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Ata da 9° Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2022. 

Ao quinze do dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte dois 

(15/12/2022) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente Maria Aparecida 

Dantas de Almeida  declarou aberta a 9°sessão ordinária do 2° período  

Legislativo no dia 15 de Dezembro 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 palavra, na 

9°sessão ordinária do 2° período Legislativo do dia 15 de Dezembro de 

2022, estão presentes, Arildo Batista Ferreira, Deuzaires Mendes de 

Lima, 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, certificou a presença de autoridades como o excelentíssimo 

senhor Prefeito Assis Rodrigues, sua esposa e secretária de Saúde 

Andréa,  o Vice-Prefeito Evandi Vieira e sua esposa Umbelina, 

Secretário de Transporte Fabiano Almeida, presença do pastor e sua 

esposa, e  o assessor jurídico DR Segundo, a senhora  presidente 

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 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, leitura da indicação 053/2022,  leitura do parecer 

001/2022 ao projeto de lei 020/2022 poder executivo de autoria da  

comissão Justiça e Redação, leitura do parecer 002/2022 projeto de lei 

020/2022  poder executivo de autoria da  comissão Finanças e Orçamento 

primeiro secretário repassou os trabalhos a senhora presidente, a mesma 

reassumiu, em seguida  colocou os pareceres 02/2022 ao projeto de lei 



020/2022 do poder executivo de autoria da comissão Finança e 

Orçamento, e o parecer 01/2022 ao projeto de lei 020/2022 do poder 

executivo de autoria da comissão Justiça e Redação, colocou os pareceres  

em discussão,  o vereador Jacson Felix disse que os pareceres já foram 

muito discutido nas reuniões das comissões de   Justiça e Redação e 

Finança e Orçamento, onde todos das comissões foram favoráveis a 

pedido pela aprovação e  pediu que fosse colocado em primeira e 

segunda votação, a senhora presidente colocou o requerimento do 

vereador Jacson Felix em votação quem for a favor permaneça como se 

encontra quem for contra se manifeste, o requerimento do vereador 

Jacson Felix foi aprovado por unanimidade de votos, em seguida colocou 

os pareceres em primeira e segunda votação quem for a favor permaneça 

como se encontra quem for contra se manifeste, os pareceres foram 

aprovados por unanimidade de voto em primeira e segunda votação, a 

senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei 020/2022 que 

Dispõe sobre o programa de guarda subsidiada para a família extensa de 

criança e adolescente em situação de risco, na forma do artigo 227 da 

Constituição Federal  e artigo 4°,5°, 87° e101 do Estatuto da Criança e 

Adolescente, em votação em primeira e segunda votação quem for a 

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

projeto foi aprovado por unanimidade de voto em primeira e segunda 

votação, sem  matéria a serem discutidas a senhora presidente convidou a 

vereadora  inscrita Deuzaires Mendes de Lima A qual cumprimentou a  

senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, 

público presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento falando que o ano de 2022, foi muito difícil com muitas 

perdas, no mesmo mês que perdeu o amigo Aldenor Sales, perdemos 

também o ex prefeito e amigo Zeridam, passou-se pouco dias perdi meu 

pai, foi uma semana muito difícil, pra mim até hoje não consigo 

esquecer, falou um pouco de seu Zeridam, disse que não quê desmerecer 

nenhum prefeito, mas Zeridam foi sem duvida  o melhor prefeito que 

Cajazeirinhas já teve, um prefeito bom, que via as pessoas com outros 

olhos, via nas pessoas carentes, realmente a necessidade de ser ajudada, 

falou também sobre a prestação de conta que houve ontem, foi bem 

esclarecedora, falou sobre o projeto das escolas do campo soletrando, as 

crianças deram um show, todas as crianças estão de parabéns, como 

também os professores, finalizou desejando um feliz natal e um prospero 

ano novo a todos os Cajazeirinheses. A senhora presidente 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 senhora 

presidente pela ampliação do almoxarifado  e construção da sala de 



vereadores, sabemos que era um grande sonho seu , e você mesmo com 

poucos recursos, você conseguiu, com muito trabalho, honestidade e 

respeito,finalizou agradecendo todo apoio que sempre teve dos colegas 

vereadores e desejo feliz natal e um prospero ano novo. A senhora 

presidente convidou o vereador inscrito  Arildo Batista Ferreira, o qual 

cumprimentou a senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento primeiramente parabenizando a 

senhora presidente pelo ato de dá o nome a sala de vereadores de 

Zeridam, disse ainda que foi uma idéia brilhante, Zeridam merece todas 

as homenagem, pois foi um político que sempre trabalhou para melhorar 

a vida das pessoas ao seu redor e pretendia fazer ainda mais, aqui deixou 

um grande exemplo de bondade,honestidade e caráter, disse que se sente 

em casa, quando está na câmara, pois  o mesmo tem toda liberdade, é um 

lugar leve, onde todos são tratados com respeito e empatia, pediu a deus 

que dê muita coragem, muita força , que o ano de 2023 venha repleto de 

coisas boas na nossas vidas. A senhora presidente convidou no prazo de 

dez minutos o vereador inscrito Adailton Alves de Lima o qual 

cumprimentou a senhora  presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento dizendo que tem o sentimento de 

dever cumprido perante a sociedade, quando se trata das matérias que 

está casa recebeu durante o ano de 2022 e foram discutido pelas 

comissões, que com muita cautela e responsabilidade tem dado sua 

parceria com Município de cajazeirinhas, disse que o que mais chamou 

sua atenção nesta noite, foi o número  de votos de pesar lido, 

infelizmente hoje tive que ler o voto de pesar no nome de minha mãe, 

não foi fácil pra mim, foi uma perda muito dolorosa, agradeceu a senhora 

presidente pelo votos de pesar que encaminhou no nome da minha mãe, 

eu e minha família te agradecemos, falou que sua mãe nasceu e se criou 

no são José dos Alves, lugar que ela amava, mãe de 4 filhos homens, que 

dedicou sua vida a nos, hoje só tenho agradecer a deus pelo anos que ela 

passou aqui conosco, parabenizou  a senhora presidente, mesa diretora 

pelo lindo projeto que foi construído nesta casa, para proporcionar mais 

conforto a todos que venham a  esta casa, finalizou com um feliz natal e 

feliz ano novo, que seja um ano de muita saúde e paz. A senhora 

presidente convidou no prazo de dez minutos o vereador inscrito Jacson 

Felix Almeida dos Santos, o qual cumprimentou a senhora presidente, 

prefeito Assis Rodrigues e sua esposa Andrea, vice- prefeito Evandi e sua 

esposa Umbelina, secretário Fabiano, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus pelo dom da 

vida, se acostou a todos os votos de pesar lido nesta noite, falou que não 



e fácil para o vereador Adailton Alves, que é  o primeiro secretário ler o 

voto de pesar em nome da sua mãe, eu sei  vereador  ver alguém que 

amamos partir, nos deixa de coração partido, mas devemos agradecer a 

deus por todos os anos que ela viveu ao seu lado, muita força meu amigo, 

falou sobre o projeto de lei que foi votado hoje, um projeto  muito 

importante para o município, parabenizou a secretária de saúde Andrea 

pela prestação de conta da Saúde, muito bem apresentado, muito bem 

distribuído, parabéns a todos os envolvidos, parabenizou também a 

senhora presidente pela ampliação do almoxarifado  e construção da sala 

de vereadores, eu como presidente da comissão de justiça e redação ficou 

muito grato pelo companheirismo e respeito durante toda caminhada, 

finalizou suas palavras com feliz Natal e Um Prospero ano novo. A 

senhora presidente convidou no prazo de dez minutos a vereadora inscrita 

Elenice Alencar dos Santos A qual cumprimentou A senhora presidente, 

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

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

agradeceu a Deus pelo dia de hoje, se acostou aos votos de pesar lidos 

nesta noite, especialmente o da mãe  do nobre vereador Adailton, deus 

conforte seu coração e da sua família, parabenizou a senhora presidente 

Maria Aparecida pela belíssima obra construída nas dependências da 

Câmara Municipal de Cajazeirinhas e parabenizou também pelo nome 

escolhido a sala de reuniões Zeridam, homenagem merecida, ele que foi 

um grande homem, um político exemplar e que merece todo respeito e 

admiração, finalizou com feliz natal e um prospero ano novo para todos 

os Cajazeirinheses.  A senhora presidente convidou no prazo de dez 

minutos o vereador inscrito Joalex  Rodrigues da Costa o qual 

cumprimentou o senhor presidente, prefeito Assis Rodrigues e sua esposa 

Andrea, vice- prefeito Evandi e sua esposa Umbelina, secretário 

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

presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento agradeceu a Deus por esse ano, se acostou a todos os 

voto de pesar e se solidarizou com o vereador Adailton pela perda de sua 

mãe, muita força e fé, disse que com ex presidente desta casa dei minha 

contribuição como  também os demais que aqui já passaram deixaram 

sua contribuição, quero parabenizar a senhora presidente que apesar de 

poucos recursos, mas com muito cuidado e zelo conseguiu gerir muito 

bem seus Biênios e conseguiu construir essa belíssima sala dos 

vereadores, está finalizando seus biênio deixando a casa bem organizada, 

finalizou  com feliz natal e um feliz ano novo a todos. A senhora 

presidente convidou no prazo de dez minutos 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, leu os votos de pesar apresentado por ele nesta noite e se 

acostou aos demais votos de pesar apresentados, falou da indicação 

solicitada, pediu ao senhor prefeito que atenda sua indicação, agradeceu a 

presidente desta casa, apesar do pouco recurso graça a Deus tendo a boa 

vontade e o entendimento do que vai fazer, faz por que todos sabemos 

que quando recebe esta casa de Gilvando Garrido ele tinha levantado as 

paredes e rebocado e tudo que vê hoje dentro desta casa, foi este 

presidente que colocou, inclusive até a fossa que esta casa não tinha, 

onde os dejetos iam pra fora, eu construir, parabenizo o vereador Joalex 

que fez a cobertura da laje,parabenizo o vereador Jacson fez um 

pouquinho e outro presidentes que aqui passaram não querendo ser 

melhor que ninguém, mas  a gestão desta casa de quando assumir essa 

casa da ai por diante a coisa foi outra, as responsabilidades chegaram, 

nesta casa ninguém pagava INSS e foi este vereador que vós fala que fui 

a Receita Federal e parcelei a divida existente nesta casa e coloquei todas 

elas em dias, falou que da musica da primeira campanha de Zeridam “sou 

Zeridam sou do bem, mal não quero pra ninguém” esse era o homem 

Zeridam, foi o prefeito reformista de Cajazeirinhas, desejou um feliz 

natal e um prospero ano novo.A senhora presidente antes de passar os 

trabalhos ao  vice-presidente  convidou a secretária da casa pra fazer uso 

da tribuna Emanoella Dantas de Almeida Rodrigues, Boa noite a todos 

os presentes senhores vereadores, vereadoras, mesa diretora e em nome 

de Sergio Almeida quero saudar os demais esse homem que admiro e tem 

todo meu respeito, serei prevê, não irei mim prolongar, a palavra hoje é 

gratidão por tudo que passei nesta casa, hoje se fecha um ciclo de dois 

anos, dois anos esse que eu cheguei nesta casa sem  nenhuma 

experiência, mas minha irmã falou vai que você consegui, foi muito 

dificil eu confeso, trabalha em uma casa de lei, requer muita 

resposabilidade, mas tive ao meu lado um grande mestre Joseildo, que 

mim ensinou tudo que hoje sei, tambem quero agradecer a dr segundo 

mim ensinou muito, vereador jacson, vereador Otoniel,  vereador 

Adailton, vereador Joalex, vereador Arildo, vereadora Anna Beatrz, 

vereadora Elenice, vereadora deuzaires, uma pessoa que tem toda minha 

adimiração, agradeço a deus a oportunidade de ter convivido com cada 

um  de vocês, levarei vocês no meu coração, não  poderia deixar de 

parabenizar uma das pessoa mais importante da minha vida, que mais 

respeito e admiro minha irmã, que sempre confiou em mim, meus 

parebens irmã, eu já sabia que você iria fazer a diferença na Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas, por que tudo que você faz você faz bem 

feito, faz com amor, dedicação, com respeito assima de tudo e 

humildade, tinha que ser voçê a primeira presidente Mulher desta casa, 

por que deus sabe quem você é e sua familia tambem, todas as 



homenagem hoje aqui, voçê é merecedora de cada uma dela, você lutou, 

buscou e conseguiu ao lado do seu grande companheiro Sergio, finalizou 

desejando ao novo presidente Jacson muito sucesso e desejou feliz natal e 

prospero ano novo para todos. A  senhora presidente passou os trabalhos 

para o vice-  presidente para fazer uso da palavra, o vice-presidente 

assumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida 

Dantas de Almeida a qual cumprimentou os senhores vereadores, 

vereadoras,autoridades presente o prefeito Assis Rodrigues e sua esposa 

Andrea, vice- prefeito Evandi e sua esposa Umbelina, secretário Fabiano, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento falando que em seu nome e do seu 

esposo sergio se solidariza com todos os votos de pesar lidos nesta noite, 

agradeceu a deus por ele ser tão fiel em nossas vidas, diz que recebeu a 

casa do colega vereador Joalex muito bem organizada, o que ele pode ele 

fez, fui muto bem recebida por meus colegas e entrei com muita vontade 

de fazer o melhor e sempre procurei fazer as coisas que tinham mais 

necessidades, vir que tinha um grande necessidade trocar a porta de 

entrada e aos pouquinhos conseguir trocar a porta, depois veio o meu 

desejo de mudar as janelas, elas estavam danificadas com cupins e então 

tambem conseguir trocas as janelas, mas queria mais proteção então 

instalei câmaras de segurança, vir tambem que  o almoxerifado já não 

estava mais cabendo nada, vir a necessidade de ampliar, assim conseguir 

ampliar, os meus sonhos foram crescendo e o orçamento era muito 

pouco, mas não desistir, de repente recebe uma ligação do nosso 

Contador Francisco dizendo que o orçamento teve uma melhora, ai eu diz 

agora com a permisão  de Deus eu vou construir a tão  sonhada sala de 

vereadores, com o apoio dos meus colegas fui em frente e eu conseguir, 

hoje é uma noite de vitoria, de sonho realizado, aqui recebir muita 

parceria dos meus colegas vereadores, no começo mim permita  vereador 

Otoniel estavamos como água e óleo, mas depois entendir que o seu 

intuito era mim ajudar e que eu precisava de sua experiencia quanto 

colega e ex presidente desta casa, hoje te agradeço pelo ensinamentos, eu 

sempre quis ser uma marca boa nesta casa, uma marca que uma mulher 

deixa, e um dia quando meus filhos, meus netos, passar nesta casa que 

ver meu quadro, quero que eles escutem assim foi uma boa vereadora, 

falou da homenagem que fez ao ex prefeito Zeridam disse que foi justa, 

foi deus que mim usou, quando sonhei com essa sala, sonhei já com o 

nome, porque infelismente  o nosso saudoso Zeridam já tinha sido 

chamado por deus, essa seria o meio de agradecer tudo que ele fez por 

esta cidade, pra  mim esta sala é um troféu onde a coroa é Zeridam, dr 

Segundo o Juridico desta casa, um amigo que deus colocou em nosso 

caminho, um irmão obrigado por tudo, sei dos seu compromissos, do 

tamanhos dos compromissos que você teve, nunca esqueço do seu sim, 



quando fui te convitar pra mim ajudar aqui nesta casa,  Francisco nosso 

contador, um grande profissional muito obrigado, Emanoella Dantas que 

aqui passou todo mundo viu, uma mulher responsavel e contrataria você 

novamente  com certeza por sua capacidade, muito obrigado vitoria nossa 

tesoureira pela dedicação, muito obrigado Flávio, Natal, Pita que é a 

rainha desta casa, Joseildo cheio de responsabilidade, muito intelegente, 

tem toda minha admiração, finalizou desejando um feliz natal e um 

prospero ano novo a todos. A senhora presidente  reassumiu os trabalhos 

e comunicou  que esta  é  a ultima sessão ordinaria do 2° periodo 

legislativo do ano de 2022 que os trabalhos voltará após o recesso de 20 

dias, que  na proxima sessão já será realizada, pelo novo presidente da 

casa o vereador Jacson Felix, o mesmo ira tomar posse no dia 1 de 

janeiro de 2022 e no dia 12 Janeiro  será realizada a primeira sessão 

ordinaria do primeiro periodo legislativo, ano e hora regimental, a 

senhora presidente  encerrou os trabalhos.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, dia 15 de Dezembro de 2022. 

 

 

 

 


