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Ata da 4º Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Ao dois do dia do mês de Setembro  do ano de dois mil e vinte um 

(02/09/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

Dantas de Almeidas  declarou aberta a 4°sessão ordinária do 2° período  

Legislativo no dia 02 de Setembro do corrente ano, quero saudar os 

nobres vereadores e vereadoras, funcionários da casa e comunicar que 

está sessão  tem a transmissão via internet com som e imagem para os 

internautas conectados no facebook Câmara  municipal de Cajazeirinhas 

–PB, convidou todos a ficar em pé e juntos rezar um pai nosso, a senhora 

presidente passou os trabalhos da casa ao primeiro secretário para fazer a 

leitura da lista de presença dos vereadores inscritos para fazer uso da 

palavras, na 4°sessão ordinária do 2° período Legislativo do dia 02 de 

Setembro de 2021, estão presentes, Arildo Batista Ferreira, Deuzaires 

Mendes de Lima(justificou sua ausência), Elenice Alencar dos Santos, 

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

Sousa Brito, Adailton Alves de Lima, Ana Beatriz Alves de França 

Dantas(justificou sua ausência), Maria Aparecida Dantas de Almeida, o 

primeiro secretário  repassou os trabalhos da casa a senhora presidente, 

que reassumiu os trabalhos e convidou a secretária da casa para fazer a 

leitura da ata da sessão passada, por questão de ordem o vereador Joalex 

pediu a dispensa da leitura da ata anterior, a  presidente colocou o 

requerimento do vereador Joalex  em votação quem for a favor 

permaneça como se encontra e quem for contra se manifeste, 

requerimento e ata tá  aprovado por unanimidade de votos, a senhora 

presidente passou os trabalhos ao primeiro secretário para fazer a leitura 

da matéria que se encontra na casa,  o primeiro secretário fez a leitura das 

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

078/2021, leitura da indicação 079/2021, leitura da indicação 080/2021,  

leitura do oficio 067/2021, leitura do projeto de lei de numero 015/2021, 



leitura da proposta modificativa ao regimento interno n° 002/2021, sem 

mais matérias a ser lidas o primeiro secretário repassou os trabalho a 

senhora presidente, a senhora presidente reassumiu os trabalhos e  

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 fazendo um apelo e trazer a 

conhecimento da presidente da câmera municipal da cidade de 

Cajazeirinhas A senhora Maria Aparecida e ao prefeito Assis Rodrigues, 

reclamações que estou recebendo dos amigos agricultores da zona rural 

de Cajazeirinhas que estão reclamando a respeito do técnico EPAE 

Senhor zildo Vicente, que venha se fazer mais presente no seu divido 

trabalho, por que estou andando nas zonas rurais e estou recebendo 

cobranças em relação a ausência do nosso técnico da EPAE, os Cidadãos  

estão pedindo uma devida providência que seja tomada pelo Sr. Zildo, 

pois após a passagem da campanha eleitoral o mesmo si Ausento e não 

está mais dando o divido suporte aos agricultores, fato relatado pelos 

próprios então quero pedir encarecidamente que o senhor amigo Zildo 

Vicente, venha melhorar o atendimento em relação a esta citação relatada 

pelo o povo a minha pessoa, para que venha atender as necessidades e 

dúvidas e esclarecendo todos os projetos quem vem para ajudar a 

melhorar os trabalhos agrícolas dos agricultores, por fim quero pedir a 

atenção especial do poder municipal que venham sentar com o sr. Zildo 

para tratar desse assunto aqui apresentado, pois a população deve ser 

tratada com muito respeito e igualdade! Então eu como vereadora e eleita 

pelo povo, estou aqui para pedir providências e melhorias para com o 

povo do  município, estou aqui nessa posição para dar voz a todos os 

agricultores e os demais cidadãos da cidade de Cajazeirinhas , pois 

Agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo de 

vegetais destinados à alimentação humana e animal, produção de 

matérias-primas e ornamentação. A agricultura é uma atividade produtiva 

de grande importância para o homem, pois é a partir dela que eles tirão 

seu sustento. Quero agradecer por essa oportunidade e estou aqui para 

ajudar como puder a todos os cidadãos, então finalizo por aqui meu apelo 

e agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma boa noite e um forte 

abraço! Tenha uma boa noite! A 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 agradeceu a deus pela oportunidade de mais uma  vez 

está aqui nesta casa de lei representando o povo de Cajazeirinhas,  falou 

sobre sua indicação, pedindo que fosse colocado lâmpadas por trás da 

escola Jandhuy Carneiro, na rua que reside o senhor Jailson, tendo em 

vista que esta as escuras, com essa onda de assaltos que estas ocorrendo 

no município, o morador mim fez essa solicitação, também falou sobre a 

importância das explicações que o técnico da EMPAE  o Senhor zildo 

Vicente   irá prestar, finalizou com boa noite a todos. A senhora 

presidente disse que a vereadora   Ana Beatriz Alves de França Dantas 

justificou sua ausência  sendo assim a senhora presidente 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 

esta fazendo uso desta tribuna, falou sobre sua preocupação  com os 

moradores do conjunto Baruc Rodrigues haja visto que nos últimos 15 

dias aconteceu 3 acidentes ocorreu no confrontamento  na rua  principal 

em frente ao cemitério a rua Geraldo Costa se não falha a memoria com a 

rua Manoel Adonias que dá acesso do conjunto  a BR e vitimaram  3 ou 4 

pessoas, inclusive o automóvel do nobre vereador Jacson mim permita se 

envolveu no acidente, por isso os moradores estão solicitando dois 

quebra molas no acesso da lateral da casa de nenê de Mario e de também 

na lateral do cemitério que da acesso ao deposito de Gerlandio para que  

o transito ali possa fluir com  redução de velocidade, para que não 

aconteça possíveis acidentes naquela localidade, falou sobre o lixo nas 

ruas que e um problema seríssimo e também falou sobre a  questão  da 

DAP relatou que o problema das DAP não é so em Cajazeirinhas, isso 

depende muito do programa do  governo Federal, que era governado 

pelas EMATER e depois EMPAER ninguém  sabe se esse programa ira 

continuar, com as EMPAERS ou se com secretário municipal ou seja que 

órgão ira emitir DAPS, essa é a informação oficial que tenho, agradeceu 

aos agricultores que veio votar na eleição do Sindicato, agradeceu a 

presença do vereador Joalex, do ex vereador Vicente Ismael, disse que 

ficou grato pela presença de todos, alertou a população para a nova onda 

da pandemia que se apresenta no nosso Estado, disse que o secretario de 



saúde deveria tomar providencias em relação aos bares e festas que está 

acontecendo no Município, sabemos da Gravidade desta pandemia e 

pediu a autoridade competente que tome providencias e  finalizou com 

muito obrigado e boa noite a todos. A senhora presidente 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 agradeceu a Deus por não ter lido nenhum voto de pesar, 

graças a deus isso mim deixa feliz, principalmente pelo momento de 

pandemia que estamos vivendo, falou sobre o oficio que chegou da tão 

sonhada passagem molhada da comunidade de Barrocão, agora pode ser 

dito que estamos caminhando para uma parte final, a COMPERAR disse 

segundo o secretario Geraldinho que ainda este ano iniciara a obra, 

parabenizou o presidente do sindicato dos servidores rural de 

Cajazeirinhas por ter sido reposto ao cargo por mais quadro anos, 

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 parabenizando a secretaria de 

ação social Maria do Socorro e todos os envolvido do CRAS pelas ações 

desenvolvidas ao Setembro Amarelo, mês do combate ao suicídio, foi 

realizado palestra na praça publica em frente a prefeitura, pedindo e 

conscientizando as pessoas quanto a questão do Setembro amarelo   que é 

o mês do combate ao suicídio, parabenizou o colega vereador Adailton 

Alves pelo empenho para que fosse conseguido a  passagem molhada da 

comunidade de Barrocão, falou sobre a proposta de resolução 

modificativa ao regimento interno, onde pede ao nobres colegas 

vereadores na questão na melhoria nas reuniões das comissões 

permanentes desta casa, definindo dia e horário, a quantidade de 

vereadores que participam, acredito que vai melhorar os trabalhos desta 

casa, parabenizo a mesa diretora por essa iniciativa e se deus quiser 

iremos aprovar este projeto só tem a melhorar ainda mais os trabalhos das 

comissões permanentes desta casa, agradeceu a oportunidade e finalizou 

com boa noite a todos. A senhora  Presidente repassou os trabalhos da 

casa ao vice-presidente Jacson Felix Almeida dos Santos, para fazer uso 

da palavra, o vice-presidente Jacson Felix Almeida dos Santos assumiu 



os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas 

de Almeida a qual cumprimentou , colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento  agradecendo a deus por não ter 

lido nenhum voto de pesar nesta noite, disse que isso e resultado do 

cuidado de todos,   parabenizou a secretária Socorro e toda equipe do 

CRAS,  o senhor Prefeito pela ação muito importante e significativa do 

Setembro Amarelo, mês do combate ao suicídio, é muito importente 

falarmos sobre este assunto, assunto este cada vez mais presente em 

nossas vidas infelizmente, vamos ajudar, vamos  orientar seja que for isso 

salva vidas, menos criticas e mais apoio isso é ato de amor, em relação ao 

lixo na cidade, pediu a população que cuide melhor do seu lixo, só 

coloque o lixo para fora nos dias de coletas, assim você cuida da nossa 

cidade, disse também que o técnico da EMPAER Zildo Vicente 

preocupado com a situação dos agricultores manda dizer que fiquem 

tranquilos que as informações que alguns ainda não tem , ele ira vir a esta 

casa dar todas os esclarecimentos que for necessários a população, 

registrou o aniversario do funcionário desta casa Simario Rodrigues, 

disse que es um funcionário exemplar e que tem muita admiração por ele 

e por seu trabalho, finalizou com boa noite.O vice- presidente  passou os 

trabalhos a senhora presidente, a senhora presidente reassumiu os 

trabalhos não havendo nada mais a debater o presidente encerrou os 

trabalhos convidando os senhores vereadores e vereadoras a 

comparecerem a próxima sessão ordinária a ser designada para o dia 09  

de Setembro  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, 02de Setembro de 2021. 


