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Ata da 11º Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Vinte e cinco do dia do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte um 

(25/11/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

Dantas de Almeidas  declarou aberta a 11°sessão ordinária do 2° período  

Legislativo no dia 25 de Novembro 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 ao primeiro secretario para fazer a  leitura 

da lista de presença dos vereadores inscritos para fazer uso da palavras, 

na 11°sessão ordinária do 2° período Legislativo do dia 25 de Novembro 

de 2021, estão presentes, Arildo Batista Ferreira(participou online), 

Deuzaires Mendes de Lima(participou online), Elenice Alencar dos 

Santos, Ana Beatriz Alves de França Dantas(justificou sua ausência), 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, Jacson Felix Almeida dos Santos, 

Joalex  Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, Adailton Alves de 

Lima, passou os trabalhos da mesa a senhora presidente, 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  pediu a dispensa da leitura das duas atas da sessão anterior, a 

senhora   presidente colocou o requerimento do vereador  Jacson 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 segundo secretario para fazer a 

leitura da matéria que se encontra na casa,  que constou leitura do voto de 

pesar  do vereador  Jacson Felix Almeida dos Santos ao senhor Antônio 

Araújo Leite, que contava com a idade de 67 anos e faleceu no dia 11 de 

novembro de 2021, leitura  do voto de pesar o vereador joalex rodrigues 



da costa ao senhor Jose Moura, que contava com a idade de 92 anos e 

faleceu no dia 01 de novembro de 2021, leitura da indicação de n° 

094/2021, leitura da indicação n°095/2021, leitura da indicação 

096/2021, leitura do projeto de emenda indicativa de n° 011/2021, leitura 

do projeto de emenda 001/2021 ao projeto de lei 016/2021, sem mais 

matérias a serem lidas o segundo secretario repassou os trabalhos da 

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

convidou a vereadora Deuzaires Mendes  da Lima  a 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 tudo  e 

parabenizou todos os conselheiros do Brasil, especialmente os de 

Cajazeirinhas,  em nome do seu irmão Edson que faz parte do conselho 

tutelar de Cajazeirinhas parabenizou todos os demais conselheiros, em 

seguida cedeu os cinco minutos ao vereador Otoniel e finalizou como boa 

noite a todos. A senhora presidente convidou a vereadora inscrita Elenice 

Alencar dos Santos, o qual cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, infelizmente a vereadora teve um 

problema na internet, e pediu desculpas por meio de mensagem a todos 

os ouvintes. 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 

agradeceu a deus por mais uma oportunidade, por mais um dia, falou dos 

votos de pesar ao senhor  José Moura, que era uma pessoa de grande 

valor, era um agricultor, uma pessoa simples que nos anos 70 veio da 

cidade do Aguiar e passou a morar aqui e trabalhar nesta terra, entre o 

sitio Bela Vista e Sitio Vinha, sempre fez o bem e viveu seu 92 anos na 

comunidade do sitio vinha, sempre com amizade, homem de caráter 

manso e simples, ali construiu sua família e deixou seu legado a todos 

que moram naquela comunidade, também agradeceu a deus  pela suas 

contas terem sido aprovadas no exercício do ano de 2019 á 2020 

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  

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 do oficio que enviou ao secretario 

de esporte  Thomas  Gregório de Assis Silva que responde pela secretaria 

de esporte do nosso município, como através do convite ele não 

compareceu, eu renovo em forma de convocação  a este mesmo 

secretario, que ele possa vir no dia 21 de outubro a partir das 19:00horas 

para que possamos debater um assunto relacionado ao esporte do nosso 

município, como ele responde pela secretaria, aqui estou convocando  

esta pessoa, falou de suas indicações solicitando do poder executivo a 

necessidade de reconstruir um quebra mola em frente ao posto medico de 

são Braz, também solicitei que fosse retirado os entulhos nas ruas de São  

Braz, disse que quer relatar um pouco, que o senhor prefeito sempre fala 

que  o vereador Otoniel sempre reclama, acha alguma coisa para 

reclamar, caramba! Como se faz um calçamento, como o da Rua Manoel 

Adonias da antiga creche ao posto medico, será que o engenheiro não viu 

que tá errado, invadiram o terreno ao lado, em vez de terem seguido em 

linha reta acompanhado a pista e  com base nas outras casas construídas, 

peço ao senhor prefeito que antes de receber aquela obra, seja feito o 

concerto   daquilo ali, jamais os proprietários dos terrenos vão aceitar, 

coloca o calçamento no alinhamento senhor prefeito, por que daquela  

forma esta errado, ficou horrível, falou também que não viu ainda se 

fizeram as comemorações do outubro rosa, disse que e muito importante 

para as mulheres fazerem as mamografias, que o prefeito junto a gestão 

tenha essa preocupação com as mulheres do nosso município, finalizou 

com muito obrigado a todos e 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  falou sobre o projeto de lei 

aprovado nesta casa, proposta de resolução modificativa ao regimento 

interno, proposta que vem a melhorar o desenvolvimento do trabalhos 

das comissões permanente  desta casa legislativa, já fui ex presidente 

desta casa já participei de comissões tanto de finanças e orçamento como 

redação e justiça, então na preocupação  da melhoria dos trabalhos, a 

mesa diretora resolveu apresentar essa proposta de resolução 

modificativa ao regimento interno, após analise da proposta de resolução, 

houve uma emenda do colega vereador Otoniel e uma emenda do 



vereador Jacson. A senhora  Presidente repassou os trabalhos da casa ao 

vice-presidente Jacson Felix Almeida dos Santos, 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  agradecendo a deus por não ter 

lido nenhum voto de pesar nesta noite, disse que isso e resultado do 

cuidado de todos,   parabenizou a secretária Socorro e toda equipe do 

CRAS,  o senhor Prefeito pela ação muito importante e significativa do 

Setembro Amarelo, mês do combate ao suicídio, é muito importante 

falarmos sobre este assunto, assunto este cada vez mais presente em 

nossas vidas infelizmente, vamos ajudar, vamos  orientar seja que for isso 

salva vidas, menos criticas e mais apoio isso é ato de amor, em relação ao 

lixo na cidade, pediu a população que cuide melhor do seu lixo, só 

coloque o lixo para fora nos dias de coletas, assim você cuida da nossa 

cidade, disse também que o técnico da EMPAER Zildo Vicente 

preocupado com a situação dos agricultores manda dizer que fiquem 

tranquilos que as informações que alguns ainda não tem , ele ira vir a esta 

casa dar todas os esclarecimentos que for necessários a população, 

registrou o aniversario do funcionário desta casa Simario Rodrigues, 

disse que es um funcionário exemplar e que tem muita admiração por ele 

e por seu trabalho, finalizou com boa noite. 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 02 

de dezembro 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, 25 de novembro de 2021. 

 


