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Ata da 3º Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Ao Vinte e seis do dia do mês de Agosto  do ano de dois mil e vinte um 

(26/08/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

Dantas de Almeidas  declarou aberta a 3°sessão ordinária do 2° período  

Legislativo no dia 26 de Agosto 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 presença dos vereadores inscritos para fazer uso da 

palavras, na 3°sessão ordinária do 2° período Legislativo do dia 26 de 

Agosto de 2021, estão presentes, Arildo Batista Ferreira(justificou sua 

ausência), Deuzaires Mendes de Lima, Elenice Alencar dos 

Santos(participou online), Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex  

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

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

Dantas de Almeida, o primeiro secretário  repassou os trabalhos da casa a 

senhora presidente, que 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 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, a leitura do 

voto de pesar  do vereador Jacson Felix Almeida dos santos, ao senhor 

Francisco Alves da Silva, que contava com a idade de 81 anos, todos os 



vereadores presentes sub escreveram a este voto de pesar, leitura   projeto 

de lei 008/2021, que dá o nome de Ailton Pereira  da Silva a uma das 

ruas projetadas de nossa cidade, Cajazeirinhas-PB. Leitura  da indicação 

de N°076/2021, leitura da indicação de n° 077/2021, leitura  da moção de 

aplausos aos participantes do núcleo de Adolescentes e Cidadania – 

NUCA. Leitura do oficio 064/2021, retirada do projeto 010/2021, leitura 

do parecer jurídico 014/2021 da Câmara Municipal de Cajazeirinhas-PB 

assunto Emitir parecer sobre pedido do executivo para retirada de 

tramitação do Projeto de Lei 10/2021 e do respectivo arquivamento com 

apresentação de substitutivo. Parecer: Trata-se de pedido do executivo 

para retirada de tramitação do Projeto de Lei 10/2021 e do respectivo 

arquivamento com apresentação de substitutivo. E o relatório. 

Consoante preceito Constitucional, seguido no âmbito estadual e 

Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajazeirinhas 

PB, assim como de disposição do Regimento interno desta casa, o autor 

do projeto de lei, até o início da votação em plenário, poderá o solicitar a 

retirada de tramitação de projeto de sua autoria. No caso, sendo o projeto 

de autoria do executivo, compete ao Prefeito a conveniência na 

manutenção da tramitação de projeto de sua autoria, e acaso entenda ou 

perceba posteriormente a inviabilidade de qualquer projeto de sua autoria 

em tramitação na Câmara, seja no mérito ou constitucional, poderá se 

antecipar a votação e solicitar ao legislativo a retirada da tramitação e do 

consequente arquivamento do projeto de Lei. Atente-se que igual direito 

assiste a qualquer dos vereadores, para retirada de tramitação de projetos 

de sua autoria, não necessitando, se quer, de justificativa, para solicitação 

da retirada de tramitação de projeto de sua autoria. Quanto à apresentação 

de projeto substitutivo, entende esta assessoria jurídica que é 

perfeitamente possível e constitucional, a apresentação seja de novo 

projeto, ou de projeto substitutivo, face que não se trata de projeto 

rejeitado a atrair a incidência do disposto no artigo 49 da Lei Orgânica do 

Município, que tem aplicação, conforme parágrafo único, restrita aos 

projetos de iniciativa do legislativo. Por todo o exposto, opina a 

assessoria jurídica no sentido de que o pedido do executivo para retirada 

de tramitação do Projeto de Lei 10/2021 e do respectivo arquivamento 

com apresentação de substitutivo, atende aos pressupostos constitucionais 

e legais e, sob o aspecto jurídico, merece deferimento. Eis a 

fundamentação.  



Cajazeirinhas – PB, 26 de agosto de 2021. Bel. José Rodrigues Neto 

Segundo OAB PB 13891 Assessor Jurídico. Leitura do despacho Maria 

Aparecida Dantas de Almeida (Presidente), no uso de suas atribuições 

legais, pelo presente, em atenção ao ofício 064/2021, de 26/08/2021, o 

qual consta pedido do executivo para retirada de tramitação da 

proposição 010/2021 e do respectivo arquivamento, com apresentação de 

projeto substitutivo, consoante Lei Orgânica do Município de 

Cajazeirinhas PB, e do Regimento interno desta casa, bem como do 

parecer da assessoria jurídica, resolve deferir o pedido do executivo 

municipal, determinando a retirada de tramitação do projeto 10/2021,  

 

 

 

 

 determinando o arquivamento do mesmo. Comunique-se as comissões 

pertinentes para cumprimento da presente decisão.Recebo, ainda, o 

projeto substitutivo 014/2021, e encaminho para leitura na primeira 

sessão ordinária, e após pautado, que seja remitido para as comissões 

pertinentes para a devida analise e emissão dos respectivos pareceres. 

Cientifique-se, Publique-se, encaminhe-se. Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas - PB, em 26 de Agosto de 2021. Maria Aparecida Dantas 

de Almeida (Presidente). Leitura do oficio 065/2021 ao projeto de lei 

014/2021, leitura do projeto de lei 014/2021, sem mais matéria a ser lida 

o primeiro secretário passa os trabalhos da mesa a senhora presidente da 

casa, a senhora presidente reassume os trabalhos e por questão de ordem 

o vereador Otoniel solicitou que a senhora presidente encaminhe um 

oficio ao  poder Executivo  para que sua acessória jurídica  justificasse de 

forma  pautável   a retirada do projeto nº. 010/2021, e também o envio do 

projeto de lei 014/2021, que foi o projeto de lei substitutivo ao projeto de 

lei 010\2021, pediu da acessória jurídica  da Câmara um parecer Jurídico 

em relação ao período do tempo que temos, como presidente de comissão 

na analise de cada projeto que nesta casa chega e pediu que constasse em 

ata suas solicitações, a senhora presidente reassumiu e informou que suas 

solicitações serão atendidas e enquanto os dias do prazo de leituras e 

analises dos projetos, são quatorze dias, tá no regimento interno, mas 

qualquer outra duvida o senhor vai ter todas as informações. A senhora 

presidente convidou a vereadora inscrita Deusaires Mendes de Lima, a 



qual cumprimentou a senhora presidente, senhores vereadores, 

vereadoras, funcionários da Casa, público presente e internautas que 

assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento falando sobre a 

dificuldade de agua na comunidade do Cascão, e uma  tristeza devido a 

distancia que as comunidades tem, como esse comunidade tem outras que 

sofrem com a falta de agua, no Cascão tem Água encanada, mas quando 

vai distribuir a agua é questão de segundos para agua acabar, não chega 

em todas as casas, a comunidade sofre por  muito  tempo, o vereador 

Joalex pediu a parte e disse que o problema de falta de água é um 

problema muito serio e perguntou a vereadora ao seu ponto de vista o que 

o poder publico  Municipal poderia melhorar lá, para solucionar esse 

problema? A vereadora respondeu que deveria fazer uma revisão grande, 

pois acho que deve ter vazamentos nos canos, ultimamente tá ficando 

pior, água chega e de repente agua some, a caixa também deve ter 

vazamento, o vereador Otoniel pediu uma parte e perguntou se a 

vereadora tem conhecimento se houve alguma manutenção de bomba no 

rio, se aumentou a vazão desta bomba, se foi trocada a bomba conforme 

foi aumentando a necessidade da comunidade Cascão e Garrido, acredito 

que deveria ter aumentado a potencia da bomba para suprir a 

necessidade, a vereadora respondeu que no período do ex prefeito 

Cristovão Filho a bomba foi trocada, é lamentável isso tá acontecendo, 

agradeceu a turma de jovens que nos representou, todos estão de 

parabéns, por suas colocações sobre o esporte muito importante, é lindo 

ver os jovens querendo fazer a diferença no nosso município, fique muito 

orgulhosa em ver eles expressando sua vontade em ver o município 

crescer, falou da importância de visitas as escolas, para ver a realidade 

das merendas escolares, se realmente está sendo satisfatória, seria 

importante limpar os matos ao redor, verificar se tem cupim, se tem  

telhas quebradas ou seja fazer uma revisão nas escolas, falou das 

audiências publicas que aconteceu nas comunidades, agradeceu pelo 

convite, e pediu ao setor competente que resolva a situação da Água na 

comunidade do Cascão, finalizou com boa noite a todos. A senhora 

vereadora convidou o 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 dizendo que está 

participando virtualmente e se acostou aos votos de pesar apresentado 



nesta noite pelo vereador Jacson Felix, que deus possa confortar os 

corações dos familiares, finalizou com boa noite a todos. A senhora 

presidente convidou  a vereadora  inscrita Ana Beatriz Alves de França 

Dantas a vereadora não conseguiu fazer uso da palavra, pois estava sem 

o sinal de internet, devido falta de energia no local onde se encontrava. 

sendo assim a senhora presidente convidou o vereador inscrito Adailton 

Alves de Lima, o vereador não fez  uso da palavra. 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 dando boas vindas a seu primo Zé 

Filho que está assistindo no plenário, agradeceu a deus pela oportunidade 

de mais uma  vez está aqui nesta casa de lei representando o povo de 

Cajazeirinhas, disse que foi uma semana muito proveitosa no municípios, 

ouves as audiências publicas, se acostou aos votos de pesar apresentados 

nesta noite, que deus conforte os corações de todos os familiares, falou 

sobre a moção de aplausos aos participantes do núcleo de Adolescentes e 

Cidadania – NUCA, feita nesta casa, parabenizou todos os jovens 

especialmente ao jovem Rafael que o  representou e finalizou com boa 

noite a todos. A senhora presidente 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  

agradecendo a deus pela oportunidade de mais uma vez esta fazendo uso 

desta tribuna, parabenizou o jovem Nadson Natal pela sua participação  

na sessão que houve e representou sua pessoa , disse que se sentiu 

honrado por ter sido representado por um jovem muito inteligente 

juntamente com os demais jovens, disse que participou das audiências 

publicas, de grande relevância para nossa cidade. finalizou  com boa 

noite a todos. 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 

falandos do votos de pesar apresentado nesta noite de Francisco Alves da 

Silva, que contava com a idade de 81 anos, era conhecido como seu 

Chico Lorenço, da comunidade de Pau Ferrado, era um agricultor que 

contribuiu com o crescimento de Cajazeirinhas, seus sinceros 



sentimentos aos familiares, falou das audiências publicas, falou da 

retirada do  projeto de lei n°010/2021 onde as comissões de redação e 

justiça e  Finanças e Orçamento, onde foi feita reuniões na busca de 

melhora o dia a dia do povo de Cajazeirinhas como também dos 

professores de Cajazeirinhas, todos sabemos que uma boa discussão faz 

parte em qualquer decisão importante nem sempre concordamos, isso faz 

parte, temos   opiniões diferenciadas, sabemos que tanto o legislativo 

quanto o executivo tem como objetivo fazer o bem ao município de 

Cajazeirinhas e também aos professores da nossa cidade, disse que foi 

uma semana produtiva, o executivo procurou melhorar o projeto, com as 

reivindicações do sindicado, isso foi muito importante, falou da sua  

indicação que apresentou nesta casa a reforma e ampliação da Creche 

Municipal Reino da Felicidade “Mãe Lindalva” é de grande necessidade 

para que nossas crianças tenham mais qualidade de vida. Finalizou com 

boa noite a todos. 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 falando sobre o voto de pesar de 

Francisco Alves da Silva o pai da minha amiga Cidinha, em nome dela 

meus votos de pesar a toda família, também o filho de Fatima Moura um 

jovem Francisco da Costa Moura tinha apenas 28 anos, que deus o tenha 

em um bom lugar, meus sentimentos a todos os familiares, falou da sua 

indicação que é uma construção de uma creche no Distrito de São Braz I 

e também dando o nome de José Elizeu de Almeida a essa creche, haja 

visto a necessidade de uma creche para aquele Distrito, pois tem vários 

sitio vizinhos como Canoa, Cascão entre outra , com um numero de 

crianças muito alto é extremamente necessário uma creche naquele local, 

falou sobre o projeto de n°008/2021 que dá o nome de Ailton Pereira da 

Silva a uma das ruas projetadas da nossa cidade, uma pessoa que tive o 

prazer de conhecer e conviver, sempre que vinha a cidade era a casa de 

Fatinha e Ailton que procurava, pois era muito amiga de suas filhas, 

sempre fui muito bem acolhida por eles, sempre lembrarei com muito 

carinho deles, falou da semana produtiva na cidade com as audiências 

publicas, Parabenizou o projeto apresentado pelos jovens participantes do 



núcleo de Adolescentes e Cidadania – NUCA. Disse que ficou 

emocionada em ver aqueles jovens querendo nos representar e nos 

mostrou o quanto nosso trabalho e importante, esse reconhecimento 

nunca será esquecido por mim e meus colegas, em nome da jovem Ávilla 

meus parabéns e meu carinho para todos e todas.    

 

 

 

 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 Setembro  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, 26de Agosto de 2021. 

  

 

 


