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Ata da 14ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2017. 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete 

(30/11/2017) às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

Jacson Felix Almeida dos Santos, Adailton Alves de Lima, Joalex 

Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, 

Zildo Vicente Leite. Deixaram de comparecer a sessão os vereadores 

Arildo Batista Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Waerson José 

de Souza os quais justificaram suas ausências. Constatado o numero legal 

de vereadores presente o senhor presidente declarou aberto à 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 a secretaria da casa a fazer a leitura da lista de presença dos 

senhores vereadores e a proferir a leitura da ata da sessão anterior em 

seguida o senhor presidente pôs a ata em votação que foi aprovada por 

unanimidades de votos. O senhor presidente autorizou a secretaria da Casa 

a fazer a leitura do Expediente do dia que constou de leitura da Indicação nº 

193/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura da 

Indicação nº 194/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, 

leitura da Indicação nº 195/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues 

da Costa, leitura devotos de aplauso ao senhor Domingos rodrigues de lima 

de autoria do vereador Joalex rodrigues da Costa, leitura do Projeto de 

decreto Legislativo nº 002/2017 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura do Projeto de decreto Legislativo nº 004/2017 de autoria do 

vereador Waerson José de Souza, leitura do Projeto de decreto Legislativo 

nº 006/2017 de autoria do vereador Adailton Alves de Lima, leitura do 

Projeto de decreto Legislativo nº 008/2017 de autoria do vereador Jacson 

Felix Almeida dos Santos, leitura do Projeto de decreto Legislativo nº 

010/2017 de autoria do vereador Jacson Felix Almeida dos Santos, leitura 

do Projeto de decreto Legislativo nº 012/2017 de autoria do vereador 

Joalex Rodrigues da Costa, leitura do Projeto de decreto Legislativo nº 

014/2017 de autoria do vereado Vicente Ismael da Silva Filho, leitura do 

Projeto de decreto Legislativo nº 015/2017 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, leitura do Projeto de decreto Legislativo nº 



020/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da Costa, leitura do 

Projeto de Lei nº016/2017 de autoria do vereador Joalex Rodrigues da 

Costa. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e pôs em Votação Os 

pareceres referentes aos Projetos de Decretos Legislativos nº 002/2017; nº 

004/2017; 006/2017; nº 008/2017; nº 010/2017; nº 012/2017; nº 014/2017; 

nº 015/2017; nº 020/2017. Sendo aprovados por unanimidade de votos, em 

seguida o senhor presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projetos de Decretos 

Legislativos nº 002/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito ao Sr. 

José Cavalcante de Almeida. Que foi aprovado por unanimidade de votos, 

o senhor presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projetos de Decretos 

Legislativos nº 004/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito a Sr.ª. 

Marina Rodrigues da Silva. Que foi aprovado por unanimidade de votos, o 

senhor presidente pôs em 1ª e 2 ª  votação o Projeto de Decreto 

Legislativos nº 006/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito ao Sr. 

Afonso Alves de Lima. Que foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projetos de Decretos 

Legislativos nº 008/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito a Sr.ª. 

Maria Eugênia Almeida Pires. Que foi aprovado por unanimidade de votos, 

o senhor presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projetos de Decretos 

Legislativos nº 010/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito a Sr.ª. 

Francisca Calado dos Santos. Que foi aprovado por unanimidade de votos, 

O senhor presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projetos de Decretos 

Legislativos nº 012/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito a Sr.ª. 

Maria Daguia Ferreira Nóbrega.  Que foi aprovado por unanimidade de 

votos, o senhor presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projetos de Decretos 

Legislativos nº 014/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito ao Sr. 

Francisco Jânio Pereira.   Que foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projetos de Decretos 

Legislativos nº 015/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito a Sr.ª. 

Severina Ana Ribeiro. Que foi aprovado por unanimidade de votos.  O 

senhor presidente pôs em 1ª e 2ª votação o Projetos de Decretos 

Legislativos nº 020/2017. Concede a Medalha de Honra ao Mérito a Sr.ª. 

Maria da Conceição Trigueiro da Costa. Que foi aprovado por unanimidade 

de votos. O senhor presidente convidou o vereador inscrito Adailton Alves 

de Lima para fazer uso da palavra por dez minutos.  
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