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Ata da 4º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2022. 

Ao dez do dia do mês de Fevereiro  do ano de dois mil e vinte dois 

(10/02/2022) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

Dantas de Almeidas  declarou aberta a 4°sessão ordinária do 1° período  

Legislativo no dia 10 de Fevereiro 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 vereadores inscritos para fazer uso da palavras, na 

4°sessão ordinária do 1° período Legislativo do dia 10 de Fevereiro de 

2022, estão presentes, Arildo Batista Ferreira(justificou sua ausência), 

Deuzaires Mendes de Lima(justificou sua ausência), Elenice Alencar dos 

Santos, Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex  Rodrigues da 

Costa(justificou sua ausência), Otoniel de Sousa Brito, Adailton Alves de 

Lima,  Ana Beatriz Alves de França Dantas, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, cerificou-se a presença do assessor jurídico DR Segundo, 

participando de forma online,   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 da indicação 004/2022, leitura da indicação 

005/2022 da vereadora Anna Beatriz teve que ser modificada para projeto 

de lei, haja visto que o conteúdo da indicação se referia a dá o nome da 

praça recém construída no distrito do Barrento de Lucia da Costa Silva, a 

vereadora pediu que fosse trocada a indicação pelo projeto de lei, leitura 

da indicação 006/2022, leitura da indicação 007/2022, leitura da 

indicação 008/2022, leitura da indicação 009/2022, leitura da indicação 



010/2022, leitura da indicação 011/2022, leitura do oficio 014/2022, 

leitura do  projeto de lei  n°03/2022, dispõe sobre o reajuste do piso 

salarial para o magistério publico municipal de Cajazeirinhas, estado da 

paraíba e adota outras providências correlatas, leitura do oficio 153/2022, 

leitura do parecer 001/2022 ao projeto de lei 002/2022 de autoria da 

comissão Justiça e redação, relatora Deuzaires Mendes de Lima, leitura 

do parecer 002/2022 ao projeto de lei 002/2022 de autoria da comissão 

Finanças e  Orçamento, relator Adailton  Alves de Lima sem mais 

matéria a ser lida o primeiro o secretário passa os trabalhos da mesa a 

senhora presidente da casa, a senhora presidente reassume os trabalhos e 

coloca em discursão os pareceres 001/2022 de autoria da comissão 

Justiça e redação, relatora Deuzaires Mendes de Lima, e 002/2022 de 

autoria da comissão Finanças e  Orçamento, relator Adailton  Alves de 

Lima ambos referente ao projeto de lei 002/2022, o vereador Otoniel 

requereu que os pareceres fossem colocados em primeira e segunda 

votação, em seguida a senhora presidente colocou o requerimento do 

nobre vereador em  votação quem for a favor permaneça como se 

encontra e quem for contra se manifeste, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade de votos, sem nenhuma  discursão a senhora presidente 

colocou os pareceres em votação quem for a favor permaneça como se 

encontra e quem for contra se manifeste, os pareceres  foram aprovados 

por unanimidade de votos em primeira e segunda votação, em seguida a 

senhora presidente colocou em discursão o projeto de lei 002/2022 sem 

nenhuma  discursão colocou em primeira e segunda votação quem for a 

favor permaneça como se encontra e quem for contra se manifeste, o 

projeto foi aprovado por unanimidade de votos em primeira e segunda 

votação, sem matéria a serem discutidas 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 agradeceu a deus pela oportunidade de mais uma vez 

esta fazendo uso desta tribuna, falou de suas indicações, solicitando do 

senhor prefeito o concerto de alguns equipamento que se encontra 

quebrados na academia de Saúde, como também fazer a limpeza do mato 

que fica ao redor, todos sabem que as pessoas fazem uso daquele 

aparelho  e principalmente na parte da noite, com o inverno o mato 

cresceu e assim aumenta o perigo de algum inseto vir a picar alguma 

pessoa, que esteja fazendo uso daqueles equipamentos, também  falou de 

sua solicitação ao gestor publico que fosse colocado uma cisterna para 

captação de água de chuva na escola Municipal Iluminada Rodrigues 

Trigueiro, tendo em vista as condições que existir com a murada tendo 

espaço suficiente para que seja construído  uma cisterna  de 200 a 300 

mil litros de aguas, evitando o uso de água fornecido pela Cagepa, 



poderia ser colocada uma bomba, para que todo momento que a caixa 

baixasse o nível da agua a bomba jogaria a agua para abastecer a escola, 

também indiquei a colocação de placas de energia solar nas escolas 

Municipais de Cajazeirinhas, também solicitou  o calçamento da rua que 

faz frente da escola Municipal Iluminada Rodrigues Trigueiro que e a rua 

Francisco Pires, para que os alunos e as pessoas em si tenham um acesso 

de boa qualidade, também solicitou que fosse feito o calçamento do pátio 

da escola, também indicou que fosse colocados câmeras de vigilância, já 

que no Município tem vários guardas e não se sabe se os mesmo serve 

para trabalhar a noite, aqui pelo que conheço se muito tiver desses muitos 

guardas de Cajazeirinhas que desempenham sua função a noite um dois 

ou três no máximo, também solicitou que os órgãos competente fossem 

retirar um enxame de abelhas localizado no portal da cidade na saída para 

Coremas,  vejo que a qualquer momento pode haver um acidente, disse 

que estas foram suas solicitações nesta noite ao chefe do poder executivo 

e espero que ele possa atender essas solicitações pois todas elas são de 

interesse da população, falou do projeto que foi aprovado referente ao 

aumento do valor das diárias, finalizou com boa noite e muito obrigado.  

A senhora  presidente convidou o vereador   Adailton Alves de Lima, 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 pelo dia de 

hoje e disse que hoje teve bastante  matéria lida na casa, muitas 

indicações e  também foi votado hoje o projeto 002/2022 que altera o 

valor das diárias, adequando  que na verdade já estava ultra passado, 

tendo em vista que uma viajem para o Distrito Federal esse valor talvez 

não der nem pra viajem, falou sobre as demandas do trator e em relação 

ao trator que estava quebrado, ele quebrou a bomba injetora  que foi ao 

concerto e concertou, voltou a trabalhas mas logo em seguida quebrou os 

bicos injetor, mas que já foi colocados esse picos e essa maquina hoje o 

mecânico mim passou que já esta trabalhando, o secretário Fabiano mim 

passou que essa maquina já esta trabalhando em outras comunidades, 

sabemos que dependemos das chuvas, infelizmente tem esses contra 

tempos, as vezes as terras na dá pra cortar, o vereador Otoniel pediu a 

partir e disse que assistiu uma sena de perto com o secretario Fabiano 

Almeida com o trator Amarelo saindo   de Mazinho com o trator traçado 

dando sopapo no asfaltos de três a quatro vez, e por isso que as maquinas 

quebram, o vereador Adailton retomou sua fala e disse  ao vereador que o 

secretario tem autonomia de locomoção de uma maquina deste que saiba 

operar a mesma, finalizou com boa noite a todos. A senhora presidente 

convidou a vereadora inscrita Elenice Alencar dos Santos a mesma não 

quis fazer uso da palavra A senhora presidente convidou o vereador 

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 sobre o projeto de lei 002/2022 aprovado nesta 

noite que altera os valores da diária, que é mais que justo haja visto que 

os valores das diárias eram defasados, o prefeito, vice prefeito secretários 

quando tiverem que se deslocar para outros estado ou mesmo no estado 

da paraíba para que eles tenha o direito a esse beneficio  para suprir as  

despesas pessoais  nas viagens, disse que ira falar com o secretario para 

fazer a reposição de lâmpadas no nosso Município, falou do projeto de lei 

003/2022 que   dispõe sobre o reajuste do piso salarial para o magistério 

publico municipal de Cajazeirinhas, estado da paraíba e adota outras 

providências correlatas, disse que na próxima terça feira ira se reunir com 

as comissões e logo na próxima quinta aprovar este projeto tão 

importante, falou sobre o corte de terre o vereador disse que falou com o 

secretário Fabiano e o prefeito Assis pedindo agilidade nos cortes de 

terra, haja visto que os agricultores depende desse corte de terra para 

plantar e consequentemente  colher, finalizou com boa noite a todos 

A senhora presidente convidou a vereadora  inscrita Ana Beatriz Alves 

de França Dantas não  fez uso da palavra A senhora presidente passou 

os trabalhos ao vice-presidente para fazer uso da palavra, o vice-

presidente assumiu os trabalhos e convidou a vereadora inscrita Maria 

Aparecida Dantas de Almeida Santos a qual cumprimentou os senhores 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou  seu pronunciamento 

falando de sua felicidade em esta iniciando os trabalhos a frente desta 

casa de lei, agradeceu a deus por este momento e se solidarizou com a 

família  da vereadora Deuzaires pois seu pai encontra enfermo, mas que 

se deus quiser logo estará recuperado junto a sua famila o senhor 

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 17 de Fevereiro  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, 10 de Fevereiro de 2022. 


