 

do ano e o dinheiro que está vindo ao nosso município não está suprindo 

nem se quer com a folha. Mais eu acredito que o primeiro passo e o mais 

importante foi aprovarmos o crédito suplementar para comprar esses 

equipamentos entre eles até eletro cardiograma, que já estão no município.  

A questão da porta do campo de futebol é difícil porque foi feito o concerto 

do portão e segundo Evandi, secretário de obras, eles chegam pra jogar, o 

cadeado está trancado, ai eles quebram o portão. Então sugeri a Evandi que, 

quando colocar um cadeado novamente e organizar a porta, procure tirar 

umas cópias dessas chaves e entregar aos líderes dos times, para que não 

aconteça isso. Sobre o concerto dos esgotos em nossa cidade, mesmo 

sabendo que a área geográfica da nossa cidade pega muitos terrenos baldios 

e ficam muito longas as extensões de redes e mesmo assim não é obrigação 

do município e sim da Cagepa. Mas quanto a Rua Inês Nunes de Morais, o 

prefeito Assis já comprou a tubulação pra melhorar pelo menos essa parte. 

Agradeço a cada um de vocês 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 extraordinária a designada para o dia 26 de outubro 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, 19 de outubro de 2017. 
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