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Ata da 3ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito 

(15/02/2018) 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, Arildo Batista 

Ferreira, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito. 

Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo Vicente 

Leite. Deixou de comparecer a sessão o vereador Joalex Rodrigues da 

Costa o qual justificou sua ausência. 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 o primeiro secretário da mesa diretora a fazer a leitura da lista de 

presença dos senhores vereadores. E em seguida autorizou a secretária da 

Casa a proferir a leitura da ata da sessão anterior que foi solicitado a 

despensa da leitura da ata, e logo após o senhor presidente pôs ata em 

votação que foi aprovada por unanimidade de votos. E autorizou a 

secretária da Casa a fazer a leitura do Expediente do dia que constou de 

leitura da Indicação nº 013/2018 de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura de Votos de Pesar a família do senhor João Pedro de Almeida 

de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida e 

subscreveram os votos de Pesar os vereadores Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Otoniel de Sousa 

Brito. Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 

Vicente Leite, leitura de Votos de Pesar a família do senhor José Ferreira 

Ribeiro de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida e 

subscreveram os votos de Pesar os vereadores Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Otoniel de Sousa 

Brito. Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 

Vicente Leite, leitura de Votos de Pesar a família do senhor Anatólio Alves 

de Lima de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida e 

subscreveram os votos de Pesar os vereadores Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Otoniel de Sousa 

Brito. Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 

Vicente Leite, leitura de Votos de Pesar a família da senhora Maria Betânia 



da Silva de autoria da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida e 

subscreveram os votos de Pesar os vereadores Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Otoniel de Sousa 

Brito. Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 

Vicente Leite, leitura do Parecer nº 001/2018 de autoria da Comissão de 

justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2018, leitura do 

Parecer nº 002/2018 de autoria das Comissões de finanças e orçamento ao 

Projeto de Lei Complementar nº 001/2018, leitura do Parecer nº 001/2018 

de autoria da Comissão de justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 002/2018, 

leitura do Parecer nº 002/2018 de autoria das Comissões de finanças e 

orçamento ao Projeto de Lei nº 002/2018, leitura do Parecer nº 001/2018 de 

autoria da Comissão de justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 003/2018, 

leitura do Parecer nº 002/2018 de autoria das Comissões de finanças e 

orçamento ao Projeto de Lei nº 003/2018. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e Pôs e discursão os Pareceres e não havendo nenhuma discursão 

o senhor presidente pôs em votação o Parecer nº 001/2018 de autoria da 

Comissão de justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 

001/2018. O parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presidente pôs em votação o Parecer nº002/2018 de autoria das Comissões 

de finanças e orçamento ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2018 O 

parecer foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente pôs 

em votação o Parecer nº 001/2018 de autoria da Comissão de justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 002/2018 O parecer foi aprovado por 

unanimidade de votos.  O senhor presidente pôs em votação o Parecer nº 

002/2018 de autoria da Comissão de finanças e orçamento ao Projeto de 

Lei nº 002/2018 O parecer foi aprovado por unanimidade de votos O 

senhor presidente pôs em votação o Parecer nº 001/2018 de autoria da 

Comissão de justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 003/2018. O parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos.  O senhor presidente pôs em votação o 

Parecer nº 002/2018 de autoria da Comissão de finanças e orçamento ao 

Projeto de Lei nº 003/2018. O parecer foi aprovado por unanimidade de 

votos. O senhor presidente facultou a palavra ao vereador Adailton Alves 

de Lima que Requereu verbalmente que fossem votados em primeira e 

segunda votação os Projetos em pauta. O senhor presidente reassumiu os 

trabalhos e pôs em votação o Requerimento que foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente pôs em 1ª votação o Projeto de 

Lei Complementar nº 001/2018 Concede reajuste aos servidores públicos 

do magistério e altera o anexo I da Lei complementar 002/2010 e dá outras 

providencias. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor 

presidente pôs em 1ª votação o Projeto de Lei nº 002/2018 Altera a Lei 

Municipal n°. 180/2005, de 20 de abril de 2005, para dispor sobre a criação 

de cargo em comissão para implementação do Sistema Único da 

Assistência – SUAS, programas, projetos e serviços do Governo Federal 



ofertados no município de Cajazeirinhas/PB. O projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente pôs em 1ª votação o Projeto de 

Lei nº 003/2018 Dispõe sobre a criação de cargos de Agentes Visitadores e 

Supervisor para atendimento, exclusivamente, junto ao programa primeiro 

Infância no Sistema Único de Assistência Social-SUAS – instituído pelo o 

Decreto Federal n°. 8.869, de 05/10/2016, e Resolução n°. 19/2016, de 

24/11/2016/CNAS.  O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente pôs em 2ª votação o Projeto de Lei Complementar nº 

001/2018 Concede reajuste aos servidores públicos do magistério e altera o 

anexo I da Lei complementar 002/2010 e dá outras providencias. O projeto 

foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente pôs em 2ª 

votação o Projeto de Lei nº 002/2018 Altera a Lei Municipal n°. 180/2005, 

de 20 de abril de 2005, para dispor sobre a criação de cargo em comissão 

para implementação do Sistema Único da Assistência – SUAS, programas, 

projetos e serviços do Governo Federal ofertados no município de 

Cajazeirinhas/PB. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos.  O 

senhor presidente pôs em 2ª votação o Projeto de Lei nº 003/2018 Dispõe 

sobre a criação de cargos de Agentes Visitadores e Supervisor para 

atendimento, exclusivamente, junto ao programa primeiro Infância no 

Sistema Único de Assistência Social-SUAS – instituído pelo o Decreto 

Federal n°. 8.869, de 05/10/2016, e Resolução n°. 19/2016, de 

24/11/2016/CNAS.  O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. E 

por falha técnica não foi possível gravar os discursos dos senhores 

vereadores e vereadora na presente sessão. O senhor presidente reassumiu 

os trabalhos e encerrou os trabalhos convidando os senhores vereadores e 

vereadora a comparecerem a próxima sessão ordinária a designada para o 

dia 22 de fevereiro do ano em curso e hora regimental. E para constar eu, 

Ana Janilda de Almeida Brilhante, lavrei a presente ata que no final será 

assinada por mim e pelos vereadores que compõem a mesa diretora deste 

Poder Legislativo. 

 

                                                  Cajazeirinhas - PB, 15 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 


