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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021.  

Ao quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um 

(14/01/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Joalex Rodrigues da Costa, Adailton Alves de Lima, Jacson Felix Almeida 

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

França Dantas, Elenice Alencar Santos, Deuzaires Mendes de Lima, 

Otoniel de Sousa  Brito, o vereador Arildo Batista Ferreira teve que se 

ausentar por questão  de saúde . Constatado o numero legal de vereadores 

presente. O 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 primeiro 

secretário para fazer a leitura da lista de presença dos senhores vereadores e 

em seguida autorizou o secretário da Casa a fazer a leitura do Expediente 

do dia que constou de leitura dos Projetos de lei nº 001/2021- que dispõe 

sobre os critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras e 

edificações púbicas no município de Cajazeirinhas/PB, Projeto de lei nº 

002/2021 – que institui a semana municipal do legislativo nas escolas, 

objetivando fornecer aos alunos informações do poder legislativo   e leitura 

do projeto de lei 003/2021- que  estabelece a lei da ficha limpa municipal, 

disciplina as nomeações para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do 

poder executivo municipal de Cajazeirinhas/PB, todos de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura  do projeto de lei 001/2021 do 

poder executivo que equipara o salário dos servidores municipais ao 

mínimo nacional,  leituras de indicações de números 001/2021 á 004/2021  

de autoria do vereador o Otoniel de Sousa Brito, leitura da indicação 

005/2021 e indicação 006/2021 de autoria da vereadora Ana Beatriz Alves 

de França Dantas, leitura  de indicação 007/2021 e indicação 008/2021 de 

autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura da indicação 009/2021 

e  indicação 010/2021 de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, leitura da indicação 011/2021  e a leitura da 012/2021 de autoria 

do vereador Jacson Felix Almeida dos santos, leitura do requerimento 

001/2021 de autoria da vereadora Elenice Alencar Santos, O senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e registrou a presença do senhor prefeito 

Francisco de Assis Rodrigues de Lima e  o convidou para fazer parte da 



mesa, registrou também a presença dos ex vereadores Vicente Ismael da 

Silva Filho e Antônio  Dantas de Sousa e em seguida convidou o vereador 

inscrito Adailton Alves de Lima, para fazer uso da palavra. O Edil 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, fez o agradecimento pelo retorno por mais uma vez ao 

legislativo, deu boas vindas as novas vereadoras eleitas, falou da 

importância das cobranças solicitadas através das indicações, disse que já 

existe uma emenda parlamentar no valor de R$ 4.600.000,00 que será 

destinada a construção de um grande açude na zona rural do nosso  

município, e assim suprirá a necessidade por água da população local e que 

será muito importante para os agricultores e cita como exemplo  a 

importância da construção do açude construído entre os municípios 

Cajazeirinhas / São Bentinho  o qual trousse  desenvolvimento para os 

agricultores  da região, ressalta que é importante trazer mais mananciais 

para os agricultores, falou sobre o gramado do campo de futebol que será 

importante para os jogadores, comentou que já existe um recurso federal 

encaminhado pelo senador Veneziano Vital do Rego para a compra de uma 

patrulha mecanizada (trator) e solicitou ao senhor prefeito duas caçambas 

de aterro no riacho Barrocão para melhorar o acesso de pessoas e 

automóvel, solicitou também ao senhor prefeito que seja comprado um  

motobomba nova para comunidade de São José dos Alves em substituição 

a antiga que encontra-se deteriorada pelo longo tempo de uso, esse 

motobomba abastece o posto de saúde, escola e residências, e finalizou seu 

pronunciamento desejando uma boa noite a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Anna Beatriz 

Alves de França Dantas, a qual cumprimentou o senhor presidente, 

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

internautas que assiste pelo Facebook, expressou  sua alegria em está 

participando desta legislatura e do orgulho de está representando seu pai 

Antônio Dantas de Sousa como vereadora, solicitou ao senhor prefeito que 

fizesse a recuperação dos mata-burros pois, e um bem público e deve ser 

mantido, solicitou também ao senhor prefeito que seja colocado as placas 

de sinalização no distrito do Barrento, e finalizou seu pronunciamento 

desejando uma boa noite a todos.  O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou a vereadora inscrita, Deuzaires Mendes de Lima, a 

qual cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, expressou  sua emoção em está representando seu esposo 

Vicente Ismael, que  trabalhou muito pela cidade de Cajazeirinhas e que 

continuaram seu trabalho, sem distinção, estará sempre a disposição de 

quem precisar, aproveitou a presença do senhor prefeito para pedir que olhe 

pelas comunidades que não tem água, falou do problema da água na 



comunidade do cascão, que apesar de ter água encanada, enfrentar uma 

dificuldade devido ser dia pra comunidade do cascão outro  para os 

garridos, a água chega mais logo vai embora, seria  muito bom uma revisão 

nas caixas de água, e também na caixa grande que faz a distribuição da 

água para as demais caixas das residências, verificar as encanações e que os 

demais vereadores também olhem por todas as comunidades e finalizou 

suas palavras agradecendo a todos que á elegeram, e afirmando que tanto 

seu esposo como ela estará sempre disposta a ajudar a quem precisar, 

desejou uma boa noite a todos.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos 

e 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 está com 

saúde, que apesar desta doença está perturbando nossos Brasileiros 

continuaremos com fé em Deus que logo tudo volta o normal , falou sobre 

o requerimento 001/2021 com a justificativa  “Excelentíssimos vereadores 

que compõem o legislativo municipal, o requerimento que ora apresento, 

trata-se de uma matéria que sugere medidas de interesse coletivo. Em 

decorrência do trafego em alta, velocidade, como também manobras 

perigosas infringidas pelos condutores. A implantação das respectivas 

lombadas 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. Diante do exposto, 

peço a compreensão dos nobres vereadores, no intuito de proporcionar 

maior segurança e qualidade de vida aos nossos munícipes” apresentado a 

pedido de alguns moradores, comunicou as pessoas  que necessitam de 

atendimento dermatológico, que nesta segunda feira ás 14 horas, a doutora 

Camila Feitosa estará atendendo no posto Maria Umbelina, onde estaram 

iniciando ações do janeiro roxo no combate á hanseníase e doenças de pele, 

as pessoas que necessitam de atendimento procure marca sua consulta com 

a coordenadora do PSF, finalizou agradecendo a todos e desejando um boa 

noite a todos. O senhor 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 agradecendo a Deus por esta realizando a primeira sessão 

ordinária, dando boas vindas aos colegas vereadores e vereadoras, 

parabenizando a nova legislatura, relatou a importância do legislativo para 

contribuir com o crescimento do executivo do nosso município, falou da 

indicação 011/2021 a qual se refere a construção do gramado de futebol de 

nossa cidade, em conversa com o prefeito Assis Rodrigues, o qual agradece 

pela luta e desempenho e também agradecer ao  deputado federal Wilson 

Santiago pela dedicação que tem tido com nossa Cajazeirinhas, já se 



encontra parte do recurso duzentos e cinquenta e poucos mil para gramar o 

campo de futebol, obra já licitada, parte deste dinheiro  já se encontra para 

execução desta obra, graças a Deus e aos colegas vereadores, falou também 

da outra indicação 012/2021 a qual se refere  a construção de um açude na 

comunidade do Jacu, obra que também já se encontra licitada a qualquer 

momento se deus quiser vamos iniciar esta obra tão importante, reafirmou  

a importância do armazenamento de agua em açude de médio e grande 

porte e um recurso muito importante para nosso município, falou da visita 

ao açude da forquilha, o qual se encontra com bastante água e a alegria dos 

moradores daquela região, mesmo sendo um açude de médio porte, mais e 

de grande importância para aqueles que vive ao redor, o colega vereador 

Adailton Alves de Lima pede a palavra, onde reforça as palavras do 

vereador Jacson, o qual  afirma que a cidade de Cajazeirinhas esta sendo 

priorizando os principais riachos e mananciais, falou do projeto da 

construção de um açude na comunidade de Boa união que encontra em  

Brasilia, estando aguardando o recurso para licitação da construção de mais 

um açude de médio porte em nossa cidade, o vereador Jacson retornou sua 

fala acrescentando que  na gestão do ex prefeito Zeridam o mesmo 

encaminhou esse projeto e teve em Brasilia lutando pela construção do 

açude médio porte no riacho do madruga, nas mediações da comunidade de 

Boa união, após conclui o açude do jacu que será um sonho para aquela 

comunidade, iremos lutar por esse açude na comunidade de Boa União. 

encerrou suas palavras com boa noite a todos. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e 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 sua fala agradecendo a deus pela oportunidade de 

esta junto e iniciando  o primeiro período legislativo, começou pedindo ao 

poder publico municipal que  conclua a obra de abastecimento de agua das 

comunidades, Boa União, Umburaninha, Vinha, que encontra-se 

paralisadas, e de suma importância a conclusão desta obra, ficou feliz em 

saber que tanto o poder legislativo quanto o poder executivo estão 

comprometido para trabalhar em busca desse povo, concluiu  agradecendo 

a deus pela oportunidade de esta ali, desejou boa noites a todos. O senhor 

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 falando 

sobre suas quatro indicações e seus três projetos, indicação 001/2021  que 

se refere a fazer o mapeamento de todo o Distrito do Barrento, abertura de 

ruas e calçamento das principais ruas no Distrito do Barrento, o mesmo 

alegou que e uma necessidade fazer o mapeamentos de todos os distritos do 

município e fazer sua topografia  de abertura de ruas que possa ser 



colocadas as placas com seus devidos nomes, e junto relatou o projeto de 

lei 001/2021 que trata em dispor sobre os critérios de denominação de ruas, 

praças, monumentos, obras e edificações publicas no município de 

Cajazeirinhas/ PB, esse projeto de decreto legislativo no artigo 3° e inciso 

1° onde existe a lei federal  6.454/77, de 24 de outubro de 1977; no artigo 

3° e inciso 4° estabelece que Somente após 180 dias de seu falecimento 

poderá ser homenageada, para efeitos desta Lei, falou de sua indicação 

001/2021 a necessidade de fazer a limpeza e  recuperação do lixão. 

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. 

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


