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Ata da 6º Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. A 

trinta do dia do mês de Setembro  do ano de dois mil e vinte um 

(30/09/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

Dantas de Almeidas  declarou aberta a 6°sessão ordinária do 2° período  

Legislativo no dia 30 de Setembro 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, na 

ausência do primeiro e segundo secretario a senhora presidente convidou 

a vereadora Elenice Alencar para fazer a leitura da lista de presença dos 

vereadores inscritos para fazer uso da palavras, na 6°sessão ordinária do 

2° período Legislativo do dia 30 de Setembro de 2021, estão presentes, 

Arildo Batista Ferreira, Deuzaires Mendes de Lima (justificou sua 

ausência), Elenice Alencar dos Santos, Ana Beatriz Alves de França 

Dantas(justificou sua ausência), Maria Aparecida Dantas Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Joalex  Rodrigues da Costa (justificou sua 

ausência),  Otoniel de Sousa Brito, Adailton Alves de Lima (justificou 

sua ausência) a senhora presidente reassumiu os trabalhos e convidou a 

secretária da casa para fazer a leitura da ata da sessão passada, por 

questão de ordem o vereador Jacson Felix pediu a dispensa da leitura da 

ata anterior, a  presidente colocou o requerimento do vereador Jacson 

Felix  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 a vereadora Elenice 

para fazer a leitura da matéria que se encontra na casa, o segundo 

secretário fez a leitura das matérias que se encontra na casa, leitura do 

projeto de lei 009/2021 do poder legislativo, leitura do projeto da ementa 

modificativa a proposta do projeto modificativa  do regimento interno 



002/2021, leitura da indicação 085/2021, leitura da indicação 083/2021, 

leitura do oficio 1408/2021, leitura  votos de pesar a vereadora Maria 

aparecida requereu votos de pesar pelo falecimento da senhora Geralda  

dos Santos Araújo, que contava com a idade de 71 anos, leitura dos votos 

de pesar o vereador Otoniel  requereu votos de pesar pelo falecimento do 

senhor Vicente Ismael da Silva, que contava com a idade de 85 anos, 

leitura de votos de pesar, o vereador Arildo  Batista requereu votos de 

pesar pelo falecimento do senhor Tertuliano Pereira de Sousa( Terto 

Pereira), que contava com a idade de 87 anos, leitura votos de pesar o  

Adailton Alves requereu votos de pesar pelo falecimento do senhor 

Francisco Alves dos Santos, que contava com a idade de 86 anos, leitura  

de votos de pesar o vereador Otoniel  requereu votos de pesar pelo 

falecimento do Jovem Manoel Vicente Ângelo , que contava com a idade 

de 29 anos, leitura do parecer 001/2021 ao projeto de lei 015/2021,da 

comissão redação e justiça, leitura do parecer 002/2021 ao projeto de lei 

015/2021 da comissão finanças e orçamento, sem mais matérias a ser 

lidas a vereadora Elenice  repassou os trabalho a senhora presidente, a 

senhora presidente reassumiu os trabalhos e colocou os pareceres 

001/2021 ao projeto de lei 015/2021,da comissão redação e justiça e o 

parecer 002/2021 ao projeto de lei 015/2021 da comissão finanças e 

Orçamento em discussão, colocou os pareceres em discussão,  o vereador 

Jacson requereu verbalmente que fosse colocado em primeira e segunda 

votação os pareceres e o projeto, haja visto que todos os pareceres são 

favoráveis, uma vez que discutiram nas reuniões das comissões, a 

senhora presidente colocou o requerimento do vereador Jacson em 

votação, quem for a favor permaneça como se encontra, quem dor 

contrario se manifeste, o requerimento foi aprovado por unanimidade de 

votos, colocou os pareceres  em primeira e segunda votação quem for a 

favor permaneça como se encontra, quem dor contrario se manifeste, os 

pareceres foram aprovados em primeira e segunda votação por 

unanimidade de votos, colocou o projeto 015/2021 em discursão  em 

seguida colocou em  primeira e segunda votação, quem for a favor 

permaneça como se encontra, quem dor contrario se manifeste, o projeto 

015/2021 foi aprovados em primeira e segunda votação por unanimidade 

de votos, a senhora presidente  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 se solidarizando com a família do ex vereador Vicente 

Ismael, pelo falecimento do seu pai, que deus conforte  os coracoes de 

todos os familiares, pediu ao setor competente da DER da PB366 para 

fazer o roço das estradas, os matos estão muito grande podendo causar 

acidentes, pediu ao excelentíssimo senhor prefeito que colocasse placas 

de identificação nas entradas vicinais do município e finalizou com boa 

noite a todos. a senhora presidente  convidou 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 fazendo uso desta tribuna, falou dos votos de pesar que fez ao senhor 

Vicente Ismael da Silva, o pai do ex vereador desta casa Vicente Ismael e 

sogro da vereadora Deuzaires Mendes, deixou suas condolências aos 

familiares, votos de pesar do jovem Manoel Vicente Angelo, disse que 

ficou chocado com o atendimento prestado as vitimas no local, o  samu 

não  demorou muito não, mas a ambulância demorou mais de hora para 

chegar, isso é um absurdo, a ambulância na base e faltava o condutor, 

sem falar que a porta onde colocar o paciente estava travada /quebrada, 

falou também da quantidade de contratados que tem no município, 

parabenizou o tribunal de conta que mandou uma carta, dizendo da 

quantidade de contratados no município 113 ao todos, disse que não e 

contra contrato, disse que e contra aqueles que não trabalham, pediu ao 

ministério publico que venham fiscalizar nosso município, nosso 

município esta virando um balcão de negocio, tem pessoas ligadas a 

gestão estão procurando pessoas para fazer contratos, dizendo que é uma 

ajudinha que o prefeito esta dando, isso é uma vergonha, o gestor não e 

dono do município não, o dinheiro e do povo, ate quando vamos viver 

nessa peleja de dar a quem tem e deixar quem não tem passar fome na 

nossa cidade, um pipa de água na comunidade de umburaninha e preciso 

ligar para radio, fazer denuncias, pediu a senhor prefeito que mande água 

de boa qualidade, falou da questão da pandemia, disse que se deus quiser 

vai acabar essa pandemia, disse que o gestor da cidade juntamente com 

alguns vereadores vão para festas, e ate arrumam confusão para não 

acabar com a festa, tem que rolar o dia e noite inteira, foi contratados 

nesta pandemia coveiros para nossa cidade, quem de vocês ouviu falar 

que teve coveiro contratados trabalhando durante esta pandemia? 

Vergonhosamente a nossa secretaria de esporte, no ano de 2019 gastou 



4800 reais para elaboração de um campeonato, em 2020 gastou 7.000 mil 

reais, em 2021 12.000 foi empenhado, isso é uma vergonha com o 

dinheiro publico, isso e querer  dar na cara do povo, pediu que os nobres 

vereadores juntasse a ele e fizesse um oficio ao ministério publico uma 

fiscalização desses contratos no município de Cajazeirinhas, disse que 

não e contra quem trabalha, e contra as rachadinhas que estão havendo na 

prefeitura de Cajazeirinhas, divisão de  salario para 4,5,6, pessoa 

emprestar o nome por 200 reais, sou contra isso  falou de suas indicações 

que pediu a compra do motor serra, para os podadores, também pediu que 

fosse colocados uma caçamba de pedras nas estrada do Barroção, 

finalizou com 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 se acostando ao votos de pesar 

apresentados nesta casa hoje, as pessoas queridas do nosso município e  

pedir que deus abençoe e der o conforto a todos os familiares, Vicente 

Ismael da Silva, que contava com a idade de 85 anos, pai do ex vereador 

Vicente Ismael e sogro da vereadora Deuzaires deixou suas condolências, 

também falou do jovem Manoel Vicente Ângelo  vitima de um acidente 

fatal em nossa cidade, ficamos muito triste e deixou sua solidariedade aos 

familiares, falou do projeto de lei que foi aprovado nesta casa 015/2021 

que altera o código   tributário do nosso município, em algumas questões 

como o IPTU, transferência de domicilio de um dono para outro, assim 

cumprindo com a recomendação do Ministério  publico, a câmara 

municipal na preocupação, ao excelentíssimo senhor prefeito que enviou 

o projeto para mantem o zelo e cuidado de elaborar de forma tão 

preocupante, onde foi discutido mas comissões redação e justiça e 

finanças e orçamentos nesta casa na preocupação de elaborar uma lei que 

seja de muita importância para nosso município, a todos o conhecimento 

de moradores e moradoras de nossa querida cidade de Cajazeirinhas o 

ministério publico vem muito a frente, com muitas recomendações, nas 

questões de recadações   nas cidades como por exemplo mais uma vez, os 

IPTUS, as vendas de propriedades, casas e etc, haja visto que o 

município é de pessoas carentes e nossa maior preocupação foi com os 

valores, paras que não fosse cobrado  valores justo, para que a população 

possa pagar, acredito que desta forma foi muito bem elaborado este 

projeto, falou da emenda modificativa que fez ao projeto de resolução 



apresentado pela mesa diretora desta casa, onde procuramos melhorar 

quanto a questão do  funcionamento das comissões permanentes nesta 

casa, haja visto que e um grande trabalho, que as comissões tem com os 

projetos que chegam a casa, falou também do oficio onde a caixa 

econômica celebra mais um convenio com a prefeitura municipal de 

Cajazeirinhas PB no valor de 384 mil 85 reais pra mais pavimentações, 

se deus quiser a gestão do prefeito Assis com o apoio desta casa 

legislativa, será uma das gestões  que mais vai calçar ruas na nossa 

querida Cajazeirinhas, haja visto que esta terminando o calçamento no 

distrito do Barrento, finalizando também o calçamento no conjunto Filipe 

vitoriano e demais ruas que foram projetadas com o calçamento, como 

por exemplo da escola que esta sendo construída, a rua que da acesso ao 

campo de futebol, a rua Inês Nunes de Morais, o conjunto Baruc 

Rodrigues será comtemplado com o complemento daquelas ruas que 

ficaram pela metade, então essa e uma gestão que vem trabalhando, 

desenvolvendo uma infraestrutura  muito importante, citou um fato 

ocorrido em uma festa em uma propriedade  particular do nosso 

município, disse que tem duas preocupação de festa com a pandemia, 

mas haja visto que o nosso município tem noventa dias que não tem 

nenhum caso de covid19,e a grande preocupação  de algumas pessoas e 

com relação que vive de eventos, portanto precisam  ganhar o pão de 

cada dia, segundo o vereador o fato ocorrido lá foi a formar que os 

policiais Militares chegaram abordando o proprietário da casa e os 

promotores de evento, de forma esta, como representante do município 

devemos defender o nosso povo, de tão forma eu digo de publico aqui, se 

a policia Militar estiver mim escutando? Tenha educação para falar com 

as outras autoridades, porque se vocês vierem aqui nesta câmara, eu terei 

autoridade assim como vocês tem em seu trabalho, então de autoridade 

para autoridade merece muita educação, uma falta de educação e 

despreparo  dos policiais militares que estiveram no evento ocorrido na 

propriedade do nosso amigo weldenio, chegaram com falta de preparo, 

gritando com autoridade, os promotores de evento e população de 

Cajazeirinhas de tal forma que tive que ir lá defender, como representante 

do povo não posso deixar que policiais militares cheguem gritando 

pessoas de bem, o vereador Arildo pediu a parte e disse que  participou 

de alguns eventos que os policiais militares agiram de uma forma um 

pouco arrogante, com abuso de autoridade, disse que  teve que prestar 

queixa a corregedoria, inclusive o próprio policial citado a qual dei parte, 



ele citou  que eu tomei essa decisão pelo fato de meu tio ser o capitão, 

que no momento estava, pegando os processos contra os policiais da 

corregedoria para poder proceder, mas não foi, foi  um abuso de 

autoridade, o vereador otoniel também pediu parte e disse que é muito 

pertinente o assunto abordado, o vereador disse que foi citado nesta casa 

que tinha um oficio solicitando a presença do capitão nesta casa, 

aproveito que vossa excelência faz esse relato e também peço que vossa 

excelência venha a convocar o capitão para que venha aqui, tanto dar 

explicação com esse fato ocorrido, como também aos roubos que estão 

acontecendo no município, a população esta apavorada com esses roubos, 

o vereador agradeceu a participação dos vereadores  e disse que o 

prefeito Assis tem dado todo apoio a policia militar na cidade, com casa, 

alimentação, ar condicionado, televisão, e voltou a falar sobre o ocorrido 

na festa disse que foi mal tratado e disse que gostaria que os policiais 

chegasse prendendo bandidos que estão assaltando nossa cidade desta 

forma, mim retratei desta forma, devemos tratar bem as pessoas da forma 

que gostaríamos de ser tratados, finalizou com boa noite a todos. A 

senhora presidente 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  agradecendo a deus 

por mais uma vez esta nesta casa defendendo interesses do povo, disse 

que o pais esta vivendo um momento difícil, onde a economia   pede para 

geral de alguma forma renda para sobrevivência, o município não tem 

condições de ajudar financeiramente toda população, então as pessoas 

buscar algum meio de trabalho para conseguir se sustentar, a vereadora 

Anna Beatriz pediu parte  e disse que  gostaria de pedir ao senhor prefeito 

que terminasse as três ruas no distrito do Barrento, a rua que da acesso a 

casa de meu avô Manoel  Dantas, a rua  de Antônio Neto ate a casa de 

Pedro Barbosa e também  a rua da casa de Antônio de Lia ate a casa de 

Buico, agradeceu o espaço ao vereador Arildo,  O vereador Arildo  

lamentou a morte de Terto pereira, deixou seus sentimento ao amigo 

Vicente Ismael pelo falecimento do seu pai, disse que sente muito, e 

falou que o prefeito esta de parabém  pela obras feitas, finalizou com boa 

noite a todos. Por questão de ordem O vereador Otoneil solicitou que 

fosse registrado  em ata o requerimento ao secretario competente a pasta 

de obras, as ruas que foram calçadas, com esse valor de 384 mil e 85 

reais que vossa excelência leu o oficio a pouco, faço o requerimento ao 



secretario de obra que ele venha nos explicar quais foram as ruas 

calçadas ou beneficiada com esse valor. Outro requerimento é uma 

convoção ao secretario de esporte para a próxima sessão ele vir para dar 

explicações com relação alguns empenhos que tem na secretaria de 

esporte que tem no município de Cajazeirinhas, eram essas meus 

requerimentos que tinha para fazer, irei fazer por inscrito  com a 

secretaria da casa, mas  eu gostaria que fosse citado em ata esse 

requerimento feito aqui, obrigado senhora presidente pela parte 

concedida, o vereador Jacson  esclareceu que pelo seu entendimento o 

convenio da caixa econômica com a prefeitura municipal de 

Cajazeirinhas é posterior a que vai ser feito, não é o que esta sendo 

construído não, A senhora presidente convidou 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 se 

solidarizando com todos os votos de pesar apresentado nesta noite, 

agradeceu a deus pela vida de sua netinha, que veio com muita saúde 

alegrar sua família, parabenizou os pais Gustavo e Mayara que deus 

abençoes essa família que se concretizou com discernimento, amor e 

união, parabenizou seu primo  Marcos e Silvana pelo nascimento de sua 

filhinha Maria Helena, parabenizou a equipe da saúde pela vacinação 

contra o covid19 e finalizou com boa noite a todos. A senhora presidente 

repassou os trabalhos ao vice-presidente para fazer uso da palavra, o vice 

presidente Jacson Felix Almeida dos Santos assumiu os trabalhos e 

convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida a 

qual cumprimentou , colegas vereadores, vereadoras, funcionários da 

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

seu pronunciamento lamentando tantos votos de pesar de pessoas tão 

queridas, infelizmente apresentado nesta noite ao meu amigo Vicente 

Ismael e toda sua família, sua mãe, seus irmão e irmãs meus sinceros 

votos de pesar, era um grande homem, uma grande pai, esposo que deus 

o receba de braços abertos no reino da gloria, também  minha amiga 

Geralda   Araújo em nome de seus filhos e filhas meus  sinceros votos de 

pesar, Geralda foi minha primeira professora, foi uma pessoa que convive 

então para falar dela e muito fácil, e pra defini-la vou empregar  a palavra 

felicidade, era uma pessoa feliz onde amava deixar todos felizes ao seu 

redor, também Tertuliano Pereira apresentado pelo vereador Arildo a 

todos os familiares meus sentimentos, Francisco Alves dos Santos pai da 



nossa querida Ednilda seu esposo Noilton, seu Francisco era um ser 

humano lindo, que com certeza esta fazendo muita falta meus 

sentimentos meus amigos, lamentou muito a morte prematura de Manoel 

Angelo muito jovem com apenas 33 anos, sei da dor que seu pais estão 

passando, seus irmão é uma dor inexplicável, não tem quem  defina a dor 

de uma grande perca, que deus os conforte os corações aflitos,  falou que 

os salários dos servidores já se encontra em contas, isso mim deixa muito 

feliz, pois vejo o compromisso que o prefeito Assis tem com seus 

funcionários, escutando atentamente  o discurso  do colega vereador 

Otoniel ele bem preocupados com o numero de contratados, vereador 

realmente é um numero bem grande, em relação a nossa cidade, mas 

sabemos que nossa cidade é cheia de necessidades, de famílias humildes, 

aqui a fonte de emprego que vejo chama prefeitura, e o que prefeito esta 

fazendo aqui e suprindo essas necessidades, confio na gestão do prefeito 

Assis por que ele age com competência, todas as vezes que tenho 

reuniões com o prefeito Assis peço faça pelo povo de Cajazeirinhas, 

principalmente os que mais precisam, prefeito desejo deus em sua vida, 

busque sempre o melhor por ele povo, em relação  aos policiais militares 

vereador Jacson não precisamos sermos autoridades para respeitarmos o 

próximo, temos que respeitar o próximo como filho de Deus, muitas 

pessoas abusando do poder, a exemplos dos policiais, quem aqui não 

sabe os mal tratos quando vai prender uma pessoa, muitas das vezes a 

pessoa não e o culpado, a vocês  policiais  reflitam quando  forem fazer 

alguma abordagem, disse que se acosta ao desabafo do vereador Jacson 

não estava presente, mas ouvir muita gente falar que foi dessa forma 

desrespeitosa  que os policias militares agiram, falou de como esta lindo 

de vê o distrito do Barrento, que os moradores estão realizando um sonho 

de muito anos, com o calçamento daquele distrito, parabéns prefeito cada 

dia deus te honra e você honrando o povo, falou do seu projeto 

apresentado nesta noite, onde da o nome de Adolfo Pereira Rodrigues a 

uma das ruas projetadas da nossa cidade, foi um jovem que merece ser 

lembrado como exemplo de homem bom e generoso que sempre foi, 

agradeceu a todos e  desejou uma boa noite a todos. O vice- presidente 

convidou as comissões redação e Justiça para na próxima terça-feira as 

08:horas da manhã se reunirem para discutir os projeto que estão na casa, 

o vice-presidente passou os trabalhos a senhora presidente, a senhora 

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 07   de Outubro  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, 30de Setembro de 2021. 


