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Ata da 10ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete 

(26/10/2017) 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, Otoniel de 

Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson José de Souza, Zildo 

Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão os vereadores, Adailton 

Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, 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 180/2017 de autoria dos vereadores Arildo Batista 

Ferreira e Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura da Indicação nº 

181/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura da 

Indicação nº 182/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura do Requerimento nº 034/2017 de autoria do vereador Waerson José 

de Souza, leitura de Votos de Pesar a família do senhor Dedilson Batista 

dos Santos de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito e sobrescreveram 

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

Rodrigues da Costa, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson José de Souza 

e Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de Lei nº 014/2017 de autoria do 

Poder Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito para fazer uso da palavra que 

falou o vereador.  Meus votos de pesar pelo falecimento do senhor 

Dedilson Batista dos Santos, as minhas condolências a toda família do 

falecido.  Fiz uma indicação pedindo um braço de lâmpada pra Rua Inês 

Nunes de Morais e desde já quero agradecer a equipe na pessoa de Evandi, 

porque já foi resolvido este problema. Projeto de lei 14/2017 renovação de 

um contrato já existente no nosso município, por mais trinta anos de 

sofrimento porque até hoje a Cagepa não se mobilizou de colocar meia 



extensão de rede no município de Cajazeirinhas e de pronto que o meu voto 

é contra esse projeto de lei, porque esse projeto é contra a população de 

Cajazeirinhas. Então a população tem que ficar alerta porque pelo que eu 

estou vendo, estão querendo tirar direitos da população e nesse ponto não 

terá o voto do vereador Otoniel. Meu muito obrigado. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Vicente Ismael da 

Silva Filho para fazer uso da palavra. Que falou o vereador. Iniciando a 

minha fala, deixo de público meus votos de pesar a família do nosso amigo 

Dedilson, que partiu deixando a comunidade do madruga sofrendo com sua 

partida. Voltando aqui para os temas abordados no nosso município, 

tivemos aqui na ultima terça feira as comissões, finanças e orçamentos, 

redação e justiça. Para iniciar a analise da LDO que tem como objetivo 

maior, garantir o orçamento para dois mil e dezoito. Com relação ao 

projeto que foi dado entrada nesta casa, creio que será analisado pelas 

comissões. Projeto esse que vem abordar um tema bem discutido nessa 

cidade. Quero aqui só pra terminar minhas palavras, dizer que não passará 

por essa comissão da forma que se encontra esse projeto, com certeza 

haverá uma audiência pública e acredito que poderá haver convites pra 

pessoas responsáveis por esse setor, para vir alguns convênios e 

esclarecimentos porque dá forma que ele se encontra não dá pra ser votado. 

Eu estou aqui pra defender o interesse do povo, se o povo achar que esse 

projeto é bom pra população votarei, se não achar terá o meu voto. Muito 

obrigado. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Waerson José de Souza para fazer uso da palavra. Que 

falou o vereador. Gostaria de justificar a minha ausência na ultima sessão. 

Faço parte do grupo de docência da Faculdade Integradas de Patos-PB e na 

ultima quinta feira teve uma aula inaugural e foi um privilégio eu está lá. 

Então, por isso senhor presidente que não tive o tempo de chegar. E tinha 

alguns assuntos como a adesivação dos carros do nosso município, tem 

alguns carros que ainda não foram adesivados. Tem também uma grande 

demanda do transporte escolar dos universitários e eu acho que como a 

nossa cidade é pequena, que se não pode dar transporte para todos não dê 

pra cantos isolados porque isso foi uma critica na ultima gestão. Dei 

entrada na secretaria dois projetos, não foi lido, que é a nossa medalha de 

honra e o titulo de cidadão, a medalha de honra esse ano que eu indiquei 

aqui, foi para Dona Martina Rodrigues da Silva, que foi a primeira dama 

desse município e eu peço aqui diante mão os votos para esse projeto de 

indicação. Como também tenho o privilégio de indicar o titulo de cidadão 

para o meu amigo prestador de serviço, comerciante da cidade, Jacinto 

Morais Martins.  Em cima desse projeto da Cagepa, é uma convocação da 

população para saber se querem continuar com a prestação de serviço da 

Carepa. E quero aqui parabenizar o senhor presidente, no intuito de ter 

escutado o plenário e devolvido o projeto, porque apesar de estar muito 



bem escrito, tem uma falha enorme, só essa falta da não justificativa desse 

projeto faz com que a gente não entregasse. Então fica aqui o meu apelo 

pra que isso não aconteça, porque é um dinheiro gasto muito caro para o 

município, pra que o prefeito se exponha dessa forma, mandando um 

projeto pra essa casa de lei, sem uma justificativa pra que a gente possa 

estar discutindo com o povo. Muito obrigado pelo tempo concedido. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

Zildo Vicente Leite para fazer uso da palavra. Que falou o vereador. 

Queria iniciar a minha fala transmitindo meus sentimentos a família do 

amigo Dedilson Batista e a todos do madruga. Tocar em um ponto muito 

importante que tá sendo muito preocupante, na questão dessa redução do 

FPM a nível estadual e nacional, FPM de Cajazeirinhas está complicado e 

preocupante. Segunda feira os prefeitos se reuniram em João Pessoa pra 

cobrar porque o governo federal manda pra alimentação escolar trinta e seis 

centavos pra um aluno, não tem condições de dá uma alimentação 

adequada com esse valor. Na questão do transporte escolar, o governo 

envia sessenta centavos por aluno. O governo federal está ficando com 

cinquenta e um por cento, os estados com trinta por cento e o governo 

municipal com dezenove por cento, isso é injusto, tem que vir mais 

dinheiro para o município. Essa questão da Cagepa é muito complicada, 

creio que esse projeto tem que vir com justificativa, deve ter havido algum 

erro porque não existe um projeto sem justificativa. Queria parabenizar os 

professores do município pelo dia quinze, o dia deles, uma categoria que 

ainda não está sendo valorizada. Protocolei nessa casa um requerimento de 

número 032, onde pedi a necessidade urgente da escavação e abertura de 

bebedouros, cacimbas. Meu muito obrigado e boa noite a todos. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex 

Rodrigues da Costa para fazer uso da palavra. Que falou o vereador. 

Quero iniciar as minhas colocações, falando sobre a indicação de número 

182/2017 que venho pedir ao poder público municipal, que olhe mais para 

a zona rural, porque está em situação de calamidade. Estão pedindo a reta 

escavadeira para que se abra uma cacimba para tirar água pros animais. 

Quanto ao garantia safra, nas comunidades rurais está sim acontecendo às 

inscrições localidade por localidade. Sobre o projeto da Cagepa que se 

encontra na casa, pela forma que ele está escrito aqui, se dá a entender que 

ele é um projeto urbano e a gente não vê tanto beneficio dado pela Cagepa 

e diante público, eu manifesto meus protestos contra a Cagepa, porque 

estamos vendo o esgoto a céu aberto, já pedimos a prefeitura, a Cagepa e 

nada foi resolvido ainda. Parabenizar o outubro rosa que já está no fim do 

mês. Parabenizar também os professores pelo seu dia. Essas são as minhas 

colocações eu desejo 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 o 

vereador Começo minha fala com os votos de pesar que o vereador Otoniel 

apresentou aqui nesta casa e subscrito pelos demais vereadores, ao 

falecimento de uma pessoa importante do nosso município o senhor 

Dedilson. Falar do projeto que apresentamos hoje a noite que o prefeito 

mandou a esta casa, vamos devolver o projeto para que venha com mais 

clareza, acredito que possa ter havido um mal entendido quanto à questão 

do envio do projeto sem justificativa de acordo com a assessoria jurídica. 

Deve ter sido alguma falha administrativa da sua assessoria. A questão da 

reta escavadeira está com os pneus estourados e no momento está sem 

recursos para repor esses pneus, porque eles são um pouco caro. Vou 

encerrar as minhas palavras e agradecer aos colegas vereadores ao público 

aqui presente, aos ouvintes da rádio Cajazeirinhas FM pela paciência e 

gratidão. Obrigado a cada um.   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 ordinária a 

designada para o dia 09 de novembro do ano em curso e hora regimental 

porque a próxima quinta feira é feriado dia 02 de novembro dia de finados. 

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, 26 de outubro de 2017. 
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