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Ata da 14º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Ao vinte  dia do mês de Maio  do ano de dois mil e vinte um 

(20/05/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. A presidente declarou aberta a 

13°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, na ausência do primeiro secretário, a senhora presidente  convidou 

o segundo secretário para fazer parte da mesa, e fazer a leitura da lista de 

vereadores inscritos para fazer uso da palavras, na 14°sessão ordinária do 

1 período Legislativo do dia 20 de Maio de 2021, estão presentes, Arildo 

Batista Ferreira (justificou sua ausência), Deuzaires Mendes de 

Lima(participou online), Elenice Alencar dos Santos(participou online), 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex  Rodrigues da Costa, Otoniel de 

Sousa Brito, Adailton Alves de Lima(participou online), Ana Beatriz 

Alves de França Dantas(participou online), Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, o segundo secretário  repassou os trabalhos da casa a senhora 

presidente, que reassumiu os trabalhos e pediu que os vereadores que 

estão participando de forma online, confirme suas presenças, acrescentou 

que no momento só tem apenas quatro vereadores presentes e por este 

motivo, não será possível dá continuidade a sessão, por falta dos 

vereadores, por questão de ordem o vereador otoniel solicitou  a senhora 

presidente que der continuidade aos trabalhos, e requereu verbalmente a 

senhora presidente que possa ouvir a ex presidente da  FUNDEB  a  

senhora Marinete e justificou aos senhores vereadores que a pedido dos 

mesmo, a ata da sessão anterior será lida na próxima sessão, a senhora 

presidente repassou os  trabalhos da casa a primeira secretária, para fazer 

a leitura   das matérias que se encontra na casa, que constou projeto de lei 

numero 009/2021 do poder executivo que dispõe sobre o programa de 

residência médica e residência multiprofissional no município de 

Cajazeirinhas-PB; disciplina o pagamento de bolsa e auxílio transporte 

aos preceptores e residentes e instituição do SISE-SUS o Sistema 

integrado de saúde escola do sistema único de saúde, no âmbito do 

município Cajazeirinhas-PB, dá outras providências. Leitura  do oficio 

011/2021 da UBS Maria Umbelina da Conceição, em resposta ao oficio 

solicitado pelo vereador Otoniel de Sousa Brito. Leitura dos votos de 



pesar da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida ao senhor Otavio 

Gomes da Silva, que veio a falecer no dia 12 de Maio de 2021, o mesmo 

contava com a idade de 68 anos. leitura da indicação 057/2021 do 

vereador  Otoniel de Sousa Brito, leitura da indicação 056/2021  da  

vereadora Ana Beatriz Alves de França Dantas, repassou os trabalhos a 

senhora presidente, que reassumiu os trabalhos, disse que em virtude da 

sessão solene não pode ser realizada, convidou os vereadores para 

receber simbolicamente os quadros da legislatura 2021 e convidou o 

vereador Otoniel de Sousa Brito para receber o quadro e sua esposa 

Vânia para fazer a entrega, convidou a vereadora Elenice Alencar para 

receber e seu esposa Giliarde para fazer a entraga, convidou o vereador 

Arildo Batista para receber  e o secretário Fabiano para fazer a entrega, 

convidou a vereadora Ana Beatriz  para receber e o excelentíssimo 

prefeito Assis Rodrigues para fazer a entrega, convidou o vereador 

Jacson Felix para recebe e o vice- prefeito Evandi Vieira para fazer a 

entrega, repassou  os trabalhos ao vice-presidente, o mesmo assumiu os 

trabalhos e convidou  a vereadora Maria Aparecida para receber seu 

quadro e seu esposo Sergio Almeida para fazer a entrega, o vice 

presidente repassou os trabalhos da mesa a senhora presidente, que  

reassumiu os trabalhos e convidou o vice prefeito Evandi Vieira para 

receber o quadro e o vereador Jacson Felix para fazer a entrega, repassou 

os trabalhos ao vice presidente, assumiu os trabalhos e convidou o  

Veneziano Vital do Rego, Deputado Federal Wilson Santiago, disse que 

também esteve no gabinete de Hugo Motta, disse que o Município 

depende  de recursos de emenda parlamentar, pediu a  liberação para 

segunda parcela   do campo de futebol, que foi uma emenda do senador 

Veneziano, disse que teve a grata supressa de receber uma ligação, 

dizendo que o Município tinha sido comtemplado com um automóvel 

para o concelho tutelar, em breve este automóvel estará no município, 

disse que fica muito feliz quando chega algo para o Município, que 

beneficia a população, disse que irá viajar a João Pessoa, para reivindicar 

para sair os pedidos que tem feito e que seja realizados como a reforma 

da escola do Estado, disse que vai insistir quantas vezes for preciso, para 

que essa obra seja execultada, agradeceu a Câmara Municipal pelo 

belíssimo presente, lembrança que vai ficar para sempre guardado no 

local de sua casa bem especial, pois é uma lembrança de um tempo que 

passou pela cidade e sabe que deixará sua contribuição, finalizou com 

boa noite a todos. A senhora presidente agradeceu pela presença do vice-

prefeito Evandi Vieira e o prefeito Assis Rodrigues, em seguida convidou 

a nobre 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 falando dos propósitos que deus 

tem pra sua vida e disse que ser vereadora com certeza estava nos planos 



de Deus, pois nunca tinha pensado na possibilidade de um dia se tornar 

uma pessoa publica.A senhora presidente convidou o vereador Adailton 

Alves de Lima, o qual cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento  se 

solidarizando com todas as famílias que perderam seus entes queridos, 

em especial ao amigo Jacson que perdeu seu pai José Ferreira dos Santos, 

homem de coragem, que viveu na agricultura e criou uma família de 11 

filhos com muito amor e dificuldade, mas tenha certeza ele cumpriu sua 

missão aqui na terra, falou sobre as chuvas  que cai na região, que garante 

a colheita dos produtores ,  graça a deus, no dia 29 de Abril Cajazeirinhas 

completou 27 anos de emancipação politica, neste dia especial, teve 

algumas ações  realizadas pela prefeitura, onde foi entregue a secretária 

de ação Social um carro zero, inauguração da praça no distrito do São 

Braz II, inauguração dos portais da cidade em fim apesar do momento 

difícil, Cajazeirinhas está avançando graças a deus, disse que no próximo 

domingo é comemorado os dia das mães  e por isso desejou feliz dia das 

mães a todas as mães do município finalizou com boa noite. , 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 muito emocionado em  

falar sobre o voto de pesar em nome do seu pai, disse  que está muito 

difícil, pois seu pai era sua admiração e espiração, pede força a deus 

como também pede a deus que der muita força a todos os familiares que 

assim como ele passa por essa dor, agradeceu a presidente da casa como 

também os demais vereadores e vereadoras, por ter se solidarizado com 

sua dor e  apoiado neste momento, falou que no próximo domingo 

comemora o dia das mães e esta feliz em tem sua mãe para comemorar 

este dia especial, agradeceu a deus por sua mãe esta recuperada do 

covid19  ela será seu conforto, finalizou com boa noite e um feliz dia das 

mães a todas mães de Cajazeirinhas. , a senhora presidente 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 seu 

pronunciamento  se acostou aos votos de pesar as cinco famílias que 

perderam seus entres queridos, a família do nobre vereador Jacson pela 

perda do seu pai, que teve o prazer de conhecer, que deus conforte o 

coração de vocês, agradeceu a presença do secretário de saúde, que veio 

através do oficio do  vereador Otoniel, deu suas explicações 

esclarecedoras, falou sobre a condição de tráfego na PB 466, devido ao 

inverno os matos estão muito altos, inclusive se todos os nobres 

vereadores e vereadora estiverem de acordo,  em manda um oficio em 

nome desta casa  ao senhor  Mariel diretor do DENIT, parabenizou a 



cidade pelo seu 27 ano de emancipação politica, onde teve algumas 

inauguração, entregue de carros a secretária de Ação social, em fim nossa 

cidade esta avançando, deixou um feliz dia das mães a todas as mães de 

Cajazeirinhas, finalizou com boa noite. A  senhora presidente convidou o 

vereador 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 por  a oportunidade de está usando 

está tribuna mais um vez, falou dos votos de pesar que o mesmo fez a 

senhora Maria José Angelo Soares, deixou seus sentimentos a família, 

falou dos votos de pesar do senhor José Ferreira dos Santos conhecido 

como Zé Cachoeirra pai do  seu colega vereados Jacson, disse que  Zé 

Cachoeirra era um grande  companheiro dos agricultores, amigo leal, 

todo meu respeito e sentimento pela irreparável perca, falou que fez este 

requerimento ao secretario de saúde, para que aqui avinhe-se da estes 

esclarecimento justamente pelo que aconteceu com o senhor  Zé 

Cachoeirra, vitima do covid19, temos que ter o máximo de cuidado, por 

isso minha preocupação, porque saúde é nosso bem mais precioso, disse 

que estranhou  é que estes bombeiros que prestam serviço em 

Cajazeirinhas, receberem 5 mil reais por mês, isso é ilegal, imoral, o 

valor que um secretario ganha e o mesmo que um bombeiro ganha, pra 

que, para colocar álcool na mão do povo, o que mim estranha senhora 

presidente é toda semana live na nossa cidade fazendo aglomeração com 

pessoas de outras cidades sem controle, sem cuidado, e acrescentou que 

quando perguntou ao secretario se houve  desvio de vacina, o mesmo 

respondeu que não, disse que tem provas como ouve sim desvio, pessoas 

fora da faixa etária de vacinação, foram vacinadas, falou da questão dos 

remédio disse que tem o áudio da mulher, que foi na farmácia e o dono 

da farmácia disse que por falta de pagamento por parte da secretaria não 

liberava a medicação, desejou um feliz dia das mães a todas as mães, boa 

noite. 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 

acostando aos fotos de pesar apresentados nesta noite, do senhor José 

Ferreira dos Santos, pai do nobre vereador Jacson, Maria Jose Angelo 

Soares, esposa do amigo Francinildo, Geraldo Rocha dos Santos pai do 

amigo João Bosco, Ronaldo e Maria Alice que foram apresentados pela 

vereadora Maria Aparecida,   dirigiu sua palavras ao vereador Jacson 

dizendo  pessoas boas se vão, mas as lembrança nos deixa unidos para 

sempre,disse que sente muito pela perca de seu pai e que deus conforte 

você e toda sua família, falou sobre sua indicação de um mata-burro a 

pedido pelo seu tio Chico Esmael, pede ao senhor prefeito que construa  

esse mata-burro, pediu a proteção de nossa senhora para enfrentar este 



momento difícil e parabenizou todas as mães, finalizou com boa noite a 

todos. 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 em nome dos meus pais,  e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

falando do voto de pesar que são muitos, desejou  ao vereador Jacson 

muita força e fé, disse que sabe da importância que tem o chefe de 

família e a falta que ele fará, mas tenha certeza que ele vai continua 

sendo tudo e muito mais lá de cima no céu, ao familiares de Jose Ronaldo 

um pessoa muito jovem, desejou seus  sentimentos, Maria Alice, muito 

conhecida como Licinha, disse que era uma pessoa amada que  conviveu, 

seus sinceros votos de pesar a família, Angelina sua vizinha maravilhosa, 

uma mulher linda por dentro e por fora disse que tem certeza que o céu 

esta em festa com sua chegada, meus sentimentos aos familiares. Falou 

da indicação feita por ela de um matadouro publico na cidade, disse que é 

um desejo dela e que tem fé em deus que vai ver essa obra executada, 

Pediu ao senhor prefeito que atenda este pedido, que é de suma 

importância para nossa cidade. Parabenizou uma pessoa para ela é muito 

importante que é a funcionaria desta casa Francisca, que está fazendo 

aniversario, a vereadora disse que desde que chegou nesta casa batizou o 

nome dela costuma de rainha desta casa minha querida pita, ela que faz 

aniversario, por ser essa mulher linda profissional exemplar e 

principalmente pela ser humana que você e´, feliz aniversário, seja muito 

feliz para finalizar  deixou uma mensagem a todas as mães, mãe sente, 

mãe sabe, mãe ver, mãe é capaz de entender o filho, sem ele dizer uma só 

palavra, mãe tem dom, tem visão e tem memoria pelo coração, emoção e 

razão, mãe entende, mãe suporta, mãe espera e se entrega sem esperar 

nada em troca. Essas são todas as mãe. Feliz dia das mães. 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 20 de Maio 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, 20 de Maio de 2021. 


