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Ata da 5º Sessão Ordinária do 1' Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraiba. Exercício de 2021. 

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

(18/02/2021) às l9h00min 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, deu inicio 

aos trabalhos e com as ausências do primeiro e segundo secretario, 

convidou a vereadora Elenice Alencar Santos para fazer parte da mesa, e 

autorizo a secretaria da casa para fazer a leitura da ata, o vereador Arildo 

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

requerimento do vereador Arildo Batista 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 a palavra 

para a vereadora Elenice fazer a leitura da lista de presença do dia, 

Compareceram os seguintes vereadores: Elenice Alencar Santos. Jacson 

Felix Almeida dos Santos, Otoniel de Sousa Brito, Adailton Alves de 

Lima justificou a ausência, Joalex Rodrigues da Costa, justificou a 

ausência, Ana Beatriz Alves de França Dantas, Arildo Batista Ferreira, 

Deuzaires Mendes de Lima justificou a ausência, Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, a vereadora repassou os trabalhos para a presidente, a 

presidente reassiimiu os trabalhos e convidou a nobre vereadora Elenice 

Alencar Santos para fazer uso da palavra a mesma preferiu não fazer 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 que não tem matéria em pauta devido o feriado de carnaval, que 

não foi possivel ocorreu a reunião da comissões, sendo assim convocou a 

comissão de redação e justiça para na próxima terça feira, a partir das 

08:00horas da manhã no prédio da câmara municipal, se reunir para 

debater e elaborar os pareceres dos projetos que encontra na casa, 

finalízou com boa noiie a todos, A presidente assumiu os trabalhos e 

convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito o qual 

cumprimentou a senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e intemautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento falando que não tem nenhuma 



matéria para ser votada, mas que na próxima terça feira irá se reunir com 

a comissão que o mesmo preside finanças e orçamento, que ira se reunir 

com os demais membros para discutir as matérias que se encontra em pauta 

na casa, finalizou com boa noite, 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 dizendo que não tem nada a falar devido não ter matéria na 

casa, deixou para próxima sessão o uso da palavra, desejou boa noite a 

todos, a senhora presidente reassumiu os trabalhos e passou os trabalhos ao 

vice - presidente para a me5mã 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 intemautas que assiste 

pelo Facebook, pronunciamento falando justificando aos internautas que 

os mesmo se reuniu  antes  da  sessão  e  por motivos justificaram a 

ausência dos vereadores e vereadora, em virtude do feriado de carnaval, 

não foi possível as comissões se reurir e portanto estamos sem matéria em 

pauta, convidou os senhores vereadores para na próxima terça feira se 

reunir, debater e elaborar os pareceres dos projetos que se encontra na casa, 

não havendo nada mais a debater a presidente encerrou os trabalhos 

convidando os senhores vereadores e vereadores a comparecerem a 

próxima sessão Ordinária a ser designada para o dia 25 de fevereiro do 

corrente ano e hora regimental. E para constar eu, Enianoella 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, 25 de Fevereiro de 2021. 


