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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Ao doze do dia do mês de Agosto  do ano de dois mil e vinte um 

(12/08/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

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

Legislativo no dia 12 de Agosto 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 vereadores inscritos para fazer uso da palavras, na 

2°sessão ordinária do 2° período Legislativo do dia 12 de Agosto 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, 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,  

projeto de lei 013/2021, leitura da emenda aditiva 01/2021 ao projeto de 

lei 012/2021,sem mais matéria a ser lida o primeiro secretário passa os 

trabalhos da mesa a senhora presidente da casa, a senhora presidente 

reassume os trabalhos e por questão de ordem o vereador Otoniel  pediu 

que fosse colocado em primeira e segunda votação, A senhora presidente  

 



Colocou os projetos em votação e foram aprovados por unanimidade de 

votos e convidou  a vereadora  inscrita Ana Beatriz Alves de França 

Dantas, a qual cumprimentou a senhora presidente, senhores vereadores, 

vereadoras, funcionários da Casa, público presente e internautas que 

assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento parabenizando o 

senhor Prefeito pela obra do calçamento que está sendo feita no  Distrito 

do Barrento, obra de grande relevância para aquele Distrito, pediu 

também que fosse feito alguns quebra-molas no  desvio feito naquela 

comunidade, pois os carros passam em alta velocidade fazendo muita 

poeira para os moradores gerando desconforto principalmente para as  

crianças e idosos, finalizou com boa noite a todos, O  senhor 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  agradeceu a deus pela 

oportunidade de mais uma vez esta fazendo uso desta tribuna, disse que 

está muito triste porque aqui foram lidos muitos votos de pesar de 

pessoas amigas conhecidas que infelizmente  nos deixaram, aqui os votos 

de pesar de Marcos Antônio Rodrigues leite, um rapaz de 33 anos de 

idade que mim entristece muito como também a senhora Cristiane da 

Silva Nobrega com 37 anos de idade, também Marilene Dantas de Sousa 

conhecida como lelena e   o jovem Adolfo Rodrigues Pereira com 30 

anos de idade esses jovens nos deixaram e aqui deixou sua condolências 

a todos os familiares, falou ainda da sua indicação de n° 001/2021 de 04 

de janeiro de 2021 onde pedia para fazer mapeamento de todo o Distrito 

do Barrento, abertura de ruas e calçamento das principais ruas no Distrito 

do Barrento zona rural de Cajazeirinhas/PB, não apenas nesta gestão 

como também nas demais gestões varias indicações de vários vereadores 

inclusive minha, foram feitas  pedindo o calçamento do distrito do 

Barrento, então aqui agradeço pelo calçamento e falou de sua indicação 

solicitando que seja colocado uma placa de identificação com os dizeres 

BEM-VINDO AO BARRENTO e como também as outras comunidades 

subsequentes, para que fiquem mais fácil a localização de cada sitio e 

assim dando identidade a cada comunidade, se solidarizou com a 

comunidade do Jacu  por que da forma que estamos vendo o progresso o 

avanço chegando em Cajazeirinhas, estamos vendo o retrocesso na nossa 

região do Jacu e Cedro com o fechamento da estrada que liga 

Cajazeirinhas ao Cedro onde foi que já se viu gente, é possível que esse 

gestou não esteja vendo que essa estrada é publica, que ela consta no 

mapa do nosso município, que lá tem investimento por parte do poder 

publico, porque lá passa aqueles mata-burros que hoje se encontra 

fechados com cercas de arame é possível, inacreditável a maquina da 

prefeitura destruiu um mata-burro em perfeito estado, isso é um absurdo, 



peço  ao senhor prefeito que tome providencia que a estrada seja reaberta, 

Finalizou com boa noite a todos. O senhor  presidente convidou no prazo 

de dez minutos 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 que na ultima terça-feira 

esteve juntamente com alguns dos colegas vereadores em uma reunião 

com o conselho municipal  através do representante da EMPRAER Zildo 

Vicente que deve a participação dos presidente das associações civil e 

organizadas que lá estava, reunião muito importante onde se trousse um 

pouco da nossa antecipação como chega os alerta dos governo do Estado 

Federal, muitas vezes quando chega, chega com prazo espirando, então 

de imediato já foi colocado a emenda aditiva para que o mais rápido 

possível fosse votado esse projeto de lei de grande importância para 

nosso município, falou também em relação a todos os votos de pesar lido 

nesta noite, disse que o projeto da vida pertence a Deus, nos fazemos 

nosso planos para o futuro mas infelizmente o futuro pertence a Deus, 

deixou seus votos de pesar a todas essas famílias que foram lido hoje 

aqui também a pessoa de lelena filha de seu Silverinho, o jovem Adolfo e 

Marcos Antônio de 33anos meus votos de pesar, parabenizou o prefeito 

pelas estradas que foram feitas, justificou a ausência da nobre vereadora 

Deuzaires Mendes de Lima, leu um indicação de sua autoria pedindo a 

reforma de dois mata-burros no entroncamento da estrada de São Braz 

dos Freitas com acesso ao sitio Tapera, o segundo  mata-burro na 

proximidade da casa de dona Raminha no sitio Tapera, Finalizou com 

boa noite a todos, O senhor  presidente convidou no prazo de dez minutos 

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 primeiramente agradeceu a deus pelo dom da vida, falou 

dos votos de pesar apresentados nesta noite as famílias meus sentimentos, 

falou que tem muita gente brincando com o Covid19, acha que pelo fato 

de ter baixado o numero de mortes na Paraiba, a pandemia acabou isso 

mim preocupa muito, pois sei que a única saída e a precaução, a proteção, 

ainda vejo muitas pessoas sem mascaras, sem nenhuma proteção podendo 

levar o vírus pra cassa e passar para sua família, devemos pensar mais um 

nos outros, só assim vamos vencer essa pandemia, infelizmente já tem 

registros de outras variantes ainda mais letais, disse que vamos se 

proteger, finalizou com boa noite a todos. o senhor presidente convidou 

no prazo de dez minutos 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 agradeceu  a deus por 



esta com saúde e votarmos aos nossos trabalhos, falou da votação online 

do ODE Orçamento Democrático Estadual onde nos de Cajazeirinhas 

através desta votação reivindicamos obras e ações para nosso município, 

que são de suma importância, poderia ser votado em três opções e 

qualquer pessoa poderia votar, votei na reforma e ampliação da Escola do 

Estado Maria Soledade, Reforma da Cagepa  e pavimentações de ruas, 

falou sobre sua indicação da construção de um quebra molas na rua 

Manoel Tributino onde lá tem um fluxo grande de motos e caros que  

passam em alta velocidade e os moradores ficam apreensivos com medo 

de possíveis acidentes, que o senhor prefeito atenda esse pedido dos 

moradores, parabenizou a equipe da saúde do nosso município em nome 

de doutor Sales, também parabenizou a psicóloga Cinara, a mediadora 

Maria Benigne e a Assistente Social Kaline que fez uma live sobre 

Ansiedade, um assunto de grande relevância haja visto que estamos 

vivendo um momento muito difícil na nossa vida, nesta Pandemia muitas 

pessoas desenvolveram ansiedade e depressão pelo medo do vírus ou 

pelo simples fato de não poder se relacionar com as pessoas como antes, 

finalizou com boa noite a todos. o senhor presidente convidou no prazo 

de dez minutos 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 mais uma 

vez está iniciando um novo período legislativo nesta casa, falou sobre o 

projeto de restruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável   o CMDRS, onde é um conselho  de muita importância 

para o município, esse conselho já tem mais de vinte anos de  fundação, 

lembro que foi na época do ex - Prefeito Cristóvão Amaro que foi criado 

este conselho, com o passar dos anos ter que reestruturar, renovar, esse 

conselho abrange muitas entidades civil como Igrejas Católicas e 

Evangélicas, Associações Comunitárias, Sindicatos Rurais, hoje Colônia 

de Pescadores, em fim é um conselho que delibera todas as verbas que 

vem para agricultura, pesca, sempre passa por este conselho, acredito que 

logo na próxima terça- feira já possamos votar neste projeto tão 

importante, fez uma indicação verbal solicitando do senhor prefeito que 

mandasse fazer uma terraplanagem nas ruas dos bairros Felipe Vitoriano, 

no setor perto da creche, também nas ruas perto do campo de Futebol  

que está precisando fazer a terraplanagem, fazer a reabertura da ruas, 

faço esse apelo ao senhor prefeito que seja feito a terraplanagem esta ruas 

mencionadas, disse que se solidariza como todas as famílias que 

perderam seus entes queridos que Deus conforte os corações dos 

familiares. Finalizou com boa noite a todos. O senhor Presidente 

repassou os trabalhos da casa ao segundo secretário Joalex para fazer uso 

da palavra, o segundo secretário Joalex  assumiu os trabalhos e convidou 



no prazo de dez minutos 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 agradecendo a Deus 

por está hoje aqui novamente reunidos na primeira sessão ordinária do 

segundo período legislativo nesta casa, diante desta pandemia  todos 

sabemos que a nobre Presidente a vereadora Maria Aparecida a qual peço 

melhoras a sua saúde e de sua família que foi acometida por este vírus, 

graças a deus o estado dela é estável, ela se recupera em casa com 

sintomas leves graças a deus, que logo possa retornar os trabalhos desta 

casa para dar continuidade a todo o desenvolvimento dos trabalhos desta 

casa, falou dos projetos lido esta noite, disse que terão bastante trabalho a 

ser discutidos  em relação ao projeto de lei 012/201 que reestrutura o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável   o CMDRS, 

disse que esteve reunido no auditório da secretária de Educação  senhor 

Prefeito, alguns vereadores, presidentes de associações em fim muitas 

autoridades presentes lá foi debatido a importância do novo projeto que 

restitui este conselho, que vem com algumas normas diferentes, a nossa 

preocupação era que este projeto se encontrava na casa e tendo em vista 

que a casa se encontrava em recesso, nos se reunimos na ultima terça – 

feira e lá discutimos o projeto, hoje foi feito a leitura do referido projeto e 

na próxima terça - feira iremos participar de uma sessão extraordinária 

para aprovarmos o projeto haja visto que o senhor prefeito tem até o dia 

30 de julho para sancionar esta lei, então estou aqui justificando a todos 

que nos assiste a tamanha preocupação  que temos como compromisso de 

esta nesta casa aqui, se solidarizou com todos os familiares que perderão 

seus entes querido que Deus possa acalmar os corações de todos. 

Finalizou com boa noite a todos. O segundo secretário passou os 

trabalhos ao senhor presidente, o senhor 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 19 

de Agosto  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, 12 de Agosto de 2021. 


