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Ata da 6ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete 

(16/03/2017) 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, Maria Aparecida Dantas de Almeida, 

Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente Leite. 

Deixou de comparecer o vereador Otoniel de Sousa Brito, 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 a leitura do expediente do dia que constou de leitura de 

Indicação nº 093/2017 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos, leitura de Indicação nº 094/2017 de autoria do vereador Jacson 

Felix Almeida dos Santos, leitura de Indicação nº 0100/2017 de autoria do 

vereador Adailton Alves de Lima, leitura de Indicação nº 0101/2017 de 

autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura  da  Indicação nº 

0102/2017 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva Filho, leitura da 

Indicação nº 0103/2017 de autoria do vereador Vicente Ismael da Silva 

Filho, leitura do Projeto de Lei nº 003/2017 de autoria do Poder Executivo, 

leitura do Projeto de Lei nº 004/2017 de autoria do Poder Executivo, leitura  

da  Oficio nº 005/2017 de autoria secretário de Finanças. O senhor 

presidente convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima. Que 

saudou o senhor presidente colegas vereadores em nome do secretário de 

saúde Edney saúde os que estavam no plenário. Em primeiro lugar 

agradeceu a Deus por mais uma vez usar essa tribuna e parabenizou o 

gestor pela entrevista que concedeu à Radio Liberdade onde falou como 

encontrou o município de Cajazerinhas e nem por isso ele se abateu e estar 

governando e será assim até o final do seu mandato buscando melhorias 

para o povo de Cajazeirinhas e com relação ao FPM do município de 

Cajazeirinhas esse mês ele zerou e Assis estar pagando uma conta que ele 

não deve mais a conta é do CNPJ da prefeitura ele tem que pagar mais ele 

falou que já fez o parcelamento dessa divida porque esse dinheiro era para 



trazer beneficio parra o município em nome da vereadora Cida parabenizou 

todas as mulheres pelo seu dia no dia oito de março sinta todas 

cumprimentada pelo vereador Zildo parabenizou o secretário de saúde 

Edney pela parceria com a secretaria de saúde do estado em trazer o carro 

fumaçê  que fez um grande trabalho de prevenção porque com as chuvas 

aumenta o risco do mosquito aegypti  e parabenizar aos secretários 

Chaguinha e Kaenio pelo  balancete do mês de janeiro já ter sido enviado 

também a Edney pela as informações do CEOPSI tomou as providencia 

para o município não ser penalizado  resolvendo as pendencias porque se 

não o FPM seria bloqueado e essa equipe é muito comprometida e só quem 

tem a ganhar é a população também a CAGEPA omitiu uma portaria 

suspendendo o racionamento d’água mais não se tem muita reservas hídrica 

pra isso  a população tem que se conscientizar fazendo sua parte o açude de 

Coremas tomou quase seis milhões de metros cúbicos de agua mais ainda é 

preocupante e parabenizou ao prefeito por se preocupar com o pagamento 

do boleto do seguro safra e ele já pagou na primeira parcela e ira pagar a 

segunda parcela que será vencida no dia vinte deste mês  quando o gestou 

quer e assim porque quando o gestar assina o termo de adesão ele se 

compromete a pagar os acordes, parabenizou o secretário de obras, o 

diretor de transportes e o pessoal da limpeza pelo o mutirão da limpeza na 

cidade e na zona rural em São Braz I,II retirando os entulhos e o lixo sobre 

o campo de futebol o prefeito se comprometeu de conserta as rachaduras 

que tem e também já perfurou um poço para manutenção porque em breve 

esse campo será gramado parabenizou a secretaria de Ação social que fez 

uma parceria com o SEBRAE de Pombal onde será feito uma qualificação 

dos grupos de convivência e isso é muito importante e também Betim do 

Conselho Tutelar avisa que o conselho estar funcionando onde funcionava 

a EMATER e AEMATER Estar ao lado da prefeitura e também a 

mobilização que houve sobre a PEC a reforma da previdência que estar 

prejudicando toda classe trabalhadora  do Brasil. Foram essas as suas 

palavras.  O senhor presidente convidou o vereador inscrito Adailton Alves 

de Lima. Que saudou o senhor presidente colegas vereadores em nome do 

funcionário Sergio Almeida saudou o publico presente em nome da 

secretaria Ana Janilda parabenizou todas as mulheres pelo seu dia e que a 

mulher tem um papel de grande relevância e muito importante no nosso 

meio. O Edil falou sobre o Projeto de Lei 003/2017 Que foi concedido um 

credito suplementar para criação de uma sonhada Casa de apoio tão 

sonhada na capital para o povo de Cajazeirinhas e pela indicação da 

vereadora Maria Aparecida e também isso compromisso de companhia 

onde as pessoas que fazem tratamento no Laureano onde essa casa fica 

próxima e que vá da apoio as famílias dos doentes que venha precisar isso 

também com o trabalho da secretaria de Ação social vem sendo 

desenvolvido esse trabalho onde na sala da presidência se reunião todos os 



vereadores e também as comissões já havia se reunido para analisar e 

debater a matéria que se encontra na casa também o Projeto de Lei nº 

004/2017 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito 

especial de até R$: 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), para 

aquisição de equipamentos médicos hospitalares e odontológicos. Para 

trazer benefícios para o nosso município e na esperança de abrir os postos 

medico da zona rural do Pau Ferrado e São José dos Alves essas 

localidades que ficam no estremo do município e falou sobre o encontro do 

ônibus escolar quebra e não tinha nem uma chave de roda e um macaco que 

são ferramentas bem simples mais de grande necessidade indicou 

verbalmente ao senhor prefeito que fosse comprado esse equipamento para 

os ônibus e agradeceu ao Diretor de transportes que logo enviou uma 

pessoa solucionando o problema, também agradeceu o prefeito por ter na 

coragem da prefeitura um mecânico que vem prestar serviço dando 

manutenção a frota o motorista procura o mecânico e cita o problema do 

carro dando melhores condições aos veículos do município. O Edil falou 

sobre uma reunião que tinha participado com diversos desportistas do 

município com a presença do senhor prefeito com pessoas da organização 

do campeonato a Copa da Cidade de Cajazeirinhas dando inicio a 

programação do aniversario da cidade, também parabenizou o secretário de 

saúde por trazer o carro fumaçê que é de grande importância e 

Cajazeirinhas foi comtemplada com esse serviço que traz segurança para 

saúde do município. Eram essas suas palavras e muito obrigado. O senhor 

presidente convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa . Que 

saudou o senhor presidente colegas vereadores em nome do funcionário 

Sergio Almeida saudou o publico presente em nome do prefeito saudou 

todos da plenária e em nome da primeira dama saudou todas as mulheres 

do município pelo o dia internacional das mulheres que foi no dia oito com 

relação o Projeto de Lei 003/2017 Abertura de Crédito Especial para a 

criação da Casa de Apoio de Cajazeirinhas justamente com o município de 

Condado é um projeto de grande  relevância para nosso município porque 

só quem sabe a importância de uma casa de apoio é quem precisa e ele 

precisou da de Pombal e essa casa de apoio é um sonho para população de 

Cajazeirinhas como também o Projeto de Lei nº 004/2017 Projeto de Lei 

que Abre Crédito Especial para a Aquisição de Equipamentos Médicos 

Hospitalares e Odontológicos. Esse credito vem reabrir os postos municipal 

de saúde da zona rural como o de São Braz, Pau Ferrado e São José dos 

Alves são localidades distantes da sede e esses serviço de saúde chegando 

ate lá  melhora a qualidade de vida de nosso população e também o serviço 

odontológico como também a ação do prefeito com o esporte com esse 

evento que vai haver vai ser muito bom para o nossos jovens parabenizou a 

secretaria de Ação Social, a secretaria de Saúde que estão trabalhando e a 

população estar satisfeita  com essas ações. Essas foram suas colocações e 



uma boa noite a todos.  O senhor presidente convidou a vereadora inscrita 

Maria aparecida Dantas de Almeida. Que saudou o senhor presidente 

colegas vereadores em nome de Andreia saudou o publico presente 

agradeceu o prefeito pelo desempenho, a todos os secretários pelo  trabalho 

que está sendo desenvolvido com respeito e amor a toda população, equipe 

da limpeza que estar deixando nossa cidade mais bonita com essa limpeza 

que estar sendo feita. Com relação a abertura dos Postos de Saúde da zona 

rural é fundamental, agradeceu ao gestor porque essas comunidades são 

distante e dificulta muito porque nem todo morador dessas localidades tem 

transportes e esse atendimento nessas localidades vai ser muito 

importantes. E na presença do prefeito quero dizer muito obrigada  pelo 

andamento da Casa de apoio  porque  é um sonho da população de 

Cajazeirinhas, agente pede a Deus que poucos precise mais se vier a 

precisar seja menos sofrimento com relação a volta dos jogos vejo os 

jovens com muita alegria e vai ser uma festa linda esses jovens vão brilhar 

no campo com essa pratica esportiva. Com relação ao dia oito de março o 

nosso  Dia da MULHER  um ser muito especial considero m pétalas de 

Deus e falou de sua mãe uma mulher sem analfabeta mais lhe educou de 

forma muito bonita e não sentiu falta de ser educada pela uma doutora ou 

pessoa letrada agradeceu a Deus pela mãe que lhe deu pediu os esposos que 

que tem esse lírio em casa  que a amasse e respeitasse porque é com uma 

boa esposa que se constrói uma família linda  a mulher é uma perola de 

Deus, falou de Andreia não como empresaria, primeira Dama mais com 

mulher esposa. Mãe, mulher espetacular que é, falou sobre Ana Janilda 

pelo carinho e se espelha nela e disse que era uma pétala de Deus, falou de 

Pita uma mulher espetacular. E falou que era uma mulher feliz, querida 

pelos seus filhos e por quem a vivem ao seu redor, e por isso sentia-se uma 

pétala de Deus e estar nessa Casa para espalhar o melhor dela como mulher 

e finalizou parabenizando todas as mulheres por serem guerreiras e pétalas 

de Deus. O senhor presidente convidou o vereador inscrito Vicente Ismael 

da Silva Filho. Que saudou o senhor presidente colegas vereadores e 

vereadora em nome do senhor prefeito e os secretários saudou o publico 

presente que os mesmos vieram prestigiar e abrilhantar a presente sessão e 

iniciando sua fala agradeceu a Deus por estar aqui mais uma vez ele é sobre 

toda as coisas e fez uma exposição sobre os Projetos em pauta dois projetos 

de grande importância para o município onde vem propor melhorias para 

nossa sociedade e já sido convidado as comissões se reunirá terça feira 

próxima para debater e analisar os projetos como veio em caráter de 

urgência também consultar a LDO e com certeza na próxima quinta feira 

será aprovados como é uma sessão extraordinária todos os vereadores 

foram convocados e será votado esses projetos em prol do nosso município 

e agradeceu ao secretário de saúde Edney pela presteza por atender seu 

telefone com uma urgência que houve no seu setor mais tudo deu certo com 



o transporte e outros serviço da secretaria já estar em João Pessoa 

aguardando só a cirurgia e solicitou verbalmente ao senhor prefeito  

algumas coisas simples mais de grande utilidade para aquela região como a 

reforma da passagem molhada que estar localizada no Sítio Forquilha, a 

limpeza da praça do Distrito de São Braz I e a necessidade de colocar na 

ladeira que da acesso ao Distrito de São Braz. O Edil falou sobre a reforma 

da previdência e estar vendo o Brasil se mobilizar e poucos políticos se 

manifestar a favor ou contra e isso é muito perigoso e a empresa não 

divulgas nada sobre essa reforma mais que ficar de olho na hora da votação 

na cama dos deputados e no senado e preciso que se faça a reforma não 

dessa forma o agricultor ser penalizado além da idade ele será obrigado 

contribuir.  O senhor presidente convidou o vereador inscrito Waerson José 

de Souza que em nome do excelentíssimo  senhor prefeito saudou todos os 

presentes. E hoje vem a essa tribuna agradecer o nobre secretário de 

finanças Kaenio sobre o oficio que enviou a essa secretaria e às vezes por 

esse tipo de politica é mal interpretado e ouvindo atentamente a entrevista 

do senhor prefeito na rádio em Pombal uma entrevista bastante pontual e 

me relembro a entrevista do ex-prefeito que saiu, que acho que é de praxe 

os prefeitos conceber entrevista no início dos mantado e o prefeito Assis 

pediu o tempo de noventa dias para prestar contas e com sessenta dias já 

fez uma prestação de conta para população mostrando as dificuldades que 

passa o município com sua postura e que seja espelhado para todos que 

estão ao seu redor.  O gestor não tem como gerenciar o município com essa 

divida e essa divida não vem de um mandato só mais de todos outros 

mandatos. E por isso mandei esse oficio para que  agente possa explicar a 

população o que realmente estar acontecendo no município o engessamento 

da atual gestão e o prefeito demostra em suas entrevista que quer por em 

pratica o que prometeu em palanque e terá sempre meu respeito e meus 

parabéns e esse oficio não é para afrontar nem para desestimular e isso for 

resolvido com esse desconto na folha de pagamento de cento e cinquenta, 

cento e sessenta mil reais o salario dos servidores vai atrasar e isso o 

prefeito não quer que é seu principal objetivo  pagar o servidor em dias e 

isso tem que se passado para população e quando se enviar para essa Casa 

dois Projetos de Leis de Credito suplementar de quase quinhentos mil reais 

e eu como vereador da oposição porque só se pode pedir credito 

suplementar quando se tem credito positivo baseado em uma lei de 1964 só 

pode fazer isso se tiver dinheiro porque  é ilegal e Cajazeirinhas vai ter uma  

marcante a criação de uma Casa de apoio e seria uma incoerência minhas 

deixar de votar um beneficio para beneficiar as pessoas carentes do nosso 

município e esse dinheiro já estar em caixa e como se  fala de uma 

admiração desastrosa que foi uma tragédia Grega e deixar em conta só para 

fazer o credito suplementar de trezentos e cinquenta mil reais e se o 

secretario Edney não gastar não é prejudicado os vereadores nem o prefeito  



é a população e por isso que faço essa reflexão para que a população tome 

conhecimento. Eram essas as minhas palavras e 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 Adailton Alves de Lima e facultou a palavra ao vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos que saudou aos vereadores e o público 

presente, iniciou sua fala comentando as indicações feitas pelo mesmo da 

recuperação das praças e da perfuração do poço no estádio de futebol. o 

edil comentou sua viagem a Capital Joao Pessoa juntamente com o prefeito 

Francisco de Assis Rodrigues a respeito da conclusão do estádio de futebol. 

Falou também da reunião dos sindicatos que participou na cidade de 

pombal onde se tratava da reforma PREVIDENCIAL. Agradeceu ao 

secretario de Saúde Edney Pires pela iniciativa de trazer o carro fumasse 

para nossa cidade com o objetivo de combater o mosquito que transmite a 

dengue. Parabenizou e incentivou a equipe da limpeza que continue a 

recolher o lixo das ruas da forma que está sendo feita. O edil falou do 

projeto de lei 003/004 e agradeceu ao vereador Vicente Ismael relator da 

comissão de redação e justiça por já ter encaminhado a solução. Agradeceu 

a presença do prefeito Francisco de Assis Rodrigues da primeira Dama 

Andréa de Oliveira Almeida e dos secretário e parabenizou a todas as 

Mulheres do nosso município. Obrigado e boa noite 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 06 de Abril 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 - PB, 16 de Março de 2017. 

 

 


