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Ata da 7ª Sessão ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal 

de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2019. 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (05/ 

09/2019), às 19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: 

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

Filho, Antônio Dantas de Sousa, Adailton Alves de Lima, Jacson Felix Almeida 

dos Santos, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Zildo Vicente Leite. Deixou 

de comparecer a sessão o vereador Arildo Batista Ferreira, 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 o senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e autorizou a secretária da Casa a proferir a leitura da ata 

da sessão anterior em seguida o senhor presidente pôs a Ata em e discursão e 

votação quando esta foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o 

senhor presidente autorizou a secretária da Casa a fazer à leitura do Expediente 

do dia que constou da leitura  de Indicação Nº 110/2019 de autoria do vereador 

Zildo Vicente Leite, leitura de Indicação Nº 111/2019 de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Dantas de Almeida, leitura de Votos de Pesar a família do 

senhor Justino Gomes Vieira de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, 

leitura de Votos de Pesar a família da senhora Maria Garrido de Sousa de 

autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura de Moção de Aplauso ao 

senhor Macelo Jardel de Almeida de autoria do vereador Zildo Vicente Leite, 

leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 020/2019 Concede o título de 

cidadão Cajazeirinhese ao senhor Rodrigo Silva Serpa de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 

020/2019 Concede o título de cidadão Cajazeirinhese ao senhor  

Raimundo Roque da Silva, de autoria do vereador Antônio Dantas de Sousa,  
leitura de Oficio nº104/2019 de Autoria  do Prefeito Francisco de Assis 

Rodrigues de Lima assunto Veto ao Projeto de Lei 011/2019 de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do Parecer nº 001/2019 de autoria das 

Comissões de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 017/2019 Dá o nome de 

Maria Idalina de Almeida a academia de ginástica que será construída no 

Distrito de São Braz zona rural da cidade de Cajazeirinhas – PB, leitura do 



Parecer nº 001/2019 de autoria das Comissões de Justiça e redação ao Projeto 

de Lei nº 032/2019 Dá o nome de Francisco Almeida Sá a futura quadra de 

esporte, que será construída no Distrito de São Braz. Zona rural do município 

de  Cajazeirinhas-PB, leitura do Parecer nº 001/2019 de autoria das Comissões 

de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 035/2019 Dá o nome de Antônio 

Mamede da Nóbrega a futura quadra poliesportiva que será construída na 

comunidade de Pau Ferrado, zona rural do município de Cajazeirinhas-PB,  

leitura do Parecer nº 001/2019 de autoria das Comissões de Justiça e redação ao 

Projeto de Lei nº 036/2019  Dá o nome de José Galdino Sobrinho a uma das 

ruas projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB, leitura do 

Parecer nº 001/2019 de autoria das Comissões de Justiça e redação ao Projeto 

de Lei nº 037/2019 Dá o nome de Valdenor dos Santos Costa a uma das ruas 

projetada localizada na zona urbana de Cajazeirinhas – PB. O senhor presidente 

reassumiu os trabalhos e colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de autoria 

das Comissões de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 017/2019 Dá o nome 

de Maria Idalina de Almeida a academia de ginástica que será construída no 

Distrito de São Braz zona rural da cidade de Cajazeirinhas – PB, quando este 

foi aprovado por unanimidade de votos, O senhor presidente colocou em 

votação o Parecer nº 001/2019 de autoria das Comissões de Justiça e redação ao 

Projeto de Lei nº 032/2019 Dá o nome de Francisco Almeida Sá a futura quadra 

de esporte, que será construída no Distrito de São Braz. Zona rural do 

município de  Cajazeirinhas-PB, quando este foi aprovado por unanimidade de 

votos, O senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de 

autoria das Comissões de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 035/2019 Dá o 

nome de Antônio Mamede da Nóbrega a futura quadra poliesportiva que será 

construída na comunidade de Pau Ferrado, zona rural do município de 

Cajazeirinhas-PB, quando este foi aprovado por unanimidade de votos.  O 

senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de autoria das 

Comissões de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 036/2019  Dá o nome de 

José Galdino Sobrinho a uma das ruas projetada localizada na zona urbana de 

Cajazeirinhas – PB, quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 001/2019 de autoria das 

Comissões de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº 037/2019 Dá o nome de 

Valdenor dos Santos Costa a uma das ruas projetada localizada na zona urbana 

de Cajazeirinhas – PB, quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em votação 1ª votação o Projeto de Lei nº 017/2019 

Dá o nome de Maria Idalina de Almeida a academia de ginástica que será 

construída no Distrito de São Braz zona rural da cidade de Cajazeirinhas – PB, 

quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente 

colocou em votação 1ª votação o Projeto de Lei nº 032/2019 Dá o nome de 

Francisco Almeida Sá a futura quadra de esporte, que será construída no 

Distrito de São Braz. Zona rural do município de  Cajazeirinhas-PB, quando 

este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente colocou em 



votação 1ª votação o Projeto de Lei nº 035/2019 Dá o nome de Antônio 

Mamede da Nóbrega a futura quadra poliesportiva que será construída na 

comunidade de Pau Ferrado, zona rural do município de Cajazeirinhas-PB, 

quando este foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor presidente 

colocou em votação 1ª votação o Projeto de Lei nº 036/2019 Dá o nome de José 

Galdino Sobrinho a uma das ruas projetada localizada na zona urbana de 

Cajazeirinhas – PB, quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em votação 1ª votação o Projeto de Lei nº 037/2019 

Dá o nome de Valdenor dos Santos Costa a uma das ruas projetada localizada 

na zona urbana de Cajazeirinhas – PB, quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos.  O senhor presidente colocou em votação 2ª votação o 

Projeto de Lei nº 017/2019 Dá o nome de Maria Idalina de Almeida a academia 

de ginástica que será construída no Distrito de São Braz zona rural da cidade de 

Cajazeirinhas – PB, quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em votação 2ª votação o Projeto de Lei nº 032/2019 

Dá o nome de Francisco Almeida Sá a futura quadra de esporte, que será 

construída no Distrito de São Braz. Zona rural do município de  Cajazeirinhas-

PB, quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente 

colocou em votação 2ª votação o Projeto de Lei nº 035/2019 Dá o nome de 

Antônio Mamede da Nóbrega a futura quadra poliesportiva que será construída 

na comunidade de Pau Ferrado, zona rural do município de Cajazeirinhas-PB, 

quando este foi aprovado por unanimidade de votos.  O senhor presidente 

colocou em votação 2ª votação o Projeto de Lei nº 036/2019 Dá o nome de José 

Galdino Sobrinho a uma das ruas projetada localizada na zona urbana de 

Cajazeirinhas – PB, quando este foi aprovado por unanimidade de votos. O 

senhor presidente colocou em votação 2ª votação o Projeto de Lei nº 037/2019 

Dá o nome de Valdenor dos Santos Costa a uma das ruas projetada localizada 

na zona urbana de Cajazeirinhas – PB, quando este foi aprovado por 

unanimidade de votos. O senhor presidente convidou algum dos vereadores 

para fazer uso da palavra e não tendo nem um vereador inscrito e não havendo 

mais matéria a ser deliberada por essa casa de lei. 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 12 de setembro 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, 05 de setembro de 2019. 


