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 Ata da 11º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Ao vinte e cinco  dia do mês de Abril do ano de dois mil e vinte um 

(22/04/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. A presidente declarou aberta a sessão 

sobre a proteção de Deus e de nossa senhora da Conceição padroeira de 

nossa cidade e o povo Cajazeirinhense e rezou um pai nosso, registrou a 

presença da diretora da Escola Maria Soledade Assis Freitas, a senhora 

Ilivonia e também o Professor Francisco de Assis conhecido como 

Professor Negreiro, agradeceu a presença e os convidou para fazer parte 

da mesa, registrou ainda a presença do secretario Geraldo Cezario,  na 

ausência do primeiro secretario, a presidente convidou o segundo 

secretario para fazer  a leitura da relação dos vereadores inscritos para 

fazer uso da palavra na 11ª sessão ordinária do   1º período Legislativo do 

dia 22 de Abril  de  2021, estão presentes Arildo Batista Ferreira, 

Deuzaires Mendes de Lima (participou online), Elenice Alencar dos 

Santos, Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex Rodrigues da Costa, 

Otoniel de Sousa Brito, Adailton Alves de Lima (justificou sua auência), 

Ana Beatriz Alves de França Dantas( participou online) Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, repassou os trabalhos a presidente, a senhora 

presidente reassumiu os trabalhos e autorizou a secretaria da casa a fazer 

a leitura da ata, por questão de ordem a vereadora Elenice Alencar dos 

Santos solicitou verbalmente o requerimento de dispensa da leitura da ata 

da sessão anterio, a senhora presidente colocou o requerimento da nobre 

vereadora em votação, quem for a favor permaneça como se encontra, 

quem for contra se manifeste, o pedido foi aprovado por unanimidade de 

votos, a ata foi aprovada por unanimidade de votos a senhora presidente 

passou os  trabalhos ao segundo secretário, para fazer a leitura   das 

matérias que se encontra na casa, que constou,  leitura da indicação 

053/2021, leitura dos votos de pesar do vereador Otoniel de Sousa Brito 

ao o Jovem  José Dei de Almeida, que contava com a idade de 57 anos, 

leitura do parecer 012/2021 ao projeto de resolução N°. 003/2021 do 

poder Legislativo de autoria das comissões Justiça e Redação, Relator 

nomeado, Otoniel de Sousa Brito, leitura do projeto de resolução 

003/2021- que cria a galeria dos ex vereadores, da Câmara Municipal de 



Cajazeirinhas-PB leitura do parecer 011/2021 ao projeto de resolução 

004/2021-poder Legislativo  da autoria das comissões Justiça e Redação, 

Relator nomeado, Otoniel de Sousa Brito, leitura do projeto de lei 

004/2021 da o nome de Manoel Mendes Moreira ( Neco Mendes) a praça 

do distrito  do São Braz 1, no Município de Cajazeirinhas-PB, leitura do 

parecer 013/2021 ao projeto de resolução 004/2021 poder Legislativo 

autoria da comissão justiça e redação, relator nomeado  Otoniel de Sousa 

Brito, leitura do projeto de resolução 004/2021, não havendo mais 

matérias a serem lidas o segundo secretario repassou os trabalhos, a 

senhora presidente, a presidente reassumiu e colocou os pareceres 

011/2021 ao projeto de resolução 004/2021-poder Legislativo  da autoria 

das comissões Justiça e Redação, Relator nomeado, Otoniel de Sousa,o 

parecer 012/2021 ao projeto de resolução N°. 003/2021 do poder 

Legislativo de autoria das comissões Justiça e Redação, Relator nomeado 

Otoniel de Sousa Brito, e o  parecer 013/2021 ao projeto de resolução 

004/2021 poder Legislativo autoria da comissão justiça e redação, relator 

nomeado  Otoniel de Sousa Brito, em discursão, o vereador Jacson Felix 

como presidente da comissão redação e justiça justificou que a vereadora 

Deuzaires não pode participar da reunião e por esse motivo nomeou o 

vereador Otoniel de Sousa Brito, para discutir a matéria em pauta, 

requereu verbalmente a senhora presidente que seja colocados os 

parecers e os projetos  em primeira e segunda votação  a senhora 

presidente colocou o requerimento do vereador em votação, quem for a 

favor permaneça como se encontra, quem for contra se manifeste, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade de votos, colocou os 

pareceres em votação quem for a favor permaneça como se encontra, 

quem for contra se manifeste, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade de votos, colocou o projeto de lei 004/2021 da o nome de 

Manoel Mendes Moreira ( Neco Mendes) a praça do distrito  do São Braz 

1, no Município de Cajazeirinhas-PB em discussão sem discursão em 

seguida colocou em votação quem for a favor permaneça como se 

encontra, quem for contra se manifeste, o projeto foi aprovado por 07 

votos a favor e apenas um contrario em primeira e segunda votação, a 

senhora presidente colocou o projeto de resolução N°. 003/2021 em 

primeira e segunda votação  votação quem for a favor permaneça como 

se encontra, quem for contra se manifeste, o projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos, em primeira e segunda votação a senhora 

presidente convidou  a diretora da Escola Maria Soledade Assis Freitas, a 

senhora  Ilivonia para fazer uso da palavra, a mesma saudou a senhora 

presidente e os demais vereadores e iniciou falando que esta muito feliz 

em esta representando a Escola Maria Soledade Assis Freitas, disse que é 

uma Escola pequena que não tem a melhor estrutura do mundo mas 

acredita está longe de ser a pior, mesmo diante de tantos obstáculos nos, 



enquanto equipe desta escola, não mede esforços e sempre esta correndo 

atrás do melhor para essa escola, esse projeto “Arte e cena” foi um 

projeto de 2020, que homenageia Severino Dias conhecido como Sivuca 

natural de Itabaiana estado do Pernambuco, ele é maestro cantor, tocava 

sofona e viola, parabenizou todos os professores da  Escola Maria 

Soledade Assis Freitas, o professor Negreiro por sem musico foi 

convidado a esta a frente deste projeto junto aos alunos Joao vitor, Alicia 

e Michele e para nossa alegria a Escola Maria Soledade Assis Freitas 

ficou em primeiro lugar, mais uma vez parabenizou toda equipe, 

finalizou com boa noite a todos. A senhora presidente convidou  

Professor Francisco de Assis conhecido como Professor Negreiro para 

fazer uso da palavra o mesmo agradeceu o convite e disse que esta muito 

feliz com a conquista deste premio, falou da dificuldade durante a 

pandemia desenvolver este projeto, sendo assim desenvolver a literatura 

de cordel, pegou uma obra sua “Joao e Maria” e recriou esta obra, fez 

uma nova leitura da obra, transformando-a em cordel e o titulo ficou “As 

aventuras de João e Maria no reino encantado de Itabaiana, e foi com 

essa linguagem de cordel que ganhamos o primeiro lugar no Estado, disse 

que esta muito feliz em fazer parte desta Escola, muito obrigado e boa 

noite a todos. A presidente reassumiu e convidou o vereador inscrito 

Arildo Batista Ferreira, o qual cumprimentou o senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

agradecendo a Deus pela chuvas e parabenizou a diretora Ilivonia e 

Professor Negreiro pelo premio, falou que a escola realmente esta 

precisando de uma reforma, que ira junto ao prefeito lutar para a reforma 

da escola, deixou seus sinceros votos de pesar a família do ex- vereador 

Zildo Vicente pela perda de seu pai, finalizou com boa noite a todos, 

convidou a vereadora inscrita Elenice Alencar dos Santos  a qual 

cumprimentou a senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus por todos 

esta com saúde se acostou aos votos de pesar do pai do ex- vereador 

Zildo Vicente que deus possa confortar os familiares, parabenizou todos 

da escola Maria Soledade Assis Freitas finalizou com boa noite a todos, a 

senhora presidente convidou o vereador iscrito Jacson Felix Almeida 

dos Santos, o qual cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento  se 

solidarizando com a família enlutada, parabenizou a escola Maria 

Soledade Assis Freitas pela conquista pediu mais chuvas a Deus e 

finalizou com boa noite a todos.  senhora presidente convidou o vereador 

inscrito Joalex Rodrigues da Costa,  , o qual cumprimentou o senhor 



presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público 

presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento  se solidarizando com a família enlutada, parabenizou a 

escola Maria Soledade Assis Freitas, falou da necessidade da reforma na 

escola, escola essa muito importante para o desenvolvimento da nossa 

cidade. Finalizou com boa noite a todos senhora presidente convidou o 

vereador Otoniel de Sousa Brito, o qual cumprimentou o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público 

presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento  agradecendo a Deus por  a oportunidade de está usando 

está tribuna mais um vez, falou um pouco sobre a saúde no Munícipio, 

sabemos que foi aprovado pelo Senado através do requerimento do 

Ministro do supremo a instalação da CPI do COVID19, graças a Deus 

que o deputado teve a ideia de incluir governadores e prefeitos, para que 

a população possa saber onde foi gasto o dinheiro destinado ao combate 

do COVID19, A saúde do nosso município esta uma calamidade pessoas 

estão indo a farmácia  com a receita autorizada e quando chega na 

farmácia não consegue seu remédio por falta de pagamento da secretaria 

de saúde, quem fica no prejuízo e a população carente da nossa cidade, 

finalizou com boa noite a todos, A senhora presidente passou os trabalhos 

da casa ao vice-presidente para fazer uso da palavra, o vice-presidente 

assumiu os trabalhos e convidou a nobre vereador inscrita Maria 

Aparecida Dantas de Almeida a qual cumprimentou os colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, convidados diretora 

Ilivonia e prefessor Negreiro, público presente e internautas que assiste 

pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento falando do voto de pesar do 

pai do ex- vereador Zildo Vicente, meus sinceros  sentimentos, também 

meus sentimentos a família do jovem José Dei em nome da minha amiga 

Geralda Almeida toda a família se sinta acolhida por mim, agradeceu a 

presença dos convidados a diretora Ilivonia e prefessor Negreiro e 

parabenizou pelo trabalho naquela escola, disse que nunca ira deixa de 

lutar pela aquela escola e o que tiver ao seu alcance ira fazer para que a 

reforma naquela escola seja feita, falou sobre o ENEM onde seus filhos 

tiram ótimas notas, graças a força de vontade dele e também o apoio que 

sempre teve na escola Maria Soledade Assis Freitas,  registrou o 

aniversario do seu sobrinho Henrique que está completando 15 anos, 

disse que o admira  muito e o ama muito finalizou com boa noite a todos 

o segundo secretário passou os trabalhos a senhora presidente, a senhora 

presidente reassumiu os trabalhos não havendo nada mais a debater a 

presidente encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadoras a comparecerem a próxima sessão Ordinária a ser designada 

para o dia 08 de Abril do corrente  ano e hora regimental. E para constar 

eu, Emanoella  Dantas de Almeida Rodrigues , lavrei a presente ata que 



no final será assinada por mim e pelos vereadores que compõem a mesa 

diretora deste Poder Legislativo. 

 

                                                 Cajazeirinhas/PB, 22 de Abril de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 


