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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2022. 

Ao três do dia do mês de Janeiro  do ano de dois mil e vinte dois 

(13/01/2022) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

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

Legislativo no dia 13 de Janeiro 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 

1°sessão ordinária do 1° período Legislativo do dia 13 de Janeiro de 

2022, estão presentes, Arildo Batista Ferreira, Deuzaires Mendes de 

Lima(justificou sua ausência), Elenice Alencar dos Santos, Jacson Felix 

Almeida dos Santos, Joalex  Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, 

Adailton Alves de Lima(justificou sua ausência), Ana Beatriz Alves de 

França Dantas(justificou sua ausência), Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, 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 segundo secretário para fazer a 

leitura da matéria que se encontra na casa,  o segundo secretário fez a 

leitura das matérias que se encontra na casa, que constou, a leitura do  

projeto de lei  n°02/2022,que altera o valor das diárias  , sem mais 

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

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

convida o vereador inscrito  Joalex Rodrigues da Costa  o qual 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 



Facebook, iniciou seu pronunciamento falando da alegria em esta 

reiniciando os trabalhos nesta casa legislativa, com o projeto de lei 

reajustando o novo piso salarial do município de Cajazeirinhas ao piso 

nacional, sem duvida trará benefícios a todos os funcionários públicos do 

nosso município, agradeceu a deus por este momento, pela chuvas no 

nosso municípios, e finalizou com muito obrigado e boa noite a todos. a 

vereadora  inscrita Ana Beatriz Alves de França Dantas justificou sua 

ausência. 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 sobre o novo piso salarial do País, disse que 

Cajazeirinhas  não e diferente e terá que se adequar ao novo piso salarial, 

agradeceu a deus pela   chuvas, que vem ocorrendo no nosso município, 

finalizou com muito obrigado a todos. A senhora  presidente  falou  que o 

vereador   Adailton Alves de Lima, justificou sua ausência  A senhora  

presidente convidou no prazo de dez minutos o vereador inscrito  Arildo 

Batista Ferreira, o qual cumprimentou o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

primeiramente agradeceu a deus pelo dom da vida, agradeceu a deus 

pelas chuvas no nosso município, 

Falou sobre o projeto lido sobre o reajuste do novo piso salarial ao 

mínimo nacional, disse a população que tivemos um pequeno recesso, 

mas que todos nos continuamos com nosso trabalho em pro do povo de 

Cajazeirinhas, finalizou com boa noite a todos  a senhora presidente falou 

que a vereadora Deuzaires Mendes de Lima (justificou sua ausência) e 

em seguida convidou no prazo de dez minutos 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 agradeceu  a deus pelo don da vida, falou sobre o 

primeiro projeto  de lei 001/2021 que se encontra na casa, que equipara o 

salario mínimo ao mínimo nacional, parabenizou a gestão pela agilidade 

no envio deste projeto a casa legislativa, agradeceu a deus pelas chuvas 

no nosso município, disse que espera que o ano de 2022 seja bem melhor 

que o ano de 2021, por questão desta doença, que tirou a vida de muita 

gente, atrasando o andamento dos nossos trabalhos  a frente desta casa, 

vamos na luta e fé que em 2022 posamos juntamente com o poder 

executivo construir uma Cajazeirinhas cada vez melhor, finalizou com 

boa noite. A senhora presidente convidou a vereadora inscrita Elenice 

Alencar dos Santos a qual cumprimentou a senhora presidente, senhores 



vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou  seu pronunciamento  

agradeceu  a deus por esta nessa primeira sessão do ano 2022, agradeceu 

a deus pelas chuvas no nosso município, finalizou com boa noite a todos. 

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 

familia   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 20 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, 13 de Janeiro de 2022. 

  

 


