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 Ata da 4º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara                                

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021.            

Ao onze dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte um 

(11/02/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Joalex Rodrigues da Costa, Arildo Batista Ferreira , Deuzaires Mendes de 

Lima, Jacson Felix Almeida dos Santos, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, Adailton Alves de Lima, Otoniel de Sousa  Brito, a vereadora 

Ana Beatriz Alves de França Dantas  a vereadora Elenice Alencar Santos,   

participou de forma online  na sessão. Constatado o numero legal de 

vereadores presente. 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 vamos dá inicio os nossos trabalhos e autorizou o 

primeiro  secretário para fazer a leitura da lista de presença dos senhores 

vereadores e em seguida autorizou a secretária da Casa para fazer a leitura 

da ata, em  seguida o vereador Jacson Felix pediu a dispensa da leitura da 

ata, a presidente colocou em votação o requerimento no mesmo em votação 

quem for a favor permaneça como se encontra e quem for contra se 

manifeste, requerimento e ata  aprovado por unanimidade de votos, passou 

os trabalhos da mesa para o primeiro secretário para fazer a leitura das 

matérias que se encontra na casa, que constou  a indicação 024/2021  que 

fala da eminente necessidade de se colocar internet  na escola Municipal  

Francisco Alves de Lima na comunidade de São José dos Alves 

Cajazeirinhas/PB, leitura  da indicação 025/2021 que fala da necessidade  

de fazer  uma ciclovia na BR 366 em sentido ao distrito do Barrento  para 

que pedestres trafegue  com segurança,  peço  a compreensão dos nobres 

vereadores, no intuito de proporcionar maior segurança e qualidade de vida 

aos nossos munícipes, leitura do voto de pesar do  vereador, Otoniel de 

Sousa Brito  pelo falecimento do senhor  José Targino Maranhão. Que 

contava com a idade de 87 anos. E faleceu no dia 08 de Fevereiro de 2021, 

todos os vereadores presentes sub escreveu no voto de pesar do mesmo, 



leitura do voto de pesar da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida 

pelo falecimento do senhor Geraldo Rodrigues Pereira. Que contava com a 

idade de 59 anos. E faleceu no dia 09 de Fevereiro de 2021  no hospital de   

pronto socorro central santa casa municipal de são  Paulo, todos os 

vereadores presentes sub escreveu no voto de pesar do mesmo, leitura da 

Emenda Aditiva n°. 001/2020 à proposta de resolução modificativa ao 

regimento interno nº 001/2021, que acrescenta o § 8º ao artigo 9º do 

regimento interno. Art.1º. – Acrescenta-se o §8º ao artigo 1º, passando a 

proposta de resolução modificativa ao regimento interno nº 001/2021 a ter 

a seguinte redação: (Art. 1º) - O artigo 9º do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas - PB, passará a vigorar com a seguinte redação 

e será acrescido dos §1º ao §8º: Art. 9º - A eleição para renovação da Mesa, 

para o segundo biênio da legislatura, será realizada, preferencialmente, em 

reunião ordinária na primeira sessão legislativa do mês de junho do 

segundo ano do 1º biênio, empossando-se os eleitos no dia 1º de janeiro 

seguinte. § 1º - A eleição para renovação da Mesa, de que trata o caput do 

artigo, poderá ser antecipada, através de requerimento por escrito ou verbal, 

formulado por qualquer dos vereadores e dirigido à mesa diretora. § 2º - O 

requerimento, de antecipação da eleição, poderá ser realizado até a abertura 

da sessão ordinária, sessão na qual deverá ser lido como expediente do dia 

e colocado em votação na mesma sessão, ou na 1ª sessão ordinária, 

posterior ao requerimento, se realizado após abertura ou durante a sessão. § 

3º - É vedado, ao mesmo vereador, formular novo requerimento de 

antecipação da eleição de que trata o §1º, em caso de rejeição, do 1º 

requerimento de antecipação da eleição, pelo plenário da câmara. § 4º - 

Para antecipação, da eleição de que trata o § 1º, será necessária aprovação 

pela maioria absoluta dos membros da Câmara. § 5º - A eleição de que trata 

o § 1º, observará as demais normas do regimento interno, para eleição da 

mesa, seguindo a eleição o mesmo procedimento e forma da eleição da 

Mesa Diretora, na instalação da Legislatura, observando-se os termos do 

artigo 12 e Parágrafos do Regimento Interno. § 6º - A eleição, de que trata 

o § 1º, ocorrerá na primeira sessão ordinária, subsequente, a sessão que 

aprovou o requerimento de antecipação da eleição. §7º - Consideram-se 

empossados, automaticamente, os eleitos no dia 1º de janeiro do 3º ano da 

legislatura. §8º - A eleição para a renovação da mesa para o biênio 2023  

 a  2024, será realizada em reunião ordinária na ultima sessão    legislativa 

do mês  de    março de 2021, empossando-se os eleitos no dia 1º de janeiro 



do 3º ano desta legislatura Adailton Alves de Lima, vereador, justificativa. 

Excelentíssimo Presidente, Nobres Vereadores Municipais. Apresento a 

presente emenda aditiva ao projeto de resolução nº 001/2021 que modifica 

o regimento interno, a fim de que, em já sendo tratada, na proposta de 

resolução ora emendada, a possibilidade de antecipação da eleição, peço 

que seja apreciado a antecipação da eleição para renovação da mesa 

diretora para o biênio 2023/2024, com especificação da data para eleição, 

motivo pelo qual peço a atenção e a aprovação dos nobres integrantes dessa 

Casa Legislativa, Adailton Alves Lima, Vereador. Leitura dos parece 

001/2021 ao projeto de lei 001/2021 poder executivo, autoria comissão de 

justiça e redação, autora Deuzaires Mende de Lima, relatório – quanto a 

comissão de justiça e redação a matéria que está em tramitação equipara o 

salário dos servidores municipais ao mínimo nacional. Com relação aos 

aspectos gramaticais, lógicos e técnicas legislativas, o Projeto de lei 

encontra-se corretamente redigido, devendo receber regular tramitação. No 

que se refere à constitucionalidade, o projeto merece aprovação, uma vez, 

que respeitou a Constituição Federal e Regimento Interno através de 

projeto de resolução própria, devendo assim ser aprovado da forma que foi 

proposta. Quanto à apreciação desta Comissão, é o que se tem a relatar. É 

este o parecer que submetemos a apreciação de Vossas Excelências. 

DEUZAIRES MENDE DE LIMA, RELATOR, JACSON FELIX 

ALMEIDA DOS SANTOS,PRESIDENTE,ADAILTON ALVES DE 

LIMA, MEMBRO, VOTOS: Concordamos plenamente com Relator. Visto 

e discutido a presente matéria, após a apreciação desta Comissão, 

resolveram seus membros aprovar por unanimidade de votos o presente 

relatório, para que seja submetido à apreciação do Plenário desta Câmara. 

SENDO O VOTO PELA APROVAÇÃO DO PROJETO. Ao 

Excelentíssimo Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

- PB, em 09 de fevereiro de 2021. JACSON FELIX ALMEIDA DOS 

SANTOS PRESIDENTE, leitura do oficio de numero 001/2021 em 

resposta ao oficio de numero 004/2021, senhor vereador cumprimentando-o 

através do presente, venho informar que ainda não foi realizado nenhum 

processo licitatório referente a construção do açude  do Jacu, o projeto de 

engenharia ainda está na fase de elaboração, portanto, não e possível 

fornecer cópia. No tocante a emenda parlamentar, segue em anexo a copia, 

na certeza do pronto atendimento, coloco-me ao inteiro dispor de vossa 

excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem 



necessário, respeitosamente Thalya Felipe Costa Cezario, secretária de 

planejamento, recebido no dia 10/02/2021. O primeiro secretário passa os 

trabalhos da mesa para senhora  presidente, a senhora presidente assumir os 

trabalhos da mesa e coloca em discussão o parecer de numero 001/2021 ao 

projeto de lei 001/2021 do poder executivo autoria comissão de justiça e 

redação, relator Deuzaires Mendes de Lima, o vereador Jacson Felix 

solicitou verbalmente que o parecer quanto o projeto de lei fosse colocado 

em primeira e segunda votação seguidamente, a presidente coloca o 

requerimento do  nobre vereador em votação quem for a favor permaneça 

como se encontra, quem for contra se manifeste, requerimento aprovado 

por unanimidade de votos em seguida colocou o parecer em primeira e 

segunda  votação,  quem for a favor permaneça como se encontra, quem for 

contra se manifeste, a vereadora Elenice Alencar Santos participou online e 

foi favorável,  o parecer foi aprovado por unanimidade de votos, em 

seguida a senhora presidente coloca o projeto de lei 002/2021 que institui a 

Semana Municipal   do Legislativo nas escolas, objetivando fornecer aos 

alunos informações do Poder Legislativo e dá outras providências,  em 

discussão, não havendo nenhum vereador que queira discutir, colocou  o 

projeto em primeira e segunda votação, quem quem for a favor permaneça 

como se encontra, quem for contra se manifeste,  a vereadora Elenice  vota 

a favor do projeto, o projeto foi aprovado em primeira e segunda votação.  

em seguida a senhora presidente  convidou a vereadora inscrita Deuzaires 

Mendes de Lima para fazer uso da palavra o uso da palavra , a qual 

cumprimentou a senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, inicia seu pronunciamento falando sobre o psf de São Braz, que 

se encontra sem medico, pediu explicação da ausência do medico pois esta 

fazendo falta as pessoas daquela localidade, pediu que a gestão olhasse 

pelas escolas na zona rural, pois o ano letivo esta pra começar e essas 

escolas estão precisando que seja feita a retirada dos matos, dos cupins, 

falou sobre a perda do pai de sua cunhada, se lamentou com a perda, 

agradeceu ao prefeito por ter concertado a ponte do Cascão, graças a  deus, 

falou também sobre o material que está sendo colocado nas estradas, 

mostrou sua preocupação de quando começar a chover e esse material se 

misturar com o barro vermelho, será muito perigoso principalmente para os 

motoqueiros, podendo também atolar os carros, finalizou seu 

pronunciamento com boa noite a todos. A presidente reassumiu os 



trabalhos e convida a nobre vereadora Elenice Alencar Santos que está  

participando online, a internet esta insuficiente não podendo fazer o uso da 

palavra, em seguida a presidente convidou o vereador escrito 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 falando 

sobre o falecimento de José Targino  Maranhão, falou que era um senhor 

muito respeitado em toda a Paraíba, agradeceu pela obras feitas na nossa 

cidade através dele, citou a ponte do Sítio Riachão como uma das obras 

feitas na gestão do ex-governador Jose Maranhão, falou de sua admiração 

por ser um homem honesto politicamente e justo, falou também da morte 

de seu amigo particular e vizinho Geraldo Rodrigues Pereira, um pai de 

família, um amigo, um homem honesto, de uma família muito importante 

de nossa cidade, foi uma supressa muito grande o falecimento do amigo 

Geraldo, agradeceu a amizade que teve com ele  e ao familiares deus possa 

confortar, falou do projeto de lei aprovado nesta noite, falou  da 

importância deste projeto para os  jovens conhecer o legislativo, explicou a 

vereadora Deuzaires que a medica que trabalhava no psf de São Braz pediu 

desligamento  daquela unidade, então o prefeito esta solicitando outro 

medico no programa mais medico  como também esta solicitando outro 

programa que e medico residencial, talvez este programa chegue primeiro, 

então ele está aguardando para que logo o psf tenha novamente um medico 

a disposição daquela comunidade, diz ainda que a vereadora cobra muito 

bem e que ele esta trazendo apenas as explicações que o prefeito passou a 

ele, também falou das estradas disse que concorda com a nobre vereadora 

Deuzaires , pediu que colocasse material adequado, encerrou com boa noite 

a todos, a presidente assumiu os trabalhos e 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 

agradecendo a deus por esta nesta casa mais uma vez, falou que sub 

escreveu dois   voto de pesar apresentados nesta casa do senhor Jose 

Targino Maranhão conhecido com Zé Maranhão o mestre de obras, como 

era apelidado, ele tinha um olhar especial para os pequenos municípios, 

falou sobre a reforma da escola Estadual Maria Soledade entra governo e 

sai governo e nada e feito naquela Escola, já estamos na metade do governo  

de João Azevedo e a reforma não saiu, não foi por falta de cobrança dos 



gestores ou dos vereadores, por que todos da legislatura passada já cobrou 

essa reforma, inclusive quando a deputada Poliana Dutra veio ao município 

cobramos a reforma da escola Maria Soledade, diferente deste governo Zé 

Maranhão olhava para os pequenos municípios, o vereador Otoniel de 

Sousa brito pediu a parte e disse que e muito pertinente esse assunto 

abordado nesta noite a questão da reforma e sugeriu que fosse construído 

um novo colégio, com também o ginásio que esta em péssimo estado de 

conservação, ficou só na promessa, agradeceu  a parte, o vereador Joalex 

continuou seu pronunciamento  acostando ao voto de pesar do senhor 

Geraldo, disse  que foi uma supressa e que deus conforte todos os 

familiares, falou o abastecimento de agua na zona rural do município, 

finalizou com boa noite a todos. A presidente assumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito 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 pela oportunidade de mais uma vez  

usa a tribuna nesta casa, falou sobre o voto de pesar apresentado por ele ao 

senhor José Targino Maranhão conhecido com Zé Maranhão, uma  pessoa 

ilustre do nosso Estado, uma pessoa que teve uma trajetória de vida publica 

digna, falou do legado que  ZÉ Maranhão deixou no Estado da Paraíba e na 

cidade de Cajazeirinhas, uma das obras citadas foi o abastecimento de água 

no Distrito do Barrento, falou também sobre outra obra feita através dele 

que ficou conhecida como apague o ultimo candeeiro obras de grande 

importâncias para o povo de Cajazeirinhas, deixou suas condolências a 

família do senhor  Zé Maranhão, deixou também suas condolências a 

família do senhor Geraldo Rodrigues Pereira, que Deus dê o descanso 

eterno e conforte toda a família, falou do projeto de lei de sua autoria que 

Institui a Semana Municipal do Legislativo nas escolas, objetivando 

fornecer aos alunos informações do Poder Legislativo e dá outras 

providências, falou que colocaram este projeto na integra para que os 

internautas possam ver este projeto de lei apresentado pelo mesmo, 

trazendo para as escolas a presença do legislativo, lá irá debater com 

alunos, professores, o papel do legislativo no município, para que venha a 

ter uma mente mais aguçada no sentido de  cobrar , de saber seu direitos e 

seus deveres como cidadão desta cidade e  através da escola que inicia este 

trabalho para que as crianças juntamente com seus pais e professores 

venham ter o interesse  pelo legislativo do nosso município, por isso 



apresentou este projeto de lei, também agradeceu a senhora Thalya Felipe  

Cezario por ter enviado a esta casa o retorno do oficio que hora foi 

cobrado, a secretária nos enviou copia do oficio que já foi lido nesta tribuna 

e agradece a senhora pela resposta do oficio, muito obrigado! Também 

gostaria de fala com relação a inauguração  do laboratório de analises  

clinica, agradece ao presidente da Republica Jair Messias Bolsonaro por ter 

liberado o recurso que existia no fundo municipal de saúde de 

Cajazeirinhas, este recurso vivia travado desde da época do ex-prefeito 

Cristovão Amaro da Silva que ficou numa conta  do fundo municipal de 

saúde que tinha resto e ali ficava, se passou oito anos do ex prefeito 

Cristovão Amaro, passou  oito anos do ex-prefeito Zeridan e quatro anos do 

prefeito atual no final do ano existia a possibilidade, Bolsonaro destravou 

esse fundo que tinha nesse fundo o valor de cento e quinze mil reais, e 

houve uma contra partida  do município por parte da secretaria de saúde de 

quinze mil reais para que fosse construído o laboratório de analises clinica, 

parabenizou a senhora Cristiane Urtiga por esta sempre atenta a esses 

movimentos que destravou aquela conta e automaticamente ela convocou o 

conselho municipal de saúde para que o conselho se reunisse e votasse para 

que aquele recurso fosse utilizado na construção do laboratório de analises 

clinica do município de Cajazeirinhas , disse ainda que não foi com recurso 

próprio, foi  do fundo municipal de saúde de Cajazeirinhas que existia 

desde  da época do ex-prefeito Cristovão Amaro da Silva ate o presente e 

tinha naquela conta o valor de 115 mil mais 15 mil que a secretaria de 

saúde se dispões em colocar, somando 130 mil reais valor total da obra, 

agradeceu primeiramente ao  Presidente Bolsonaro por ter destravado o 

recurso, em segundo ao conselho municipal de saúde, em  terceiro a 

Cristiane e o secretario de saúde, quarto ao prefeito por ter executado a 

obra e graças a deus esta disponível para quem quiser usufruir, cobrou  da 

secretaria de saúde o decreto proibindo a realização festiva do carnaval, 

devido  a pandemia pelo Corona vírus, falou também em relação a nova 

secretária a ser criada, falou que essa secretária e para interesses políticos, 

questionou o por que desta secretaria não ter sido criada no inicio desse 

governo, acrescentou ainda que nunca tinha visto falar que votasse no 

gestor para ser politico se vota no politico para ser gestor, enquanto agirem 

dessa forma permanecemos  sem casa popular, sem remédios na farmácia 

básica do municípios, isso não pode acontecer os recursos que vem para 

nosso município, e para assistir quem precisa e não fazer politica encerrou 



seu pronunciamento com boa noite. A presidente assumiu os trabalhos  e 

passou para o primeiro secretario fazer a leitura de mais matéria que tinha 

chegado a casa, o primeiro secretario fez a leitura do decreto a proibição de 

possíveis eventos festivo de pré carnaval ou carnaval, em ambiente publico 

ou privado, na zona urbana ou zona rural do município de Cajazeirinhas. 

Leitura de moção de aplausos do vereador Adailton Alves de Lima 

destinado a Coordenadora do laboratório de analises clinica a senhora 

Vânia Trigueiro Mattos, A presidente reassumiu os trabalhos e convidou o 

vereador inscrito Adailton Alves de Lima, o qual cumprimentou o senhor 

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

presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento falando sobre os votos de pesar a família do senhor 

Geraldo Rodrigues Pereira, deixa seus votos de pesar a família, também 

falou da morte de Zé Maranhão, disse que o mesmo era um homem muito 

forte, acrescentou ainda que jamais seja esquecido  devido sua trajetória na 

politica limpa e transparente, falou sobre o decreto disse que vai ser difícil 

mais e necessário, disse que o decreto  deve ser respeitado para que não 

possamos ter prejuízos maiores, pois com a saúde não se brinca, finalizou 

seu pronunciamento com boa noite a todos, A presidente reassumiu os 

trabalhos 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 falando sobre os votos de pesar e 

deixou seu sentimento a todos da família de seu Geraldo, também falou da 

morte de Jose Maranhão e deixou seus sentimentos aos familiares, falou de 

sua indicação da ciclovia, que também já teria sido indicada por outro 

vereador, em outra gestão, haja visto que Cajazeirinhas necessita desse 

espaço para que as pessoas tenham um lugar para fazer suas caminhadas e 

exercite seus esportes, que essa indicação seja pro beneficio do povo de 

Cajazeirinhas, falou do abastecimento de agua no municípios disse que o 

exercito voltara a abastecer o município, graças a deus, falou sobre a 

secretaria que será criada, espera que venha para o desenvolvimento do 

município, falou sobre as estradas que tome as dividas providencias e 

parabenizou a todos da secretaria de saúde em nome de Vânia Mattos, que 

o laboratório veio a melhorar e parabenizou o prefeito, disse que se cuide 

evite aglomeração pois estamos enfrentando uma pandemia muito difícil, 

que foram muitas vidas perdidas, então vamos ter mais cuidado com nossa 



saúde, finalizou seu pronunciamento com boa noite a todos, A senhora 

presidente reassumiu os trabalhos e passou os trabalhos ao vice - presidente 

para a mesma fazer uso da palavra, o vice - presidente assumiu os trabalhos 

da casa e convidou a vereadora inscrita  Maria Aparecida Dantas de 

Almeida a qual cumprimentou os colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, pronunciamento falando sobre o voto de pesar de Geraldo 

Rodrigues disse que foi uma supressa para todos os familiares, deixou seu 

sinceros pêsames aos familiares, falou também de Zé Maranhão, disse que 

foi um homem histórico na politica, que serve de exemplo, como politico  

horado e justo, as obras que ele deixou aqui sirva de exemplo para os 

demais políticos que deus conforte todos os familiares, lembrou do 

aniversario do irmão Marcos que já morreu e falou de como e difícil 

conviver com a ausência de uma pessoas tão importante, falou da saudade 

que vive a cada dia, pediu  que se cuide e neste carnaval fiquem em casa, 

pois outros carnaval virão, também homenageou os pais  de Natalia Vera e 

Natal pela formatura de sua filha e desejou muito sucesso em sua vida 

profissional, falou da importância do laboratório para a cidade de 

Cajazeirinhas, pediu que venha mais obras como essa para a população, 

parabenizou o prefeito Assis e sua equipe de saúde, falou que ira participar 

mesmo de forma online do retiro de carnaval,  finalizou seu 

pronunciamento com boa noite a todos, o vice presidente passou  os 

trabalhos da casa para a presidente, a presidente reassumiu os trabalhos e 

não tendo mais trabalho nesta casa a presidenta encerrou os trabalhos 

convidando os senhores vereadores e vereadoras a comparecerem a 

próxima sessão Ordinária a ser designada para o dia 18 de fevereiro 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, 18 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 


