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 Ata da 9º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da 

Câmara                                Municipal de Cajazeirinhas Estado da 

Paraíba. Exercício de 2021.            Ao vinte e cinco  dia do mês de 

Março do ano de dois mil e vinte um (25/03/2021) 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, registrou  a presença do 

excelentíssimo senhor prefeito Assis Rodrigues e o convidou a fazer 

parte da mesa,  autorizou a secretaria da casa a fazer a leitura da ata, por 

questão de ordem o vereador Arildo Batista Ferreira solicitou 

verbalmente o requerimento de dispensa da leitura da ata, a senhora 

presidente colocou o requerimento do nobre vereador em votação, quem 

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

pedido foi aprovado por unanimidade de votos, a ata foi aprovada por 

unanimidade de votos a senhora presidente passou os  trabalhos ao 

primeiro secretário, para fazer a leitura da relação dos vereadores 

inscritos para fazer uso da palavra na 9ª sessão ordinária do   1º período 

Legislativo do dia 25 de Março de  2021 e do expediente do dia, estava 

presentes  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, Jacson Felix Almeida dos Santos,  

Maria Aparecida Dantas de Almeida, o primeiro secretário fez a leitura 

das matérias que se encontra na casa, que constou, a leitura  do voto de 

pesar do vereador Joalex Rodrigues da Costa ao jovem Jocenildo Oliveira 

Josias que contava com idade de 30 anos, e faleceu no dia 25/03/2021, 

subscreveram a esse voto de pesar todos os vereadores presentes, leitura 

do voto de pesar do vereador Otoniel de Sousa Brito ao senhora MARIA 

José da Silva que contava com idade de 77 anos e faleceu no dia 

22/03/2021, subscreveram a esse voto de pesar todos os vereadores 



presentes , leitura do voto de pesar do vereador Arildo Batista Ferreira a 

senhora  Francisca das Chagas Andrade de Oliveira que contava com a 

idade de 62 anos e faleceu no dia 23 /30/2021, subscreveram a esse voto 

de pesar todos os vereadores presentes, leitura do voto de pesar da 

vereadora Maria Aparecida  Dantas de Almeida a senhora Geralda 

Jacome de Oliveira, que contava com a idade 69 e faleceu no dia 

23/03/2021, subscreveram a esse voto de pesar todos os vereadores 

presentes, leitura da indicação 052/2021, leitura do projeto de resolução 

004/2021, dar-se o nome José Cavalcante de Almeida a galeria dos ex-

vereadores da Câmara Municipal de Cajazeirinhas-PB , e dá outras 

providencias. Leitura do oficio 21/2021 assunto convite e solicitação do 

espaço para realizar a audiência publica, para apresentação do relatório 

quadrimestral referente ao 3° quadrimestre de 2020 e relatório anual de 

gestão 2020, excelentíssima presidente a secretaria Municipal de saúde 

de Cajazeirinhas vem por meio deste oficio prestar conta e tornar publico 

as ações realizadas no 3° quadrimestre de 2020, como também o relatório 

anual de  saúde considerando o que determina a lei complementar n°141 

de 13 de Janeiro de 2012 que regulamentou a  emenda constitucional 29, 

instituído em seu artigo 36 da sessão 3° da prestação de conta, do 

capitulo 5° da transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e 

controle, a prestação de relatório detalhado referente ao quadrimestre 

anterior, venho através deste solicitar o espaço da Câmara Municipal casa 

Manoel Pires de Sousa Cajazeirinhas-PB, para realizar audiência pública, 

onde iremos apresentar o relatório anual de gestão 2020, no dia 29 de 

março de 2021 as 09:00horas da manhã, convida para participar da 

audiência com todos os cuidados sanitários  necessários devido a 

pandemia, agradece o secretario Municipal de Saúde  Edney de Almeida 

Pires, leitura do oficio 027/2021 assunto projeto de lei 005/2021, leitura  

do oficio   025/2021 assunto encaminha projeto de lei 006/2021 leitura do  

projeto de lei 006/2021 que autoriza o remanejamento, a transposição e a 

transferência de fontes de recursos das dotações orçamentarias constante 

na lei n°478/2021 lei orçamentaria anual para 2021 até o limite de 50% 

de suplementação e dá outras providências, leitura do parecer 010/2021 

ao projeto de lei 005/2021 poder executivo autoria das comissões  justiça 

e redação, relator Arildo Batista Ferreira nomeado, relatório A matéria 

que está em tramitação trata-se de projeto de lei 005/2021, que dispõe 

sobre a criação do Conselho Municipal de acompanhamento e controle 



social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e 

de valorização dos Profissionais da educação – Conselho do FUNDEB.O 

primeiro secretario  repassou os trabalhos a senhora presidente, a mesma 

reassumiu os trabalhos e informou que na forma regimental, amparada na 

nova redação dada ao artigo 9°, que acrescentou o parágrafo 8°, que 

antecipa as eleições para mesa diretora desta casa, biênio 2023/2024, e do 

edital de publicação da eleição, informo que faremos primeiro a eleição 

da mesa e após daremos continuidade aos trabalhos com discussão e 

votação das matérias da pauta, informo a todos os vereadores que se 

encontram sobre a mesa a inscrição de 1 chapa, repassou os trabalhos ao 

primeiro secretário para fazer  a leitura das chapas que estão  em votação 

para a eleição da mesa diretora para o exercício 2023 á 2024, o primeiro 

secretário reassumiu os trabalhos e  fez a leitura da chapa  um, os 

vereadores abaixo relacionados, vêm à presença de Vossa 

Excelência, requerer o registro de candidatura, para concorrer a 

eleição da mesa diretora da Câmara Municipal “Casa Manuel 

Pires de Sousa” para o biênio 2023/2024, a ser realizada no 

próximo dia 25 de março de 2021, a partir das 19h00, na sede da 

Câmara Municipal de Cajazeirinhas – PB. A chapa terá a 

seguinte composição: Jacson Felix de Almeida dos Santos – 

Presidente; Maria Aparecida Dantas de Almeida– Vice-

Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º Secretário e Joalex  

Rodrigues da Costa– 2º Secretário. Feita a leitura da única 

chapa a concorrer a mesa diretora no biênio 2023 a 2024 o 

primeiro secretário repassou os trabalhos a senhora presidente 

que reassumiu e informou a todos os vereadores que o voto é  

nominal e aberto, nos termos do artigo12 do regimento. 

conforme  lido pelo secretário, encontra-se sobre a mesa a chapa 

1, com os nomes dos vereadores e respectivos cargos, então 

todos entenderam? Perguntou a senhora presidente, e declarou 

que houve o requerimento e registro de candidatura de apenas 

uma chapa. Chapa 1 Jacson Felix de Almeida dos Santos – 

Presidente; Maria Aparecida Dantas de Almeida– Vice-

Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º Secretário e Joalex  



Rodrigues da Costa– 2º Secretário. A senhora presidente 

informou ainda que a relação dos vereadores para a votação da 

mesa diretora para o biênio 2023 a 2024 se dará pela ordem 

alfabética e sempre contabilizando a votação, alguma dúvida? 

pergunta á  senhora presidente, sem nenhuma manifestação, a 

senhora presidente dá inicio a votação convidando os 

vereadores em ordem alfabética para procederem a votação de 

forma nominal e aberta, a senhora presidente pergunta como 

vota o vereador Adailton Alves de Lima? O mesmo respondeu 

voto na chapa 1  Jacson Felix de Almeida dos Santos – 

Presidente; Maria Aparecida Dantas de Almeida– Vice-

Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º Secretário e Joalex  

Rodrigues da Costa– 2º Secretário. como vota a vereadora Ana 

Beatriz Alves de França Dantas 

voto na chapa 1  Jacson Felix de Almeida dos Santos – 

Presidente; Maria Aparecida Dantas de Almeida– Vice-

Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º Secretário e Joalex  

Rodrigues da Costa– 2º Secretário. como vota o vereador Arildo 

Batista Ferreira voto na chapa 1  Jacson Felix de Almeida dos 

Santos – Presidente; Maria Aparecida Dantas de Almeida– 

Vice-Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º Secretário e Joalex  

Rodrigues da Costa– 2º Secretário.  a vereadora Deuzaires Mendes 

de Lima(justificou sua ausência) como vota a vereadora Elenice 

Alencar Santos, voto na chapa 1  Jacson Felix de Almeida dos 

Santos – Presidente; Maria Aparecida Dantas de Almeida– 

Vice-Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º Secretário e Joalex  

Rodrigues da Costa– 2º Secretário. como vota o vereador Jacson 

Felix Almeida dos Santos, voto na chapa 1  Jacson Felix de Almeida 

dos Santos – Presidente; Maria Aparecida Dantas de Almeida– 

Vice-Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º Secretário e Joalex  

Rodrigues da Costa– 2º Secretário. como vota o vereador Joalex 

Rodrigues da Costa, voto na chapa 1  Jacson Felix de Almeida dos 

Santos – Presidente; Maria Aparecida Dantas de Almeida– 



Vice-Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º Secretário e Joalex  

Rodrigues da Costa– 2º Secretário. A senhora presidente repassou os 

trabalhos para o vice- presidente para que possa votar, o vice-presidente 

assumiu os trabalhos da mesa e convidou a vereadora Maria Aparecida 

Dantas de Almeida a declarar seu voto, voto na chapa 1  Jacson Felix 

de Almeida dos Santos – Presidente; Maria Aparecida Dantas 

de Almeida– Vice-Presidente; Adailton Alves de Lima– 1º 

Secretário e Joalex  Rodrigues da Costa– 2º Secretário. O 

vereador Otoniel de Sousa Brito (justificou sua ausência) a senhora 

presidente encerra a votação e junto á acessória jurídica passa-se a 

apuração do resultado, o secretário fez a leitura da apuração, da chapa 1  

obteve 07 votos a favor e nenhum voto contra, o primeiro secretario 

repassou os trabalhos a senhora presidente, a mesma  informou que foram 

07 votos a favor e nenhum contra, desta forma a chapa 1 composta por  

Jacson Felix de Almeida dos Santos – Presidente; Maria 

Aparecida Dantas de Almeida– Vice-Presidente; Adailton Alves 

de Lima– 1º Secretário e Joalex  Rodrigues da Costa– 2º 

Secretário. Foi aprovada pela maioria absoluta dos vereadores eleitos, e 

declarou eleita a mesa diretora para o biênio 2023/2024, que tomará posse, 

automaticamente os eleitos no dia 1° de Janeiro de 2023, que Jesus abençoe 

a nova mesa diretora do biênio 2023/2024, parabenizou a nova mesa 

diretora, dando continuidade aos trabalhos colocou em discussão  o parecer  

10/2021 ao projeto de lei 05/2021 do poder executivo, de autoria da 

comissão Justiça e Redação, relator Arildo Batista Ferreira dos Santos, o 

parecer esta em discussão, não havendo nenhuma discussão, o vereador 

Jacson Felix de Almeida dos Santos pediu verbalmente que fosse colocados 

em primeira e segunda votação seguidamente, a senhora presidente colocou 

o requerimento do vereador Jacson Felix em votação, quem for a favor 

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

requerimento foi aprovado por unanimidade de votos, em seguida  colocou 

o parecer 10/2021 ao projeto de lei 005/2021 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 em primeira 

e segunda votação, por unanimidade de votos, colocou o projeto de lei 

n°005/2021 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e 



desenvolvimento da educação básica e de valorização dos Profissionais da 

educação – Conselho do FUNDEB, colocou em discussão, não havendo 

nenhuma manifestação em discussão do projeto, a senhora presidente 

colocou  o projeto 005/2021 em  primeira e segunda quem for a favor 

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

aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade de votos,não 

tendo nenhuma matéria mais para discutir a senhora presidente convidou o 

vereador inscrito Adailton Alves de Lima o qual cumprimentou a senhora 

presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público 

presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento falando dos votos de pesar pela morte da prefeita de 

Coremas Francisca das Chagas Andrade de Oliveira “Chaguinha” vitima  

da COVID19, como também o jovem Jocenildo Oliveira Josias que contava 

com idade de 30 anos, também vitima do COVID19 outra vitima da 

COVID19 foi a senhora Geralda Jacome de Oliveira, que contava com a 

idade 69, foram muitas vitimas pelo COVID19, meus sentimentos a todos 

os familiares destas pessoas tão importante, mais uma vez fiquem em casa 

e vamos priorizar a vida, que é o que mais importa, falou do projeto de lei 

005/2021 aprovado nesta noite, disse que fica feliz com aprovação deste 

projeto, falou da indicação que se trata do abastecimento singelo de água na 

comunidade do Cascão, será uma obra de grande aproveitamento naquela 

comunidade, falou que a deputada Poliana Dutra garantiu que  esta liberada 

a obra para construir a passagem molhada no Riacho Barrocão, graças a 

Deus vai ser muito importante pra aquela comunidade, falou da eleição 

para nova mesa diretora no biênio 2023 a 2024, parabenizou o vereador 

Jacson Felix pela vitória, falou do problema dos corte de terras, disse ao 

setor competente que planeje para que possa atender a necessidade dos 

agricultores, finalizou com boa noite e muito obrigado, a senhora 

presidente convidou a nobre vereadora Ana Beatriz Alves de França 

Danta A qual cumprimentou a senhora presidente, excelentíssimo prefeito 

presente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público 

presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento se acostando aos votos de pesar feito nesta noite, disse que 

devemos nos prevenir, ficando em casa, e se for necessário sair use 

mascaras o tempo todo, falou de sua indicação, para que fosse feito o 

concerto do Portão do fundo, que está quebrado faz dias na quadra Ednaldo 

Lacerda de Almeida, e também concerta um vazamento no banheiro da 



quadra, parabenizou seu avô Manoel Dantas que completou 97 anos de 

idade, finalizou com boa noite a todos, 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 seu pronunciamento dizendo 

que foi uma semana triste, sabemos  que essa doença é terrível, tirando 

muitas vida de pessoas boas, se solidariza com a família de Chaguinha, 

disse que Coremas está de luto com essa perca, ela era a mãe dos que mais 

precisava, que deus abençoe todos, pede ao governo federal que mande 

vacinas para a população fiquem imune desta doença, vamos se cuidar, 

vamos se proteger, parabenizou o vereador Jacson pela eleição do biênio 

2023/2024, falou de sua preocupação pois a cidade de Coremas esta com 

muito casos de Covid19 a vizinha cidade de Cajazeirinhas, deixou seu 

sinceros sentimentos a todos os familiares finalizou com boa noite 

convidou a vereadora Elenice Alencar Santos A qual cumprimentou a 

senhora presidente, excelentíssimo prefeito presente, colegas vereadores, 

vereadoras, funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste 

pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento  agradecendo a deus por nos 

proteger desta doença, deixou seus sentimentos a Anginha esposa do 

vereador Joalex, parabenizou equipe da saúde que esta distribuindo as 

vacinas muito bem apesar de ser poucas doses, falou dos exames de 

mamografia que foram realizados no Municipio, respeitando todo o 

protocolo da saúde, falou da aquisição do veiculo para a secretária de ação 

social, parabenizou a nova mesa diretora, finalizou com boa noite a todos, a 

senhora presidente convidou o excelentíssimo senhor Prefeito Assis 

Rodrigues a fazer uso da palavra o qual comprimento todos os presentes, a 

senhora presidente, todos os vereadores presentes, publico presente e os 

internautas que assiste pelo Fecebook, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando a mesa diretora do segundo biênio 2023/2024  foi eleito o 

vereador Jacson Felix Presidente, já tem experiência na casa, sei que 

continuara o trabalho, falou das conquista do Município, disse que 

inaugurou o laboratório de analise clinica, o qual trouxe bastante beneficio 

para a população, esta preste a inaugurar a secretária de Educação, 

construída com recurso próprio, a aquisição do carro zero para a secretária 

de Ação Social, o campo de futebol está sendo gramado, escolas está sendo 

construídas, apesar das dificuldades que vem passando no País e no mundo, 

mas que a gestão está caminhado, realizando, trazendo benefícios para a 



população, parabenizou a Câmara de vereadores e finalizou com muito 

obrigado e 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 a gradeceu a Deus por esta com saúde, se solidarizou com 

todos os familiares das vitimas de COVID19,se acostou a todo os votos de 

pesar lidos nesta noite, pede que siga as determinações do Ministério da 

Saúde, para que possamos salvar cada dia mais vidas, agradeceu aos 

colegas vereadores  presente, pela realização da eleição para o segundo 

biênio 2023/ 2024 de acordo com a mudança que houve na lei orgânica do 

Município, que foi aprovada por esta casa, o regimento interno que foi 

alterado nesta casa, a gradeceu a confiança depositada em mim, a nova 

mesa diretora aprovada hoje, falou se sua gratidão a vereadora Elenice, a 

vereadora Ana Beatriz, o vereador Arildo Batista, ao vereador Joalex, ao 

vereador Adailton, a vereadora Maria Aparecida, muito obrigado pela 

confiança depositada em mim, que deus mim ilumine para que possa dar 

continuidade ao belíssimo trabalho que esta sendo feito  nesta casa, com 

muita responsabilidade e união dando suporte ao prefeito Assis para que 

Cajazeirinhas avance cada dia mais, que deus abençoe todos nos, 

parabenizou a assessoria jurídica da casa e finalizou com boa noite a todos. 

A senhora presidente passou os trabalhos da casa ao vice-presidente para 

fazer uso da palavra, o vice-presidente assumiu os trabalhos e convidou a 

nobre vereador 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 do voto de pesar a senhora Geralda Jacome tia de 

seu esposo Sergio, que foi mais uma vitima do COVID19, A Chaguinha 

que deus a coloque no reino do céu, Anginha meus sinceros sentimentos a 

todos os familiares, te desejo muito Deus amiga, tenha certeza que seu 

irmão está no reino da gloria, agradeceu a Deus a chuva que caiu no inicio 

da sessão, parabenizou a nova mesa diretora, disse que tem certeza que o 

nobre vereador fará um lindo trabalho, muito obrigado nobre vereador 

Jacson por tudo que mim ensinou e ensina a cada dia, você e um  ser 

humano incrível, falou da pandemia que esta causando destruição em varias 

famílias, muita dor, lagrimas e sofrimento e o que nos resta é orar e pedir a 

Deus que tenha piedade de todos nós, vamos se cuidar, vamos se proteger, 



parabenizou a equipe de saúde na pessoa do secretário Edney Pires, que se 

estende a toda a equipe pelo cuidado, dedicação e zelo que esta tendo com 

a população de Cajazeirinhas.finalizou  com boa noite a todos 

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 08 de Abril 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, 08 de Abril de 2021. 

  

 

 

 

 


