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 Ata da 3º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara                                

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021.            

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

(04/02/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Joalex Rodrigues da Costa, Arildo Batista Ferreira , Jacson Felix Almeida 

dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Ana Beatriz Alves de 

França Dantas, Elenice Alencar Santos, Otoniel de Sousa  Brito, a 

vereadora  Deuzaires Mendes de Lima, não participou da sessão e o 

vereador, Adailton Alves de Lima não compareceu  por questão  de saúde . 

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 segundo  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, 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 segundo 

secretário para fazer a leitura das matérias que se encontra na casa, que 

constou o  decreto legislativo de n°02/2021 de três de fevereiro de dois mil 

e um, a senhora presidente da câmara municipal de Cajazeirinhas Estado da 

Paraiba, no uso de suas atribuições legais, pela lei orgânica do município as 

demais legislações em vigor, considerando o decreto 01/2021 e 

considerando o método de aprovação adotados por essa câmara municipal 

inclusive  com a solicitação de  realização de testes rápidos de detestação 

da COVID19, considerando as recomendações das organizações 

municipais de saúde, bem como as diretrizes Estaduais e municipais, 

resolve artigo 1° a senhora presidente no uso  de suas atribuições conforme  

dispõe o artigo 18 do regimento interno desta câmara em vigor, o decreto 



001/2021 mantendo os trabalhos presenciais desta câmara até o teor das 

deliberações inclusive mantendo as sessões ordinárias designadas para o 

dia 04/02/2021, artigo 2° decreto legislativo entrará em vigor a partir desta 

data, artigo 3° revogam- se as disposições contrarias Cajazeirinhas em 

03/02/2021 Maria Aparecida Dantas de Almeida presidente, leitura do 

oficio de numero 014/2021 de Francisco de Assis Rodrigues de Lima 

prefeito constitucional do município de Cajazeirinhas, enviado a Maria 

Aparecida Dantas de Almeida presidente da câmara municipal de 

Cajazeirinhas, tendo como assunto a solicitação de certidão contendo todas 

as leis aprovadas no exercício de 2020. Leitura da proposta de resolução 

modificativa ao regimento interno de numero 001/2021 autoria da mesa 

diretora da nova redação ao artigo 9° e acrescenta ao inciso 1°, 2°, 3°, 4°, 

5°,6° e 7° ao artigo 9° da nova redação ao artigo 54° ao inciso 1° e 2° do 

artigo 54° acrescenta ao inciso ao artigo 54° ao inciso 3° do artigo 93° todo 

do regimento interno da câmara municipal de Cajazeirinhas –PB e das 

outas providências, leitura  do oficio 016/2021  de Francisco de Assis 

Rodrigues de Lima prefeito constitucional do município de Cajazeirinhas, 

enviado a Maria Aparecida Dantas de Almeida presidente da câmara 

municipal de Cajazeirinhas, encaminhou o projeto de lei que altera a lei 

180/2005, criando uma nova secretaria, Leitura do oficio 004/2021 o 

mesmo solicita cópia em mídia da licitação referente a construção do açude 

a ser construído no Sítio Jacu zona rural de Cajazeirinhas, caso a mesma já 

tenha licitado,   cópia do projeto técnico da construção do mesmo e cópia 

do valor da emenda parlamentar a qual destinou o valor para a construção 

do referido açude. Leitura  do voto de pesar a vereadora, MARIA 

APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, eleita com assento nesta Casa 

Legislativa, amparado no que dispõe o Regimento Interno, e cumpridas às 

demais formalidades legais, vem por intermédio deste REQUERER 

VOTOS DE PESAR pelo falecimento do senhor   Francisco de Souza Silva 

. Que contava com a idade de 56 anos. E faleceu no dia 27 de Janeiro de 

2021  na cidade de João Pessoa-PB no Hospital Metropolitano, Sala das 

Sessões da Câmara Municipal de Cajazeirinhas - PB, 27 de Janeiro de 

2021. Leitura  de voto de pesar a vereadora, MARIA APARECIDA 

DANTAS DE ALMEIDA, eleita com assento nesta Casa Legislativa, 

amparado no que dispõe o Regimento Interno, e cumpridas às demais 

formalidades legais, vem por intermédio deste REQUERER VOTOS DE 

PESAR pelo falecimento da senhora   Creuza Almeida de Sousa. Que 



contava com a idade de 81 anos. E faleceu no dia 21 de Janeiro de 2021   

no hospital de Emergência São Bernardo do Campo na cidade de São 

Paulo,Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cajazeirinhas - PB, 22 de 

Janeiro de 2021. Leitura de votos de pesar  o  vereador, Otoniel de Sousa 

Brito, eleito com assento nesta Casa Legislativa, amparado no que dispõe o 

Regimento Interno, e cumpridas às demais formalidades legais, vem por 

intermédio deste REQUERER VOTOS DE PESAR pelo falecimento da 

senhora  Erian Urtiga Rocha  . Que contava com a idade de 79 anos. E 

faleceu no dia 01 de Fevereiro de 2021,  Sala das Sessões da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas - PB, 01 de Fevereiro de 2021. Leitura da 

indicação 019/2021 da vereadora  ELENICE ALENCAR SANTOS 

Vereadora  – eleito com assento nesta Casa Legislativa, amparado no que 

dispõe o Regimento Interno, e cumprido as demais formalidades legais, 

vem, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, Indicar ao senhor Prefeito 

Constitucional da cidade de Cajazeirinhas - PB a eminente necessidade da 

implantação dos respectivos redutores de velocidade ( lombadas) na rua 

Antônio Ismael dos Santos o qual  implicará na redução da velocidade dos 

veículos, o que contribuirá diretamente para o conforto dos residentes desta 

localidade, como também para a prevenção de possíveis acidentes, peço  a 

compreensão dos nobres vereadores, no intuito de proporcionar maior 

segurança e qualidade de vida aos nossos munícipes. Cajazeirinhas/PB, 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cajazeirinhas – PB, 04 de 

Fevereiro de 2021.indicação 020/2021     ELENICE ALENCAR SANTOS 

Vereadora  – eleita com assento nesta Casa  Legislativa, amparado no que 

dispõe o Regimento Interno, e cumprido as       demais formalidades legais, 

vem, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, Indicar ao senhor Prefeito 

Constitucional da cidade de Cajazeirinhas - PB a eminente necessidade  de 

fazer o roço nos acostamento da BR 366 sentido Coremas e sentido São 

Bentinho e também a remoção de enxames de abelhas próximo ao portal. 

peço  a compreensão dos nobres vereadores, no intuito de proporcionar 

maior segurança e qualidade de vida aos nossos munícipes. 

Cajazeirinhas/PB, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

– PB, 04 de Fevereiro de 2021.indicação 021/2021 ELENICE ALENCAR 

SANTOS Vereadora  – eleito com assento nesta Casa Legislativa, amparado 

no que dispõe o Regimento Interno, e cumprido as demais formalidades 

legais, vem, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, Indicar ao senhor 

Prefeito Constitucional da cidade de Cajazeirinhas - PB a eminente 



necessidade  de executar uma limpeza via maquinário nos terrenos 

localizados por traz da padaria e que se estende as proximidades do campo 

de futebol, peço  a compreensão dos nobres vereadores, no intuito de 

proporcionar maior segurança e qualidade de vida aos nossos munícipes. 

Cajazeirinhas/PB, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

– PB, 04 de Fevereiro de 2021. Leitura da indicação 022/2021 Jacson Felix 

Almeida dos Santos  Vereador – eleito com assento nesta Casa 

Legislativa, amparado no que dispõe o Regimento Interno, e cumprido as 

demais formalidades legais, vem POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, 

Indicar ao senhor Prefeito Constitucional da cidade de Cajazeirinhas-PB a 

eminente necessidade de fazer uma aquisição de um caminhão 

compactador de lixo, para melhorar a coleta do mesmo  na Cidade de 

Cajazeirinhas, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cajazeirinhas-PB, 

04 de Fevereiro de 2021, leitura da indicação 018/2021 OTONIEL DE 

SOUSA BRITO Vereador  – eleito com assento nesta Casa Legislativa, 

amparado no que dispõe o Regimento Interno, e cumprido as demais 

formalidades legais, vem, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, Indicar 

ao senhor Prefeito Constitucional da cidade de Cajazeirinhas - PB a 

eminente necessidade de se construir 08 (oito) quebra-molas nas principais 

ruas situadas no Conjunto Edvaldo Cavalcante de Lacerda, pois a 

população reclama que existe condutores de veículos automotores que 

trafegam em alta velocidade, colocando a vida em risco das pessoas que 

residem naquela localidade, sala das Sessões da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas – PB, 19 de janeiro de 2021.leitura da indicação 023/2021  

ELENICE ALENCAR SANTOS Vereadora  – eleito com assento nesta Casa 

Legislativa, amparado no que dispõe o Regimento Interno, e cumprido as 

demais formalidades legais, vem, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, 

Indicar ao senhor Prefeito Constitucional da cidade de Cajazeirinhas - PB a 

eminente necessidade da construção de um ponto de espera na entrada da 

comunidade rural Vinha\ Tabuleiro saída para Coremas, peço  a 

compreensão dos nobres vereadores, no intuito de proporcionar maior 

segurança e qualidade de vida aos nossos munícipes. Cajazeirinhas/PB, 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cajazeirinhas – PB, 04 de 

Fevereiro de 2021.o segundo  secretário passa os trabalhos da mesa a 

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

fala em encaminhar aos nobre vereadores e vereadora copias dos projetos  e 

também as comissões e em seguida convida o vereador inscrito Arildo 



Batista Ferreira para fazer uso da palavra o mesmo preferiu não fazer o 

uso da palavra em seguida a presidente  convidou a vereadora inscrita, 

Elenice Alencar Santos, a qual cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, inicia seu pronunciamento 

agradecendo a deus por mais uma vez está defendendo os interesses do 

povo, deixar seus votos de pesar as famílias de dona Creuza e dona Eriam, 

falou das indicações feita na sessão passada em relação a construção  de 

lombadas na rua Manoel Batista dos Santos e também da construção de 

uma escada  na área interna da quadra de Esporte Ariana Valeria Queiroga 

Rodrigues de Lima a qual já se deslocou junto ao prefeito Assis, que ligou 

para o responsável para fazer o orçamento e logo iniciará a obra, a mesma 

agradece, falou também das quatros indicações feita  nesta casa , pediu que 

se possível fizesse o roço nos acostamento da BR 366 sentido Coremas e 

sentido São Bentinho e também a remoção de enxames de abelhas próximo 

ao portal, pedir  que fosse feito a limpeza do terreno por trás da padaria nas 

proximidade do campo de futebol, pois  na época do inverno acumula 

muita água e mosquitos, pediu que fosse feito um ponto de espera na 

entrada da comunidade do sitio vinha, o  vereador Joalex Rodrigues da 

Costa pediu  uma parte, se acostou a indicação, falou da necessidade de se 

fazer esse ponto de espera, em seguida o vereador Arildo Batista Ferreira 

também pediu uma parte, que foi concedida, ele falou que seria interessante 

que fosse construído também esse ponto de espera em outras entradas 

vicinais, como na entrada do madruga, no Riacho Fechado, entre outras, a 

vereadora agradeceu aos nobres e continuou seu pronunciamento 

agradecendo a coordenadora geral Vânia Mattos pelo convite para 

participar da inauguração do laboratório de analises clinica, que será 

amanhã, finalizou com boa noite a todos. A senhora presidente reassumiu 

os trabalhos e 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 falando  sobre os votos de 

pesar que foram apresentados nesta noite na casa, pelo colega vereador 

otoniel de Sousa Brito e colega vereadora, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, meus sentimentos aos familiares, continuou falando de sua 

indicação numero 022/2021 de fazer uma aquisição de um caminhão 

compactador de lixo, para melhorar a coleta do mesmo  na Cidade de 



Cajazeirinhas, se deus quiser vamos lutar junto com o executivo municipal, 

para que posamos conseguir através de emendas parlamentar essa aquisição 

tão necessária para nosso município, haja visto que já esta tendo  um 

planejamento da prefeitura municipal, para que este lixo seja transportado 

para a Cidade de Piancó, no aterro sanitário que tem lá, haja visto que o 

ministério publico deu prazos e este prazo ou venceu ou tá vencendo, 

devendo transporta o lixo da cidade para o aterro sanitário, inicialmente 

nosso lixo será transportado numa caçamba enquanto o município não fizer 

a aquisição  do  caminhão compactador de lixo e também fazer a 

recuperação da área que esta sendo colocado o lixo, o vereador Arildo 

Batista Ferreira, pede a parte, continua falando sobre o aterro sanitário na 

cidade de Piancó, mas demostra sua preocupação enquanto a transportação 

do lixo, na maioria das vezes feita de maneira errada, em caminhão aberto, 

manda uma dica ao prefeito que quem for cuidar deste setor tenha uma 

grande  responsabilidade, em colocar uma lona, o vereador Joalex 

Rodrigues da Costa também pediu  uma parte, disse que foi bem colocada 

as preocupações do nobre vereador Arildo Batista Ferreira, pediu em 

publico que as pessoas que vem de Coremas em carros de linha, estão 

jogando sacolas de lixo na pista e pede a compreensão da população, o 

vereador Arildo Batista Ferreira fez uma indicação verbalmente que venha 

a fazer uma pista de caminhada, partindo do posto de saúde até a entrada do 

distrito do Barrento para os cidadão da nossa cidade venham a fazer sua 

caminhada em segurança, em seguida o vereador Jacson Felix agradece as 

colocações  dos dois vereadores e disse que o caminhão deveria ter uma 

lona para que o lixo não venha a cair no caminho, dando continuidade falou 

sobre a indicação da vereadora Elenice Alencar Santos, sobre o roço  nos 

acostamento da BR 366 sentido Coremas e sentido São Bentinho, que e de 

grande importância , pois pode ocorre acidente devido o mato que tira a 

visão dos pedestres, e  finalizou agradecendo o convite da senhora VÂNIA 

MATTOS  para participar da inauguração do laboratório de analises 

clinica, obra de muita importância, parabeniza  o prefeito e todos os 

secretários envolvidos, finaliza com boa noite.  A senhora presidente 

reassumiu 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 esta defendendo os interesses do povo, falou 



sobre o voto de pesar que fez a senhora  Erian Urtiga Rocha, deixa  suas 

condolências a todos os familiares, como também a família de dona Creuza 

pelo seu falecimento, meus sentimentos aos familiares de seu Francisco, 

falou da  indicação  018/2021 de se construir 08 (oito) quebra-molas nas 

principais ruas situadas no Conjunto Edvaldo Cavalcante de Lacerda, pois a 

população reclama que existe condutores de veículos automotores que 

trafegam em alta velocidade, colocando a vida em risco das pessoas que 

residem naquela localidade. Também falou que já é o terceiro oficio  que 

enviou ao poder legislativo do nosso município e até hoje não tem nenhum 

resultado, a partir do próximo oficio que for enviado, também enviarei ao 

ministério publico, por isso não de ira mais ficar enviando oficio sem que  

o ministério publico  tome conhecimento, o mesmo acredito que a 

solicitação que esta fazendo e  de interesse publico e não  interesse do 

vereador, falou da sua indignação com relação ao oficio que foi emitido 

pelo tribunal de conta do Estado, com relação ao dinheiro do COVID19 ao 

município de Cajazeirinhas, aqui foi recebido até dezembro um milhão e 

quarenta e quatro mil reais e só foi gasto oitocentos e oitenta e cinco mil, e 

os duzentos e cinquenta   e nove mil reais que esta faltando, onde está? 

“tem mão boba enganando agente” principalmente no tocante ao uma 

doença que mata, que destrói como a COVID19, não podemos brincar, não 

pode desviar nem um só centavo deste dinheiro, em Cajazeirinhas esta nas 

mão de Deus, por que  não está tendo o cuidado que deveria ter em relação 

ao COVID19, falou sobre a indicação da vereadora Elenice Alencar em 

relação as abelhas, que deveria acionar os bombeiros para que os mesmo 

retirem o enxame de abelhas, com relação ao lixão diz que fica triste em 

ver o vereador vir a tribuna dizer que a caçamba ira transportar o lixo da 

cidade, onde já foi muito criticado esse mesmo ato na gestão do ex prefeito 

Cristovinho, servindo de “chacota” sabemos que a caçamba, a 

retroescavadeira, entre outras maquinas veios para a secretaria de 

agricultura para fazer obras  para o homem do campo, podendo fazer 

algumas coisa na cidade quando solicitado, agora colocar caçamba para 

carregar lixo tá errado, o problema do lixão não é  o terreno do lixão, é as 

propriedades vizinhas que estão sendo prejudicados pois encontra-se cheios 

de sacos plásticos, não podendo criar nenhum gado, pede  ao gestor publico 

mais cuidado no armazenamento do lixo, falou sobre o papel do vereador 

que e de cobrar  e de mostrar que estamos aqui não e pra brincadeira, que 

queremos desta cidade o desenvolvimento,  parabenizou a vereadora Maria 



Aparecida por ter conseguido a testagem rápida  para detectar possível 

contaminação da COVID19, finalizou desejando boa noite a  todos.   A 

senhora presidente reassumiu os trabalhos  e informou que a equipe de 

saúde já se encontra na  casa e iniciará os teste rápidos, e pede que os 

vereadores que já fez o uso da palavra inicie os teste, em seguida  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 está todos aqui nesta casa, falou 

sobre o voto de pesar da senhora Erian e também a senhora Creuza meus 

sentimentos aos familiares, as mesma são pessoas do nosso município, 

disse que escutou atentamente  todas as material  em discursões da casa, as 

indicações, falou  sobre a problemática do lixo na cidade, que realmente 

está precisando uma limpeza nas margens da BR, falou também sobre o 

lixão que realmente já chegou o tempo de tem um aterro sanitário, as 

cidades que não tem condições de construir um aterro sanitário, deverá 

transportar o lixo para a cidade vizinha que tiver um aterro sanitário, 

parabenizou a presidente pela iniciativa de convidar a secretária de saúde 

para fazer  os teste rápidos para que poderem dar continuidade aos 

trabalhos da casa, desejou um boa noite a todos, A senhora presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita , Ana Beatriz Alves 

de França Dantas, a qual cumprimentou a senhora presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando a cagepa, pois a mesma está fazendo as trocas dos canos no 

distrito do Barrento, que antes os canos eram de 32 sendo trocados por 

canos de 60, ou seja depois desta obra aquela comunidade não terá mais 

problemas com  a falta d’agua em  suas casas, lembrou da cobrança feita na 

sessão passada em relação ao trator de para fazer corte de terra, antes de 

ontem mim encontrei com o secretario de transporte  Fabiano Almeida e 

com o secretário de agricultura José Alves, pois os mesmo mim passarão 

que já existe dois tratores disponível para o corte de terras e tem um que 

está sendo incluído os reparos, falou ainda sobre as caçambas de  piçarras 

que estão colocando na estrada do distrito do Barrento, espero que está obra 

se estenda para as demais comunidades, falou sobre sua   preocupação em 

relação ao abastecimento de água na comunidade de Boa União, Monte das 

Oliveiras, Imburaninha e sitio Vinha, pois a obra encontra parada, e é de 



grande importância para essas comunidades, peço que o poder publico mim 

der uma resposta, agradeceu o convite  de  

Vânia Mattos dizendo que ficou honrada e finalizou com boa noite. 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, iniciou seu pronunciamento falando sobre o voto 

de pesar de dona Creuza, uma senhora acolhedora, amiga, que adorava 

aconselhar, sem duvida uma grande perda para todos, falou também do 

voto de pesar do senhor Francisco, disse que ele era um homem forte, 

que lutou contra o câncer, apesar de tudo que ele tava vivendo, ele se 

mostrava forte sempre, e também a partida da mãe da amiga Cristiane, 

que deus possa dar o confortos que todos precisam, o vereador pediu a 

parte para elogiar a festa do padroeiro São Braz, em seguida a vereadora 

agradeceu suas palavras, continuou falando   sobre a festa na comunidade 

de são Braz, parabenizando toda equipe organizadora, continuou 

agradecendo a equipe de saúde que veio fazer os teste rápidos para 

detectar possível contaminação pelo COVID19, Falou que Cajazeirinhas 

avança com a conquista do   Laboratório  de Analise Clinica e que conta 

com a presença de todos na inauguração, finalizou 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 11 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, 11 de Fevereiro de 2021. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presidenta encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadoras a comparecerem a próxima sessão Ordinária a ser designada 

para o dia 21 de Janeiro 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, 14 de janeiro de 2021. 

   

 

         

 

 

 

 

 



 

 

 


