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 Ata da 6º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara                                

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021.            

Ao vinte e cinco do  dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte 

um (25/02/2021) 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, passou os  

trabalhos ao primeiro secretário, para fazer a  leitura da relação dos 

vereadores inscritos para fazer uso da palavra na 6ª sessão ordinária do   

1º período Legislativo do dia 25 de Fevereiro de 2021,Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Joalex Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito  

(justificou sua ausência), Adailton  Alves de Lima, Ana Beatriz Alves de 

França Dantas, Arildo Batista Ferreira, Deuzaires Mendes de Lima  

(justificou sua ausência), Elenice Alencar Santos, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, o primeiro secretário passou os trabalhos a senhora 

presidente, na sequência a presidente convidou a secretaria 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 do vereador   quem for a favor permaneça como se 

encontra e quem for contra se manifeste, o  requerimento e a ata foi  

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, o projeto de decreto Legislativo 001/2021, concede o 

titulo de cidadão Cajazerinhese  ao Dr: Francisco Sales Almeida Silva de 

autoria do vereador Adailton Alves de Lima do Podemos, leitura da 

indicação de número 026/2021, leitura da indicação 027/2021,leitura da 

indicação 028/2021,leitura da indicação 029/2021, leitura da indicação 

030/2021, leitura da indicação 031/2021, leitura da indicação 032/2021, 

leitura da indicação 033/2021,sub escreveu a indicação todos os 

vereadores, com o pedido de internet nas comunidades, leitura da 

indicação 034/2021, leitura da indicação 035/2021, leituras da indicação 



040/2021, leitura da indicação 041/2021, leitura da indicação 

043/2021,leitura do voto de pesar da senhora Antônia Maria da silva, 

leitura do oficio de número 019/2021 da prefeitura Municipal de 

Cajazeirinhas-PB, leitura do projeto de lei 003/2021, leitura do projeto de 

lei  004/2021,o projeto foi passado através de copias para todos os 

vereadores e será feito as analises necessárias  na reunião das comissões, 

leitura do oficio 020/2021,leitura do parecer 006/2021 ao projeto de lei 

002/2021, leitura do parecer 004/2021, ao projeto de resolução 

modificativa do regimento interno 001/2021,autoria da comissão Justiça 

e Redação, Relatora Deuzaires Mendes de Lima, leitura do parecer 

005/2021 a proposta de emenda aditiva ao projeto de resolução 

modificativa do regimento interno 001/2021,autoria da comissão Justiça 

e Redação, Relatora Deuzaires Mende de Lima, o primeiro secretario 

passou os trabalhos da casa a senhora presidente, a  senhora presidente 

reassumiu os trabalhos e por questão de ordem o vereador Jacson Felix 

requereu verbalmente com pedido de urgência que as matérias que se 

encontra em pauta fossem votadas, devido o momento que estamos 

vivendo, em consequência a pandemia  do COVID19, requereu também a 

senhora presidente que fossem colocados os projetos em primeira e 

segunda votação, em seguida a senhora presidente colocou o 

requerimento do nobre vereador em votação, quem for a favor 

permaneçam como se encontra, quem for contra se manifeste, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade de votos, a senhora 

presidente colocou em discursão o parecer 006/20212021 ao projeto de 

lei 002/2021, o vereador Jacson Felix  falou que as comissões 

permanentes já havia avaliado os projetos, que estão todos aptos a serem 

votados, os pareceres todos favoráveis, e falou do requerimento que havia 

apresentado e que os demais vereadores aprovaram, ao projeto de lei 

002/2021 e os projetos de resolução 001/2021 e a emenda modificativa 

ao projeto de resolução 001/2021, a senhora presidente colocou  em 

votação o parecer 006/2021 ao projeto de lei 002/2021 do poder 

executivo em primeira e segunda votação quem for a favor permaneçam 

como se encontra, quem for contra se manifeste, o parecer foi aprovado 

por unanimidade de votos, a senhora presidente colocou em discursão o 

projeto de lei 002/2021, que altera a lei180/05 criando nova secretária 

nenhum dos nobres vereadores discutiu, tendo vista que todos já havia 

discutido esse projeto e em seguida a senhora presidente colocou em 



votação  o projeto de lei 002/2021  que altera a lei180/05 criando nova 

secretária,  em  primeira e segunda votação quem for a favor 

permaneçam como se encontra, quem for contra se manifeste, o projeto 

de lei  foi aprovado por unanimidade de votos,  a senhora presidente 

colocou  em discussão o parecer 004/2021 ao projeto de resolução 

modificativa ao regimento interno 001/2021, o vereador Jacson Felix 

relata que  como presidente das comissões Redação e Justiça a matéria 

que esta apta a votar , merece aprovação, de acordo com o regimento 

interno e a lei orgânica do nosso Município, haja visto que está dentro de 

todas as legalidades, sem mais discursões, a presidente colocou em 

votação  o parecer 004/2021 ao projeto de resolução modificativa ao 

regimento interno 001/2021 em  primeira e segunda votação quem for a 

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

parecer foi aprovado por unanimidade de votos em primeira e segunda 

votação, a senhora presidente coloca em discussão o parecer 005/2021 a 

proposta de emenda aditiva ao projeto de resolução modificativa ao 

regimento interno 001/2021, não havendo nenhuma discursão, a senhora 

presidente coloca em votação o parecer 005/2021 a proposta de emenda 

aditiva  ao projeto de resolução modificativa ao regimento interno 

001/2021 em primeira e segunda votação quem for a favor permaneçam 

como se encontra, quem for contra se manifeste, o parecer foi aprovado 

por unanimidade de votos em primeira e segunda votação, a senhora 

presidente coloca em discursão  a emenda aditiva 001/2021 a proposta de 

resolução modificativa ao regimento interno 001/2021 que acrescenta o 

inciso 8 ao artigo 9° do regimento interno, o vereador Joalex falou que a 

emenda já foi muito discutida nas comissões  e que por parte dele já pode 

colocar em votação, em seguida a senhora presidente coloca em votação 

a  emenda aditiva 001/2021 a proposta de resolução modificativa ao 

regimento interno 001/2021 que acrescenta o inciso 8° ao artigo 9° do 

regimento interno2021 em  primeira e segunda votação quem for a favor 

permaneçam como se encontra, quem for contra se manifeste, a emenda 

aditiva foi aprovado por unanimidade de votos em primeira e segunda 

votação, A senhora presidente coloca em discursão a proposta de 

resolução modificativa ao regimento interno 001/2021autoria mesa 

diretora da nova redação ao artigo 9° ao inciso 1°2°3°4°5°6°7° ao artigo 

9° da nova redação ao artigo 54° ao inciso1° 2° ao artigo 54° acrescenta o 

inciso 3° ao artigo 54° que altera o inciso 3° do artigo 93° todos dos 



regimento interno da câmara Municipal de Cajazeirinhas-PB, não 

havendo nenhuma discursão, a senhora presidente coloca em votação a 

proposta de resolução modificativa ao regimento interno 001/2021 em 

primeira e segunda votação quem for a favor permaneçam como se 

encontra, quem for contra se manifeste, a proposta  foi aprovado por 

unanimidade de votos em primeira e segunda votação, o vereador Jacson 

Felex por questão de ordem  e falou que de acordo com o regimento 

interno da casa onde o mesmo solicitou o pedido que fosse colocado a 

redação final em 3° votação do projeto da proposta de resolução, haja 

visto que teve a emenda aditiva proposto pelo vereador Adailton Alves, 

requereu verbalmente que seja colocado em 3 votação, e  ele mesmo 

presidente  da comissão de Redação e Justiça, na ausência da relatora 

Deuzaires que justificou sua ausência, nomeou Ana Beatriz Alves de 

França Dantas a relatoria, pede a nobre presidente que seja colocado seu 

requerimento verbalmente de 3 votação, a senhora presidente coloca o 

requerimento verbal de 3° votação do vereador  Jacson em votação quem 

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

esta aprovado por unanimidade de votos, a senhora presidente passou a 

matéria  para o primeiro secretario, o primeiro secretario fez a leitura do 

parecer 007/2021 de autoria da comissão Justiça e Redação, relatora 

nomeada Ana Beatriz Alves de França Dantas, redação final a proposta 

de resolução modificativa ao regimento interno 001/2021 de autoria mesa 

diretora,  o primeiro secretario passa os trabalhos da mesa a senhora 

presidente, a senhora presidente reassumiu os trabalhos e coloca em  3° 

votação o parecer que trata da redação final  a proposta de resolução 

modificativa ao regimento interno 001/2021 autoria da mesa diretora, a 

presidente coloca em discursão, em seguida coloca em 3° votação quem 

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

esta aprovado por unanimidade de votos em primeira, segunda e terceira 

votação, a senhora presidente  convidou a nobre vereadora Ana Beatriz 

Alves de França Dantas  para fazer uso da palavra   a qual 

cumprimentou a senhora presidente e informou que não faria o uso da 

tribuna por motivos maiores.  a senhora presidente  convidou o nobre 

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 deixando seu sinceros votos de 



pesar pelo falecimento do senhor Valdecir, falou da matérias propostas 

na mesa  diretora que foi aprovada pelos demais colegas vereadores, 

falou  sobre o projeto de lei que foi aprovado criando uma nova 

secretaria, espera um bom desempenho do executivo Municipal  da nossa 

cidade que venha a melhorar a qualidade de vida dos munícipes, 

informou que o medico  do programa medico residencial  ira começa a 

atual no PSF do distrito de São Braz, Dr: segundo passou na prova  e ira 

assumir o PSF no distrito de São Braz, será necessário  encaminhar um 

projeto de lei á Câmara Municipal, ira aguarda, pois tem contra partida de 

custo que tem que ser concedida pelo Município e autorizado pelo 

legislativo, pede ao secretario que envie com urgência, pois e  de 

interesse da população, haja visto que vivenciando um momento difícil 

na saúde devido a pandemia, então pede urgência. Encerrou seu 

pronunciamento com boa noite a todos. A presidente assumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa o 

qual cumprimentou a senhora presidente, senhores vereadores, 

vereadoras, funcionários da Casa, público presente e internautas que 

assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento se acostando ao voto 

de pesar ao amigo Valdecir, deixou seus sentimentos a todos os 

familiares, falou dos projeto de lei que foi votado nesta noite da criação 

da nova secretaria de transporte, obedecendo os tramite legais do 

Ministério Publico em que o prefeito foi notificado e enviou a esta casa o 

projeto de lei criando nova secretaria, falou da emenda aditiva mudando 

o regimento interno desta casa que foi apresentada pela mesa diretora da 

casa, em modificação ao regimento interno para dar andamento aos 

trabalho desta casa, que todas as matérias foram discutidas e aprovada 

nesta casa, agradece as chuvas que Deus mandou, falou da  sua indicação 

em colocar uma caçamba de piçarra   na PB 366 em frete a casa de nego 

Zé, falou da necessidade pois pode abrir uma cratera bem maior, 

impossibilitando o trafego de veículos. Encerrou seu pronunciamento 

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

vereador inscrito Adailton Alves  de Lima Costa o qual cumprimentou a 

senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da 

Casa, público presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou 

seu pronunciamento se acostando ao voto de pesar de Valdecir, seus 

sentimentos aos familiares, falou do projeto que criou a nova secretaria 

de transporte do Município de Cajazeirinhas, falou que já deveria ter sido 



criado esta secretaria tendo visto que foi um pedido do Ministério 

Publico, e de  grande importância para o Município, falou de sua 

indicação 033/2021 indicando  ao senhor Prefeito constitucional  coloque 

o sinal de internet nas escolas do campo, São Jose dos Alves, Distrito do 

Barrento, São Braz dois e Madruga, pois devido a pandemia as aulas 

estão sendo de forma remota e por mais esse motivos e que as 

comunidades rurais necessita  do sinal de internet para que todos tenha 

acesso ao ensino de qualidade, falou do projeto de decreto legislativo 

001/2021 o qual concede o titulo de cidadão Cajazeirenses ao doutor 

Francisco Sales Almeida Silva, mais conhecido como doutor Sales da 

cidade vizinha Pombal e que está prestando seu  relevante serviços na 

nossa cidade encerra seu pronunciamento desejando boa noite a todos. A 

presidente assumiu 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 parabenizando a casa por 

tem colocado tantos projetos em pauta, projetos estes muito relevantes 

para o funcionamento da casa, falou de suas três indicações, mais deu 

ênfase na indicação em que necessita fazer um tampa buracos na 

comunidade de Pau ferrado e riacho fechado, pois esta intrafegável pede 

que a secretaria resolva logo esse problema, pede que fiquem em casa 

pois os casos aumenta a cada dia, que Deus nos abençoe todos os dia, 

desejou 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, agradecendo a Deus pelas chuvas, falou dos fotos de 

pesar  a família de Antônia Maria, deixou seus sinceros votos de pesar 

em seu nome e de sua família, também deixa seus votos de pesar a 

família do senhor Valdecir, falou da indicação da lavanderia de São Braz 

,pede que o prefeito olhe com bons olhos pois e de grande utilidade para 

aquele povo, falou da indicação da reforma da caixa d’agua de São Braz 

dos Chico, pois esta com muita infiltrações, falou também da indicação 

das lombadas de São Braz 1, a mesma já presenciou varias cenas de 

desrespeito com o transito e com as pessoas que moram ali próximo, 



falou que esta muito feliz pelos trabalhos que foram aprovados e deseja 

boa sorte ao prefeito, finalizou com boa noite a todos. O vice-presidente 

convocou a comissão de redação e justiça para se reunir na próxima terça 

-feira  as 08: horas da manhã para que possam, debater e elaborar os 

pareceres dos projetos que se encontra na casa, 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 04 

de Março 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, 04 de Março de 2021. 

  
 


