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 Ata da 7º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara                                

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021.            

Ao onze  do  dia do mês de Março do ano de dois mil e vinte um 

(11/03/2021) 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, autorizou a 

secretaria da casa a fazer a leitura da ata, por questão de ordem o 

vereador Jacson Felix 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 senhora presidente passou os  trabalhos ao primeiro secretário, 

para fazer a leitura da relação dos vereadores inscritos para fazer uso da 

palavra na 7ª sessão ordinária do   1º período Legislativo do dia 11 de 

Março de  2021, Joalex Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, 

Adailton  Alves de Lima, Ana Beatriz Alves de França Dantas, Arildo 

Batista Ferreira, Deuzaires Mendes de Lima, 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 da indicação 036/2021, leitura da indicação 

037/2021, leitura da indicação 038/2021, leitura da indicação 

039/2021,leitura, leitura da indicação 042/2021, leitura da indicação 

044/2021, leitura do voto de pesar do senhor José Cavalcante de  

Almeida, todos os vereadores sub escreveram a este voto de pesar, leitura 

do oficio  008/2021 ao senhor vereador Otoniel  em resposta ao oficio 

enviado ao senhor Francisco das chagas Dantas Pereira 006/2021, leitura 

do parecer 001/2021  ao projeto decreto legislativo 001/2021 que 

concede o titulo de cidadão Cajazeirinhese ao doutor Francisco Sales 

Almeida Silva, de autoria da comissão Justiça e Redação, Relatora 

Deuzaires Mendes de Lima, o primeiro secretario passou os trabalhos da 



casa a senhora presidente, a  senhora presidente reassumiu os trabalhos e  

colocou em discursão o parecer 001/2021 e o projeto decreto legislativo 

001/2021 o vereador Jacson Felix falou que tinham na ultima terça feira 

se reunido com a vereadora Deuzaires, vereador otoniel, os vereadores 

Adailton e Arildo não pode participar, mas visto e discutido a matéria, 

parabeniza o vereador Adailton Alves pela indicação pela propositura do 

projeto que concede o titulo de cidadão Cajazeirinhese ao medico 

Francisco Sales Almeida Silva, pediu a senhora presidente que coloque o 

projeto em primeira e segunda votação, a senhora  presidente reassumiu 

os trabalhos e colocou o parecer e o projeto  em primeira e segunda 

votação, quem for a favor permaneça como se encontra e quem for contra 

se manifeste, esta aprovado o parecer e o projeto por unanimidade de 

votos em primeira e segunda votação, sem maia matéria para ser lido e 

discutido na casa  a senhora presidente  convidou o nobre vereador  

Joalex Rodrigues da Costa  o 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 a oportunidade por mais uma vez está junto nesta casa 

de lei debatendo  sobre os projetos que estão na casa, analisando e dando 

os pareceres, também se acostou aos votos de pesar de autoria da senhora 

Maria Aparecida ao senhor José Cavalcante de Almeida, que e muito 

conhecido na região, Zé Cavalcante uma pessoa que fez historia no nosso 

município, deixa em seu nome e de sua família os votos de pesar ao 

familiares, que Deus os conforte e a ele que Deus dê a paz celestial, 

agradeceu a empaer  que esta distribuindo as sementes na zona rural, diz 

que no sitio que seus pais residem, estava fazendo as entregas das 

sementes casa por casa, parabenizou  pela ação, encerrou seu 

pronunciamento desejando boa noite a todos. A senhora presidente  

convidou o nobre vereador escrito Otoniel de Sousa Brito o 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 mais uma 

oportunidade de esta usando esta tribuna com saúde e em paz, falou do 

voto de pesar apresentado pela vereadora Maria Aparecida ao senhor José 

Cavalcante de Almeida, conhecido como Zé Cavalcante, ex vereador 

uma  pessoa   que sempre se pautou pela verdade, sempre usou  da 

tribuna e usou dos seus mandatos para defender o nosso povo  da nossa 



terra, tinha um zelo imenso por nossa cidade, sempre viveu na zona rural 

de Cajazeirinhas, hora era bem intendido pela classe politica, hora era 

mal entendido, mas sempre pautando pela verdade como frisava ele 

gostava de descascar o abacaxi, falou das conversas entre os dois nas 

tardes de sua residência, ele dizia ‘ a politica tem dessas coisas, mesmo 

você estando certo, alguém sempre vão querer que você ou seu eleitorado 

pense que você esteja errado, mas sempre use  da sinceridade e da 

lealdade que nunca isso irá lhe falta, presando sempre pela verdade e 

defender nosso povo, deixou em seu nome e de toda sua família seu 

sinceros votos de pesar aos familiares, falou das indicações que fez 

solicitando a colocação de entulhos na rua Inês Nunes de Morais, alegou 

que nesta rua esta abrindo crateras, impossibilitando a passagem de 

pessoas e veículos, pede ao poder publico uma providência, falou de 

outra indicação solicitando que se fosse concertado as calçadas do CRAS 

e da academia de  saúde , da creche Mãe Lindalva, com o calçamento as 

existentes foram destruídas, pede a compreensão do poder publico, falou 

dos plantão COVID  da cidade de Cajazeirinhas, que tinha recebido 

algumas ligações de pessoas da zona rural que testaram positivo ao novo  

corona vírus, e que tive que  fazer o teste particular, pois essa pessoa 

informou que em conversa com o secretário de saúde  pediu que enviasse 

um carro até sua residência com uma equipe com medico para fazer a 

medicação correta medica, mas o secretario orientou a tomar dipirona e 

vitaminas C, isso e um descaso com a saúde e com as pessoas, falou da 

segurança publica e o que aconteceu 23 tiros na porta da delegacia, na 

gestão da tragédia que aconteceu na lotérica, que era de interesse do atual 

gestou, ele se manifestou foi  a radio, cadê a manifestação do senhor 

prefeito com o ocorrido no Municipio? Ele dizia que era por que 

Cristovinho não tinha condições de dar de comer aos policiais, por isso 

os policiais não ficavam aqui, e hoje eles não ficam porque? Será que e 

porque não dão comer? Agora sabe quem vai pagar isso tudinho? Os 

pobre, a população mais vulnerável da nossa cidade, porque vão ficar 24 

horas abordando deus e o mundo ai, certo e errado, falou das reclamações 

dos agricultores em relação aos cortes de terras, muitos agricultores ainda 

estão aguardando o corte de suas terras e os mesmo necessitam pois o 

período favorável para o plantio esta acabando, e infelizmente o que 

temos e trator quebrado e nenhum planejamento, então  quem vai ficar no 

prejuízo são os agricultores, falou também  pro agricultores não entregar 



a ordem de corte de terra, se o serviço não foi prestado, se sua terra não 

foi cortada não entregue! E também preste a atenção  na quantidade de 

horas que esta no papel de corte de terra, se por exemplo for 2 horas de 

corte, não aceite menos do que esta no documento, tem muita gente 

reclamando disso, no papel de corte disse 2 horas  e o corte em 1 hora 

acaba, quer disser esta errado se no papel diz 2 horas então são 2 horas de 

corte e não meia hora ou uma, disse que fica triste em tratar desde 

assunto, mas  que e a situação que se encontra no Municipio, e  finalizou 

homenageando  Zé Cavalcante dissendo  ‘descascando o abacaxi’. A 

senhora presidente antes de convidar o nobre vereador Adailton Alves, 

fez verbalmente os votos de pesar do senhor Afonso Alves de Lima que 

tinha acabado de vir a óbito, o mesmo contava com a idade de 94 anos e 

era tio do nobre vereador Adailton Alves, deixou seus sentimentos a 

todos os familiares, em  seguida convidou o nobre vereador inscrito 

Adailton Alves de lima o qual cumprimentou a senhora presidente, A 

senhora presidente  convidou o nobre vereador escrito se acostando aos 

votos de pesar  do senhor José Cavalcante, falou da triste noticia que 

acabou de receber do falecimento do seu tio  Afonso Alves de Lima, que 

tinha 94 anos, um homem dedicado a agricultura, dedicado a família, 

disse  que seu tio Afonso foi muito importante no meio de toda a  família, 

um homem de coragem, de postura, um homem de posição, homem 

manso que tinha umas colocações muito boa lembrou que o ponto de 

encontro na casa grande  no fim da tarde e também no amanhecer do dia 

que era muito importante, mas nossa vida segue e devemos entender que 

a vida e um ciclo, falou de Zé Cavalcante disse  que foi um homem de 

posição e de muita coragem e com sua experiência  agregava valores, era 

muito bom e divertido conversar com ele, falou do projeto e indicações, 

agradeceu as comissões  e justificou sua ausência na reunião das 

comissões por motivos maiores, agradeceu a aprovação  do projeto de 

decreto de sua autoria que dar o titulo de cidadão Cajazeirinhense  ao 

doutor Francisco Sales de Almeida, segundo ele o medico tem uma 

grande parcela de contribuição no Município, finalizou seu 

pronunciamento e justificou sua ausência , pois ira se juntar aos 

familiares naquele momento. A senhora presidente  convidou a nobre 

vereadora escrita Ana Beatriz Alves de França Dantas  para fazer uso 

da palavra   a qual  cumprimentou a senhora presidente, senhores 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 



internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento se 

acostando aos votos de pesar que a nobre vereadora fez ao senhor José 

Cavalcante de Almeida, um grande agropecuarista, ex vereador de 

pombal que defendia os interesses do povo de Cajazeirinhas na época e 

também os votos  de pesar aos familiares do nobre vereador Adailton, 

que acabou de receber esta triste noticias, meus sentimentos. Na sessão 

passada disse que tinha solicitado do setor competente  que enviasse uma 

maquina para que a mesma fizesse uma limpeza no sangrador do açude 

do distrito do Barrento e não foi atendida e mais uma vez esta cobrando 

do setor competente que faça essa limpeza, pois o açude  se vir a sagrar 

corre o risco de estourar devido o sagrador esta aterrado, pediu ao setor 

competente que coloque entulho na ladeira do riacho do distrito do 

Barrento, pois a mesma esta com difícil acesso, não só esta, mais também 

as outras que dão acesso a outras ruas, como por exemplo a rua que dar 

acesso a casa de Manoel Dantas e enfrente a casa de Chico de Avanir, 

também na rua que dar acesso a casa das meninas de Pedro Barbosa a rua 

esta de difícil acesso, no mandato passado do meu pai o ex vereador 

Antonio Dantas fez a indicação solicitando que se fosse construído uma 

academia de saúde no distrito do Barrento, pois naquela comunidade 

muitas pessoas tem o abito de caminhar e se exercitar, e essa pessoas não 

tem o local adequado para fazer suas caminhada e praticar exercícios 

físico pede ao excelentíssimo  senhor prefeito que também e daquela 

comunidade que olhe com bons olhos essa sua indicação. Finalizou com 

boa noite a todos. A senhora presidente  convidou o nobre vereador 

escrito 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 falou de sua indicações e disse que o momento esta 

muito difícil devido a pandemia, e confessou esta com medo da 

COVID19, pois já chegou  próximo a sua casa, falou que viu em alguns 

jornais que os prefeitos estão se manifestando es relação a pandemia, 

falou que ainda não teve a oportunidade se conversar com o prefeito 

Assis, em relação de uma possibilidade de buscar mais vacinas para o 

município, falou   de sua preocupação em vir para o município tendo em 

vista que os casos de corana vírus em Coremas aumenta a cada dia mais, 

sobre a questão do corte de terras, tive algumas queixas pela demora do 

trator a chegar no Pau Ferrado para inicia o corte de terras, em contra 



partida também devemos analisar o momento que estamos passando, essa 

pandemia esta afetando muito nossa vida, as maquinas estão sujeitas a 

quebrar, pois no município tem maquinas velhas também, falou que e 

fácil ele como vereador cobrar o que a população esta pedindo,mais as 

dificuldade esta em todo canto, não esta só na prefeitura não e espera que 

seja sanados todos esses problemas, finalizou com boa noite a todos. A 

senhora presidente  convidou a nobre vereadora escrita Deuzaires 

Mendes de Lima a qual cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando todas as mulheres pelo nosso dia, e também deixou seu 

votos de pesar em seu nome e em nome de seu esposo Buriti aos 

familiares do saudoso José Cavalcante, também os votos de pesar ao meu 

amigo Adailton pelo falecimento do seu tio Afonso meus sentimentos, 

falou dos corte de terra, disse que o que faltou organização, sei também 

que a demanda e grande do município, mas  por esse motivo o setor 

competente deveria ter se organizado melhor, pois muitos agricultores 

serão prejudicados, por falta de respeito para com os agricultores, 

agradece a Deus por esta com saúde diante de tudo que o mundo esta 

passando, finaliza com boa noite a todos. A senhora presidente convidou 

a nobre vereadora escrita Elenice Alencar Santos  a 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 aqui na 

preoculpaçao em resolver problemas do nosso município, se acostou aos 

votos de pesar apresentada  pela nobre vereadora Maria Aparecida ao 

senhor José Cavalcante, pessoa muito conhecida e querida por todos, 

onde ele chegava contagiava seus amigos, com sua alegria que Deus o 

acolhe em seu reino de gloria, também  deixou os sinceros sentimento 

aos familiares do senhor Afonso tio do nobre vereador Adailton, 

parabenizou as mulheres de todo o município e do Brasil, em especial as 

mulheres da minha família, a minha nora que esta trazendo um presente 

de Deus para minha família, uma neta ou um neto ainda não sabemos o 

sexo, que deus a abençoe com muita saúde, falou de sua participação na 

roda de conversa com a psicóloga Vânia Mattos, Wanessa Elizabethe, 

Patrícia Dóris, Cida Dantas e  Andréia Rodrigues em homenagem ao dia 

da mulher, um momento muito lindo, onde compartilharam momento 



felizes de suas vidas, parabenizou o prefeito pela construção de uma 

escada feita no ginásio de esporte, agradeceu em nome dos jogadores, 

finalizou com boa noite a todos. A senhora presidente convidou o nobre 

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 se acostando  ao votos de pesar 

pelo falecimento do senhor José Cavalcante, apresentado pela nobre 

vereadora Maria Aparecida, disse que Zé Cavalcante sempre foi um 

homem prestativo, um politico da nossa região que defendeu muito os 

interesses do nosso município, um agropecuarista muito querido, que 

trazia muita alegria quando se encontra com ele, deixou seu sentimentos 

aos familiares, também falou do falecimento do tio do nobre vereador 

Adailton  o senhor Afonso, que tinha 94 anos um homem honesto, um 

agricultor, agropecuarista no nosso município, que deus de o descanso 

eterno e conforte os familiares, falou do dia internacional da mulher, dia 

muito importante, parabenizou todas as mulheres em nome da presidente 

Maria Aparecida, falou da aprovação do projeto que concede o titulo de 

cidadão Cajazeirinhese ao medico Francisco Sales de Almeida, um 

medico de grande importância no município, falou das construção das 

calçadas do CRAS, academia e Creche, falou que o terreno tinha um alto 

declínio, não sendo fácil concertar, disse que acompanhou muito no 

período que a maquina estava fazendo o serviço de planagem, haja vista 

que as calçadas as vezes as casas mais altas outras mais baixas, muito 

difícil da engenharia  atender a todo declínio daquele terreno, falou que o 

prefeito foi com o  técnico ate o lixão, ande o projeto de recuperar o lixão  

já se encontra em andamento, fazer toda uma drenagem de forma  correta 

e que pede a engenharia tem que arborizar toda área ,plantar arvores para 

recuperar toda aquela área, falou dos corte de terras das dificuldade 

encontradas no município, haja visto que os agricultores não podem ser 

prejudicados de forma nenhuma, encerrou seu pronunciamento com boa 

noite a todos. 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 do voto de pesar apresentado por ela ao senhor  José Cavalcante, 

em nome de Aparecida dos filhos receba meus sinceros votos de pesar 

em nome de toda minha família, falou que Zé Cavalcante e com certeza 

uma das pessoas inesquecível na cidade de Cajazeirinhas, ele era um 

homem muito sincero, divertido e  também ele sempre se fazia presente 

com suas doações e contribuiu muito com a igreja, e por essa e outras 

deus o coloque no bom lugar, meus sentimento a família do nobre 

vereador Adailton pela perda do seu tio Afonso, meus sinceros votos de 

pesar, falou do dia internacional da mulher e se dirigiu a todas as 

mulheres de Cajazeirinhas para conscientiza-las não aceite menos que 

merecemos, ainda pouca reconhecida, mas devemos nos valorizar e nos 

amar a cada dia, não permita nenhum tipo de abuso, se ame, se respeite e 

seja muito feliz, aproveitou a oportunidade e homenageou vera uma 

mulher cajazeirinhese que e empreendedora e faz historia em nossa 

cidade através de seus doces e bolos,  falou de sua participação na roda 

de conversa com a psicóloga Vânia Mattos, Wanessa Elizabethe, Patrícia 

Dóris, a vereadora Elenice Alencar  e a primeira dama  Andréia 

Rodrigues em homenagem ao dia da mulher, um momento muito lindo, 

onde aprendemos e ensinamos muito, agradeceu o convite e  finalizou 

desejando boa noite a todos. O vice-presidente convocou a comissão de 

redação e justiça para se reunir na próxima terça -feira  as 08: horas da 

manhã para que possam, debater e elaborar os pareceres dos projetos que 

se encontra na casa, 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 18 de Março 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, 18 de Março de 2021. 

  



 

 


