
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS 
CASA MANOEL PIRES DE SOUSA 

CNPJ 01.615.254/0001-87 
 
 

Ata da 2º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. Ao 

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

(21/01/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores:  

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 participou online, o vereador 

joalex Rodrigues da Costa, justificou sua ausência. 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 a  secretária da Casa a fazer a 

leitura da ata, o qual o senhor vereador Jacson Felix pediu a dispensa da 

leitura da ata do dia,  a presidente  colocou em votação o pedido da 

dispensa da leitura da ata, por imunidade de votos a ata foi aprovada, em 

seguida passou a palavra para o 1° secretario para fazer a leitura do 

expediente do dia, que constou, leituras de indicações de números 

013/2021 á 015/2021 todas de autoria do vereador  Otoniel de Sousa Brito, 

leitura da indicação de número 016/2021 á 017/2021 de autoria da 

vereadora Elenice Alencar Santos, leitura do parecer 001/2021 ao projeto 

de lei 001/2021  – poder executivo, de autoria da comissão Justiça e 

Redação, Relator, Deuzaires  Mendes de Lima, quanto a comissão de 

Justiça e Redação, a matéria que está em tramitação equipara o salário dos 

servidores municipais ao mínimo nacional. Com relação aos aspectos 

gramaticais, lógicos e técnicas legislativas, o Projeto de lei encontra-se 

corretamente redigido, devendo receber regular tramitação. No que se 

refere à constitucionalidade, o projeto merece aprovação, uma vez, que 

respeitou a Constituição Federal e Regimento Interno através de projeto de 

resolução própria, devendo assim ser aprovado da forma que foi proposta. 

Quanto à apreciação desta Comissão, é o que se tem a relatar. É este o 

parecer que submetemos a apreciação de Vossas Excelências. 

DEUZAIRES MENDE DE LIMA, RELATOR, JACSON FELIX 

ALMEIDA DOS SANTOS, PRESIDENTE, ADAILTON ALVES DE 



LIMA MEMBRO, VOTOS!  Concordamos plenamente com  Relator, Visto 

e discutido a presente matéria, após a apreciação desta Comissão, 

resolveram seus membros aprovar por unanimidade de votos o presente 

relatório, para que seja submetido à apreciação do Plenário desta Câmara. 

SENDO O VOTO PELA APROVAÇÃO DO PROJETO, Ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

- PB, em 19 de janeiro de 2021, JACSON FELIX ALMEIDA DOS 

SANTOS, PRESIDENTE, leitura do parecer de numero 001/2021, com a 

proposta de emenda modificativa a Lei orgânica numero 001/2021- poder 

Legislativo, de autoria da Comissão Justiça e Redação, tendo  como 

relatora a vereadora Deuzaires Mendes de Lima, quanto a comissão de 

justiça e redação a  matéria que está em tramitação Modifica os art.25 da 

lei orgânica do município de Cajazeirinhas –Estado da Paraíba e dá 

outras providências. Com relação aos aspectos gramaticais, lógicos e 

técnicas legislativas, o Projeto de lei encontra-se corretamente redigido, 

devendo receber regular tramitação. No que se refere à 

constitucionalidade, o projeto merece aprovação, uma vez, que respeitou 

a Constituição Federal e Regimento Interno através de projeto de 

resolução própria, devendo assim ser aprovado da forma que foi 

proposta. Quanto à apreciação desta Comissão, é o que se tem a relatar, 

É este o parecer que submetemos a apreciação de Vossas Excelências, 

DEUZAIRES MENDE DE LIMA, RELATOR, JACSON FELIX 

ALMEIDA DOS SANTOS, PRESIDENTE, ADAILTON ALVES DE 

LIMA, MEMBRO. votos: Concordamos plenamente com Relator. 

Visto e discutido a presente matéria, após a apreciação desta Comissão, 

resolveram seus membros aprovar por unanimidade de votos o presente 

relatório, para que seja submetido à apreciação do Plenário desta Câmara. 

SENDO O VOTO PELA APROVAÇÃO DO PROJETO. Ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

- PB, em 19 de janeiro de 2021, JACSON FELIX ALMEIDA DOS 

SANTOS, PRESIDENTE. O secretario passa os trabalho da mesa a 

senhora  presidente, a  senhora presidente assumi os trabalho da mesa e 

coloca em discursão  o parecer 001/2021 do projeto de lei 001/2021- 

poder executivo autoria das comissões  finanças e orçamentos, relator 

Adailton Alves de Lima, e o parecer de numero 001/2021 ao projeto de 

lei 001/2021 do poder executivo de autoria das comissões Justiça e 

Redação, relatora Deuzaires mendes de lima, coloca em discursão, o 

vereador OTONIEL DE SOUSA BRITO, fala sobre o projeto em 

discursão, onde mostras seu ponto de vista, dizendo  que e quase 

irrelevante  discutir o mesmo pelo fato de ser uma questão salarial da 

rede Municipal, que já e paga pelo governo federal, falou também sobre o 

projeto de modificar a lei orgânica do município, se referindo ao artigo 

53 da lei orgânica, que segundo o mesmo fala uma coisa e no regimento 



interno fala outra desta casa, pedindo que  colocasse em primeira e 

segunda votação seguidamente e encerrasse as discursões, o vereador 

Jacson Feliz complementou as palavras do vereador otoniel, explicando 

que foi alterado o regimento interno e não foi alterado a lei orgânica, 

lembrando que se deve ter o cuidado de quando alterar o regimento 

interno, alterar também a lei orgânica, fala ainda sobre outras mudanças 

necessárias que foram feitas no regimento interno e não foram feitas na 

lei orgânica ,encerra suas fala,  passando a palavra a senhora presidente, 

que  logo passa  a palavra ao nobre vereador Arildo Batista que de forma 

online, comprimenta os demais vereadores e vereadoras, e dize que esta 

atento as discussões, mas não vai debater, a presidente agradece sua 

participação e coloca  o requerimento verbal do vereador Otoniel em 

primeira e segunda votação seguidamente, requerimento aprovado por 

unanimidade de votos, em seguida coloca o parecer do numero 001/2021 

do projeto de lei 001/2021 do poder executivo, de autoria das comissões  

finanças e orçamentos, relator Adailton Alves de Lima, parecer de 

numero 001/2021 do projeto de lei 001/2021 do poder executivo, de 

autoria das comissões Justiça e Redação, relatora Deuzaires mendes de 

lima, coloca em primeira votação e pede quem for a favor permaneçam 

como se encontram e que for contra se manifeste, os pareceres foram 

aprovados por unanimidade de votos em primeira. Ato contínuo o parecer 

do numero 001/2021 do projeto de lei 001/2021 do poder executivo, de 

autoria das comissões  finanças e orçamentos, relator Adailton Alves de 

Lima, parecer de numero 001/2021 do projeto de lei 001/2021 do poder 

executivo, de autoria das comissões Justiça e Redação, relatora Deuzaires 

mendes de lima foi colocado em segunda votação e pede quem for a 

favor permaneçam como se encontram e que for contra se manifeste, os 

pareceres foram aprovados por unanimidade de votos em segunda 

votação, dando continuidade coloca em primeira e segunda votação o 

projeto de lei 001/2021 que equipara o salario dos servidores públicos 

municipal ao mínimo  nacional, que dor a favor permaneçam como se 

encontra e que for contra se manifeste, o projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos em primeira e segunda votação. Ato contínuo foi 

apresentado para deliberação a proposta de emenda da lei orgânica de 

numero 001/2021 que modifica o artigo25 da lei orgânica do município 

de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, sendo colocado em primeira e 

segunda votação, quem for a favor permaneçam como se encontra e que 

for contra se manifeste, sendo aprovado por unanimidade de votos em 

primeira votação, e  foi apresentado para segunda votação a proposta de 

emenda da lei orgânica de numero 001/2021 que modifica o artigo25 da 

lei orgânica do município de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, sendo 

colocado em segunda votação, foi aprovado por unanimidade de votos 

dos vereadores presentes. Em seguida a presidente abriu a palavra para os 



vereadores, convidando a vereadora inscrita Anna Beatriz Alves de 

França Dantas, para fazer uso da palavra, a qual cumprimentou o senhor 

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

presente e internautas que assiste pelo Facebook, a mesma solicitou da 

secretaria de transporte se os tratores para cortar terras estão prontos(as 

grades, os discos), para quando as chuvas chegarem, da inicio aos cortes 

de terra, e os  agricultores poderem cultivar suas sementes sem perder 

tempo, garantindo assim sua colheita. Pedir também o envio de uma 

maquina para o distrito do Barrento, para fazer a limpeza do sangrador do 

açude, o qual se encontra entupido e causa venha a sagrar, corre o risco 

de estourar a barragem, pediu ao excelentíssimo senhor prefeito, que seja 

feita uma reforma na passagem da Pinheira, pois a mesma necessita 

urgente, pois a mesma corre risco de ir embora, devido os buracos que 

tem em cima que foram ocasionados das chuvas passadas, embora já 

tivesse sido pedido anteriormente e infelizmente não  foi feito, o vereador 

Adailton Alves de Lima pediu a parte e falou sobre a indicação verbal da 

vereadora, com relação a passagem molhada de vazinha, a qual se 

encontra desde do ano 2012 embarcada  pela justiça, esse processo se 

tramitou no Ministério Publico de pombal, foi arquivado e foi 

encaminhado para o Ministério publico federal de João Pessoa, esta 

acobertada sobre medidas da justiça e não pode ser reconstruída pelo 

Município, ultimamente o processo ta andando e de acordo as medidas 

Ministerial, o Ministério publico deve está citando as partes da época 

para que possam  a construtora ônix construções entrar no acordo, 

portanto está obra encontra embarcada pela justiça e o município não 

pode fazer nada, finaliza agradecendo a nobre vereadora, a mesma 

finalizou sua palavras. A presidente convidou o nobre vereador Arildo 

Batista Ferreira, para fazer uso da palavra, o qual cumprimentou a 

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

público presente e internautas que assiste pelo Facebook, o vereador 

participou de forma online, falou que todos os projetos pautados foram de 

estrema importância  e que estará presente na próxima sessão, boa noite a 

todos. A senhora 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, iniciou pedindo 

ao senhor prefeito que agilizasse o serviço na ponte da comunidade do 

Cascão, embora tenha colocado alguns matérias para iniciar a obra, ainda 

não começou e a preocupação e com as chuvas, pois não tem como 

passar, pede  que agilize a obra, falou também sobre as sacolas de  lixo 

nas estradas que cai do carro que recolhe o lixo na zona rural, pediu que 

os funcionários responsáveis por recolher o lixo preste mais atenção, 

encerrou com boa noite. A senhora 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, agradece  a Deus por mais uma vez está defendendo os 

interesses do povo, falou da indicação de numero 016/2021 que fez de 

construir uma escada na área interna da quadra de Esporte Ariana Valeria 

Queiroga Rodrigues de Lima para os frequentadores terem acesso ao 

primeiro andar e assim facilitar o acesso  para remoção de material 

esportivos, ressalta ainda a construção desta escada evitará possíveis 

acidentes, também parabenizou as comissões permanentes pela dedicação 

e cuidado com as matérias que chegam a  está casa, fica feliz em saber 

que já se encontra no município  as primeiras doses da vacina contra 

COVID19, inicialmente serão vacinados os profissionais na linha de 

frente ao combate ao novo coronavírus. Finalizou com boa noite a todos.  

A senhora 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  falando dos projetos de lei aprovados e parabeniza a 

mesa diretora da casa e a todos os vereadores e vereadoras, aas comissões 

permanentes da casa, pela dedeição que tivemos com estes projetos do 

legislativo e executivo, falou da reunião que ouve na terça-feira 

(19.01.2021) o qual deu parece favorável aos projetos de lei, trousse ao 

conhecimento dos nobre vereadores que o secretário de planejamento 

Geraldo Cesário junto ao prefeito Assis, passou que em reunião com a 

deputada Poliana Dutra e o secretário de saúde  Edney Pires trousse uma 

promessa da reforma da Escola do Estado do nosso Município, também 

foi proposto mais um ônibus  escolar para nossa cidade na rede 

municipal, falou também sobre   a vacina que chegou em nosso 

município, que foram apenas 16 doses inicialmente  foram vacinados 

pessoas na linha de frente ao combate  ao COVID19, que se deus quiser 

todos será vacinados. falou sobre o abastecimento de água do município e 

também da preocupação devido o caminhão pipa está quebrado, o 

prefeito locou um caminhão pipa mas esá tendo dificuldade em contratar 

um motorista com habilitação D. as peças para concertar o pipa estão 

chegando e logo o pipa está pronto para fazer o abastecimento d’ água 

finalizou desejando boa noite a todos. A senhora presidente reassumiu os 

trabalhos e convidou o vereador inscrito Otoniel de Sousa  Brito para 

fazer uso da palavra. O mesmo cumprimentou a senhora presidente, 

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

internautas que assiste pelo Facebook, Iniciou seu pronunciamento 

agradecendo a Deus pela oportunidade de está na tribuna mais uma vez 

fazendo uso da palavra, falou sobre suas três indicações e o oficio que o 



mesmo fez, a indicação 013/2021para fazer o término do calçamento da 

Rua Domingos Cavalcante de Almeida até enfrente ao Campo de Futebol 

“ADMILSÃO”, fazer a abertura de ruas e calçamento das laterais do 

campo, e construção de vestiário masculino e feminino, dizendo ainda 

que na parte de traz do campo tem uma faixa de 30 metros de 

comprimento com 80 de largura dando para construir os vestiários na 

parde de trás do campo de futebol, como também  falou da indicação 

014/2021 fazer a limpeza, recuperação da praça João Inácio dos santos e 

reposição da madeira do bancos da praça, pois a mesma encontra-se 

deteriorada pelos cupins, antes que aconteça um acidente com as crianças 

que brincam no local, falou também da indicação 015/2021 que solicita   

a limpeza   nas margens da  PB366 saída para Pombal e saída para 

Coremas, pedi  que seja feita essa limpeza, não só a questão do mato, 

mas também o lixo, pois tem muito lixo nas margens da rodovia, falou 

em relação a vacina, sobre o oficio 002/2021 que enviou ao senhor 

prefeito solicitando o cronograma ou plano de vacinação do município de 

Cajazeirinhas, foi enviado mas não veio reposta, falou do oficio que 

convoca o secretario da saúde desde município, mas não veio, falou do 

desinteresse que o prefeito esta tendo em relação ao COVID19, espera 

que a ida do prefeito a Joao Pessoa não fique só na promessa, em relação 

a reforma da Escola do Estado do nosso Município, em relação ao trator e 

o ônibus e muito bom que venham, mas deve ter mais cuidado a quem 

entrega o ônibus, pois tem motorista que não sabe nem passar a macha, 

assim  fica difícil mante carros novos, nesta gestão já e a terceira vez que 

quebra o diferencial do pipa, já quebrou da caçamba, espera que 

providencias seja tomadas em relação a segurança  no município de 

Cajazeirinhas, para que todos vivam em paz, boa noite a todo. A senhora 

presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vereador inscrito 

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

cumprimentou a  senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento justificando as putas foram lidas, 

os projetos e os pareceres tramitados em discuções do  seus pareces neste 

inicio de ano, as comissões mais uma vez juntamente com assessoria 

desta casa dando seus pareceres favoráveis, parabeniza as comissões e 

colegas vereadores por comparem, ouvindo também os discursos  dos 

colegas vereadores, que mim antecederam  trazendo aqui as discuções e 

as preocupações e o pedido do povo, falou sobre a passagem   molhada 

de Vazinha, disse que desde o inicio foi uma obra problemática, devido o 

piso  e logo em seguida o mesmo se dirigiu ao ministério publico e lá 

protocolou esse registro e pontoando os ponto críticos na construção  

daquela passagem molhada, passagem molhada  essa que foi um recurso 

Estadual construída pela construtora ônix, e hoje mim passou uma 



mensagem mim pedindo o numero do protocolo de entrada que dei 

naquela época, irá procurar em suas pastas em casa, acrescentou ainda 

que sempre pediu urgência, falou também da dificuldade que o 

municípios tem em relação as licitações, por que nem todas as empresas 

tem o compromisso e responsabilidade, fala ainda da fiscalização dos 

vereadores nas obras do município, falou da passagem molhada do 

Barroção  que a documentação estava toda apta, que a licitação está para 

acontecer, falou sobre a vacina da COVID19 que chegou em nossa 

cidade, espera que venha mais doses para que todos sejam vacinados,  

parabenizou Marcelo filho da vereadora Maria Aparecida pelo seu 

aniversario e também parabenizou o jovem  Mykael  Dantas Campeão de 

futebol pelo Fortaleza sub 17 ,desejou um boa noite a todos, a senhora 

presidente reassumiu os trabalhos e passou a palavra para o vice presidente, 

para a mesma fazer uso da palavra, o vice presidente assumiu os trabalhos 

da mesa e facultou a palavra a senhora vereadora  Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, a mesma cumprimentou os nobres,  vereadores, 

vereadoras, funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste 

pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento agradecendo a deus por ter sido 

uma noite muito produtiva, pois dois projetos muito importante para nosso 

povo, para essa casa, agradeceu o empenho das comissões e também falou 

sobre a vacina, disse que ficou muito feliz com a chegada das primeiras 

doses de vacinas, disse que o poder publico deve busca   mais  doses para 

que todos sejam vacinados, acostou as palavras da nobre vereadora 

Deuzaires em relação a preocupação da ponte na comunidade do casção, 

afirmando que já entrou em contato  com o prefeito e expondo sua 

preocupação para a mesma, tendo a confirmação que o trabalho foi 

iniciado, logo está pronta, com relação  aos corte de terra  e uma 

preocupação muito importante, pois todos os  agricultores precisam para 

garantir sua colheita. Agradece as palavras de carinho pelos seus filhos são 

nobre vereador Adailton Alves, e fala  do orgulho que tem dos seus filhos, 

ode o vereador Jacson também parabeniza os mesmo disse que Mykael e 

orgulhos para todos de Cajazeirinhas,  a mesma agradece as palavras do 

amigo vereador, acrescenta ainda, que se sente muito feliz em saber que 

seu filho é inspiração para outros jovens de nossa cidade, para finalizar 

deixou o convite em nome do pastou Rafael que no dia 25 ás 19:horas 

participar do culto na igreja assembleia de Deus, espera todos lá. finalizou 

com boa noite  a todos, a presidente reassumiu os trabalhor e  não havendo 

mais nada a discutir  convidando os senhores vereadores e vereadoras a 

comparecerem a próxima sessão Ordinária a ser designada para o dia 28 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, 21 de janeiro de 2021. 

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


