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Ata da 12ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos désseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete 

(16/11/2017) 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 

José 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 da Casa 

a fazer a leitura do Expediente do dia que constou de leitura de Oficio nº 

159/2017 GAPRE autoria do Poder Executivo,  leitura da Indicação nº 

190/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura dos Votos 

de Pesar a família do senhor Oriel Brilhante Moura de autoria do vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santo e sobrescrito pelos vereadores Adailton 

Alves de Lima, Joalex Rodrigues da Costa, Arildo Batista Ferreira, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito, Waerson José de 

Souza, Zildo Vicente Leite. Leitura do Projeto de Lei nº 015/2017 de 

autoria do Poder Executivo. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza, para fazer uso da 

palavra, que falou o vereador. Entra na casa um projeto municipal de 

número 15/2017, é importante que seja discutido principalmente com a 

população e lendo esse projeto eu não vi nenhuma menção a um projeto 

que se estende até 2022. Então se faz uma solicitação de autorização do 

poder legislativo, para que o poder executivo celebre convênio de 

cooperação com o estado da Paraíba e fazendo uma prestação de serviço 

público no abastecimento de água com esgotamento sanitário no seu espaço 

territorial, ou seja, na zona urbana e na zona rural. A justificativa ou a 

mensagem do poder executivo, não diz muito claramente pra que veio tal 



projeto de lei para está casa, em linhas gerais o que se entende nele, é que o 

executivo precisa dessa autorização do poder legislativo para celebrar um 

novo convênio com a Cagepa e já foi discutida nessa casa, uma lei que 

vigora até 2022. Acosto-me ao vereador Otoniel e voto contrário a esse 

projeto 15/2017. Solicitar ainda mais a questão da saúde, o posto médico 

está sendo pintado e não vai ser aberto nem no dia de hoje, sexta feira 

também não funciona e já é a segunda vez que acontece isso. Dizer aqui, 

que a única cidade de pequeno porte que tem uma unidade móvel é 

Cajazeirinhas e infelizmente perdemos esse convênio tão importante, por 

causa sei lá do quê, ainda se encontra encostada essa unidade móvel. Pedir 

também ao secretário de saúde que mande aqui pra esta casa, o projeto de 

cargo, carreira e remuneração do pessoal da saúde, como existe na 

educação. Muito obrigado pelo tempo, boa noite a todos.  O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito Zildo 

Vicente Leite, para fazer uso da palavra, que falou o vereador. Iniciar meu 

pronunciamento dizendo como é gratificante ver um vereador da nossa 

cidade mãe Pombal, Marcos de Coatiba, reconhecendo um trabalho não só 

do vereador Zildo Vicente, mas de toda população da zona rural de 

Cajazeirinhas. Estive visitando a comunidade quilombola dos Rufinos, 

zona rural de Pombal, onde pude ver na prática essa tecnologia do 

Biodigestor funcionando. E avisar aqui, que através dessa palestra do 

Biodigestor, junto com o pessoal do comitê de energia renovável da Ong 

diaconia e também o projeto do pessoal do semiárido solar, e eles vão doar 

duas caixas, que vai a torno de 60% do orçamento e o nosso prefeito Assis, 

disse que vai doar o resto do material, portanto vamos ter dois 

biodigestores instalados, nas duas comunidades quilombolas aqui do 

município como foi escolhido. Estive no sindicato dos trabalhadores rurais 

de Pombal em uma reunião com os queijeiros para preparação de uma 

audiência pública para tentar legalizar essas queijeiras. Dia vinte será 

comemorado o dia da consciência negra, eu fui autor de um projeto de lei 

que foi sancionado pelo poder executivo em que se comemora o dia 

nacional da consciência negra.  Estamos batalhando junto a Cehap para 

destravar aquele projeto das residências nessas comunidades quilombolas, 

porque ainda tem muitas casas de taipa nessas comunidades. Enviamos 

ofícios para o governo do estado, através da secretaria de desenvolvimento 

humano, para que o projeto cidadão venha atender a essas comunidades, e a 

esse pessoal das comunidades quilombolas de Vinha e Umburaninha, meus 

parabéns nesse dia 20 de novembro. Protocolei dois projetos legislativos 

nesta casa, que dá o titulo de eleitor aos senhores Francisco Esmael dos 

Santos e ao cabo militar Dinário Custódio da Silva. Muito obrigado e boa 

noite a todos. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito, Adailton Alves de Lima  para fazer uso da palavra, que 

falou o vereador. Meus votos de pesar a família do senhor Oriel Brilhante 



de Moura, um amigo de minha família. As comissões de redação e justiça e 

a de finança e orçamento reunidos todas as terças feiras, dando 

continuidade ao parecer do projeto de orçamento de tão importância para o 

ano de 2018, quando se trata do PPA e da LOA. Ao projeto que deu entrada 

hoje nesta casa que trás pontos de discussão, quando autoriza o poder 

público municipal de celebrar convênio de cooperação com o estado da 

Paraíba, com relação à companhia da Cagepa. O que pode ver é um projeto 

que se trata de adequar, regularizar e implantar as leis federais pra que o 

nosso município também possa adequar e cumprir aos programas, devemos 

olhar e discutir com atenção esse projeto. Destino o titulo de cidadão a 

Doutora Taís Maria Alves de França Almeida, natural de Pombal, que 

presta serviço a essa comunidade nesse posto de saúde. Não tendo mais 

nada a declarar, encerro as minhas palavras e muito obrigado. O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito, Arildo 

Batista Ferreira para fazer uso da palavra, que falou o vereador. Esse 

debate da Cagepa é bem plausível, o mau serviço que a Cagepa presta no 

município, não explica se existe uma taxa de esgoto ou de coletagem, a 

qual se paga. Queria fazer um pedido ao presidente da casa que fosse 

apurado a questão de umas queixas de como vem sendo guiado o ônibus 

dos estudantes, que se os alunos não estiverem na pista de meio dia o 

motorista não esperam por eles. Vou pedir que a secretária procurasse saber 

o que está acontecendo lá. Diante essa crise hídrica, pedir a própria 

população que tente poupar água o mais breve possível. Não me recordo 

qual dos colegas vereadores falou que a farmácia básica estava abastecida, 

porque recebi uma queixa de um senhor que não recebeu uma medicação 

na farmácia básica porque não tinha.  Apresentei aqui dois títulos de 

cidadãos, um a Francisco Rodrigues da biovidas e o outro ao senhor 

Luciano Cartaxo, ex-prefeito de João Pessoa, por ter sido ex-vice-

governador do estado, participado de obras em Cajazeirinhas e deixo aqui a 

disposição da casa para ser votado pelos meus companheiros. 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 o vereador. Inicialmente deixar meus votos de pesar do amigo Oriel 

Brilhante, que faleceu há esses dias atrás. Assistindo a reportagem na rádio 

liberdade, fiquei um pouco preocupado com a situação do índice de 

analfabetos de 12,35% e de semianalfabetos de 26% em Cajazeirinhas, isso 

é preocupante e a secretaria de educação deve se debruçar diante disso e 

ver que o nosso município está numa situação difícil na questão da 

educação. Com relação ao titulo de cidadão, dei a um senhor que já foi 

vereador e presidente da câmara na cidade de Coremas, Tertuliano Pereira 

onde vejo nesse titulo um empreendedor no município de Cajazeirinhas. E 

a medalha ao senhor José Cavalcante de Almeida, outro ex-vereador na 

cidade de Pombal, que é proprietário no nosso município. Visitando a 



comunidade de Umburaninha, vi na pessoa de Manoel Gino, a preocupação 

com a questão da água. Onde lá esteve uma equipe em que frisou para ele 

que aquela tubulação devia ir até a casa dele, e perguntou ainda, pelo 

dessalinizador. Nesse projeto diz que a Funasa vai fazer um abastecimento 

de água na Umburaninha, se lá já existe um que não foi concluído. E a 

questão da caixa de água que também não foi feita em situações adequadas 

para o local, segundo o senhor Manoel Gino dos Santos. 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, quero agradecer a Deus por estarmos aqui 

continuando os nossos trabalhos. Quero agradecer ao poder executivo pela 

ultima indicação que fiz, quando pedi a retirada de uma arvore que caiu 

próxima a entrada de Monte Videu e logo no dia seguinte fui atendido. 

Deixar meus votos de pesar a família do senhor Oriel Brilhante, alguém 

que tanto fez por nosso município, meus sentimentos as famílias do ilustre. 

Quero aqui fazer um apelo ao prefeito, na questão do abastecimento de 

água lá do Cascão que está comprometido por algumas razões. Muito 

obrigado.  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 meu 

pronunciamento com os votos de pesar que apresentamos essa noite, ao 

falecimento de Oriel Brilhante Moura, parabenizo o colega vereador 

Vicente Esmael, contando a história e dedicando o seu discurso a pessoa de 

Oriel Brilhante, então a todos os familiares do ilustre meus sentimentos.  

Ao projeto de lei ora lido nesta casa, ao abastecimento do nosso município. 

O prefeito informa que essa lei é federal e tem que ser adequada ao nosso 

município, se não, não carretaria recursos para o nosso município. E 

falando desses abastecimentos da zona rural, segundo as informações do 

prefeito só virão se aprovarmos esse projeto. Então, temos tempo e 

comissões de vereadores importantes nessa casa para dialogar sobre esse 

projeto. Participei de uma audiência pública na UFCG, com o prefeito 

Assis, a primeira dama e os demais colegas que lá estiveram. Fiquei 

satisfeito quando o senhor Geraldo foi chamado para fazer parte da mesa 

representando os queijeiros de quase todo o estado da Paraíba. Também 

apresentei o meu projeto de resolução, dando o titulo de cidadão ao senhor 

Manoel Soares Neto, que nasceu no município de Pombal, mas reside aqui 

no Pau Ferrado. Sobre a questão da iluminação pública, hoje o que 

repassam é que a inadimplência de Cajazeirinhas atinge um índice tão alto 

que eles cortam esse repasse em vez daquele projeto que aprovamos que 

passaria pra um pouco mais de seis mil e naquela época era um pouco mais 

de mil que recebiam de taxa de iluminação repassada ao nosso município, e 

tá continuando a repassar esses mil e pouco novamente.  O secretário de 



saúde me comunicou que a peça da unidade móvel odontológica chegou ao 

nosso município. Gostaria de parabenizar o dia da consciência negra que 

será dia vinte de novembro, um dia muito importante no qual haverá uma 

palestra nesta casa. E sobre essa reclamação desse aluno que foi deixado 

pelo ônibus, vou procurar saber o que houve, falarei com o motorista do 

ônibus e com a secretária Luana, que com todas as dificuldades, está 

terminando o ano letivo sem quase nenhuma reclamação. Agradeço a 

paciência de todos e desejo uma boa noite a cada um de vocês.  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 23 de novembro 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, 16 de novembro de 2017. 
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