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 Ata da 10º 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 

(08/04/2021) 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,  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 10ª sessão ordinária do   1º período Legislativo do dia 08 de 

Abril  de  2021, estão presentes Ana Beatriz Alves de França Dantas( 

participou online), Arildo Batista Ferreira, Deuzaires Mendes de Lima 

(participou online), Elenice Alencar dos Santos( justificou sua ausência ), 

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

Sousa Brito, Adailton Alves de Lima (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 o vereador Arildo Batista 

Ferreira solicitou verbalmente o requerimento de dispensa da leitura da 

ata da sessão anterio, a senhora presidente colocou o requerimento do 

nobre vereador 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, votos de 

pesar do vereador Otoniel de Sousa Brito ao o Jovem  Qelps Almeida 

Costa, que contava com a idade de 42 anos, não havendo mais matérias a 

serem lidas o segundo secretario repassou os trabalhos, a senhora 

presidente, a presidente reassumiu  e convidou a  vereadora inscrita Ana 

Beatriz Alves de França Dantas, A qual comprimento  a senhora 

presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, 



público presente e internautas que assiste pelo Facebook, disse que por 

motivos maiores não fara o uso da palavra. A senhora presidente 

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, disse que não tendo nenhuma matéria na casa, não fez uso da 

palavra e disse  que deixa os votos de pesar para a família enlutada, 

finalizou com boa noite a todos, convidou a vereadora inscrita Deuzaires 

Mendes de Lima  a qual cumprimentou a senhora presidente, senhores 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

fazendo um requerimento verbal, para que o senhor prefeito conserte 

todos os mata-burros, que se encontram quebrados,  na comunidade de 

São Braz do Chico, finalizou com boa noite a todos, A senhora presidente 

convidou o vereador inscrito  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 gestão do senhor prefeito, a qual suas contas 

foram aprovadas no exercício 2019, isso nos deixa felizes, sabemos que o 

gestor cumpriu com essa  obrigação, falou sobre o inverno, que é uma 

preocupação para todos nos, agradeceu as chuvas, mas espera que venha 

mais chuvas, para que possam colher o que plantou, pois  se as chuvas 

demorar muitas das lavouras será perdidas, pediu mais chuvas a Deus e 

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

vereador Joalex Rodrigues da Costa, o qual cumprimentou o senhor 

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

presente e internautas que assiste pelo Facebook, falou que não irá fazer 

uso da palavra tendo em vista que na casa não teve matéria de grande 

importância, portanto não fez uso da palavra, boa noite a todos finalizou, 

a 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 do voto de 

pesar apresentado por ele nesta casa, disse que apresentou dois projeto de 

decreto Legislativo, um criando a Galeria dos ex: vereadores do  



Municipio de Cajazeirinhas, outro  projeto foi dando o nome a essa 

galeria de José  Cavalcante de Almeida, o qual deixou neste Município 

um grande legado, como politico, sempre trabalhou e zelou por esse povo 

do nosso  Município, por isso apresentei a esta casa esse projetos , 

também falou do voto de pesar apresentado por ele ao jovem Qelps 

Almeida Costa, que contava com a idade de 42 anos, um jovem 

batalhador, que perdeu seu pai muito jovem e ficou sempre dando muito 

apoio a sua mãe e suas irmã, hoje com 42 anos a COVID19 acabou com 

sua vida, deixando a sua esposa e uma filha, deixou os seus sinceros 

votos de pesar a família enlutada, também falou  que recebeu desta casa o 

parecer jurídico que trata da matéria que esta em tramitação o projeto de 

lei 006/2021, que é de autoria do poder executivo, solicitando desta casa 

a autorização para transpor, remanejar e transferir de fontes de recursos 

das dotações orçamentarias e dá outras providências, falou que recebeu 

da assessoria jurídica da casa esse parecer e que na próxima terça-feira 

ira se reunir com os demais membros das comissões e procurar da a este 

projeto as devidas providencias que forem necessárias, solicitou de forma 

verbal solicitar ao poder publico do Município, em  nome dos moradores 

da rua Manoel José de Brito, solicitou que faça a abertura da rua, que 

venha passar a maquina, pede que faça pelos moradores, 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, o assessor jurídico que acompanha online, público 

presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento falando do voto de pesar ao jovem Qelps Almeida 

Costa, que contava com a idade de 42 anos, deixou seu cincerros 

sentimento aos familiares, falou sobre a semana santa, que é tão esperada 

por todos, falou que se deparou com uma supressa não muito agradável 

na semana santa, pois sentiu alguns sintomas relacionados a COVID19, 

mas imediatamente juntos com sua  família, foi ao laboratório e fez o 

exame, e por honra e gloria de Deus, todos os exames deu negativo, graça 

a Deus, ao colegas vereadores e vereadora que se preocupou  comigo e 

com minha família muito obrigado, falou que sentiu muito medo e 

também foi muito difícil passar a semana santa sem poder visitar seus 

pais e sogros, disse ainda que não poderia nem imaginar,  como se sente 



as pessoas que testam positivo, sem duvida  muito  doloroso, e pior ainda 

quando  recebe a noticia do óbito de um familiar é desesperador, pediu 

para que as pessoas se cuidem, pois essa doença e  muito triste, faz muita 

gente sofrer e ficar sofrendo, porque quem perde um uma pessoa 

próxima, nunca mata a saudade que fica no coração, apenas se acostuma 

a viver na saudade, parabenizou o senhor prefeito pelas contas aprovadas 

2019, que Deus o abençoe senhor prefeito, continue assim, nesta linha de 

trabalho com responsabilidade e principalmente com Respeito ao nosso 

povo, com um trabalho humanizado. Falou do projeto do vereador 

Otoniel que cria uma   galeria dos ex vereadores e dá o nome a essa 

galeria de José Cavalcante de Almeida, e um homem que tem uma 

historia na cidade, foi vereador na vizinha cidade Pombal, representou 

muito bem o povo de Cajazeirinhas que na época fazia parte do 

município de Pombal, ajudou a muitas famílias, disse que o projeto do 

vereador e muito bom e Zé Cavalcante merecem muito essa homenagem. 

finalizou com boa noite a todos o vice –presidente 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, 08 de Abril de 2021. 

  

 

 

 



 

 


