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Ata da 2º 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 

(20/01/2022) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

Dantas de Almeidas não participou desta sessão por motivos de saúde, a 

mesma encontra-se  acometida pelo vírus da covid19, assim o vice-

presidente Jacson Felix presidiu  a sessão e  declarou aberta a 2°sessão 

ordinária do 1° período  Legislativo no dia 20 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, na ausência do primeiro secretário, convidou o segundo secretario 

Joalex Rodrigues para  assumir a função de primeiro secretario  e 

convidou a vereadora Elenice Alencar para assumir a função de vice- 

presidente desta casa, o senhor presidente passou os trabalhos da casa ao 

primeiro secretário para fazer a leitura da lista de vereadores inscritos 

para fazer uso da palavras, na 2°sessão ordinária do 1° período 

Legislativo do dia 20 de Janeiro de 2022, estão presentes, Arildo Batista 

Ferreira(participou online), Deuzaires Mendes de Lima(participou 

online), 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, 

Maria Aparecida Dantas de Almeida (justificou sua ausência), o primeiro 

secretário  repassou os trabalhos da casa ao senhor 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   Otoniel 

pediu a dispensa da leitura da ata  da sessão anterior, o  presidente 

colocou o requerimento do vereador Otoniel  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, o senhor 

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, leitura da indicação 



001/2022, leitura do parecer n°001/2022 de autoria da comissão de 

Finança e Orçamento ao projeto de lei 001/2022 do poder executivo, 

leitura do parecer 001/2022 de autoria da comissão de Justiça e Redação 

ao projeto de lei 001/2022, leitura do projeto de lei 001/2022 que 

equipara o salario do servidores Municipais ao mínimo Nacional,   sem 

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

ao senhor presidente da casa, o senhor presidente reassume os trabalhos,  

o vereador Otoniel solicitou que o projeto de lei e os pareceres fossem 

colocados em primeira e segunda votação, o senhor presidente colocou o 

requerimento verbal do vereador Otoniel em votação, quem for a favor 

permaneça como se encontra e quem for contra se manifeste, 

requerimento e  foi aprovado por unanimidade de votos, em seguida  o 

senhor presidente colocou em discursão os pareceres, sem nenhuma 

discursão, colocou em votação os dois  pareceres quem for contra se 

manifeste, os pareceres foi aprovado por unanimidade de votos em 

primeira e segunda votação, colocou o projeto de lei 001/2022 que 

equipara o salario do servidores Municipais ao mínimo Nacional,  em 

discursão, não havendo nenhuma discursão, colocou o projeto de lei 

001/2022 em votação quem for a favor permaneça como se encontra e   

quem for contra se manifeste, o projeto de lei  foi aprovado por 

unanimidade de votos em primeira e segunda votação, sem nenhuma  

matéria a  mais  para ser deliberada, o senhor presidente convidou o 

vereador vereador inscrito  Joalex Rodrigues da Costa o mesmo não 

quis fazer uso da  sua fala, o senhor presidente convidou a vereadora Ana 

Beatriz Alves de França Dantas também não quis fazer uso da  palavra 

o senhor 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 sua indicação disse que e no sentido de que estamos preste a iniciar as 

aulas  e que fosse disponibilizados aos alunos, álcool gel, mascaras e 

termômetros digital, para que esse alunos venham assistir as aulas em 

segurança, o nobre vereador fez um apelo ao gestor para a entregar do 

carro do concelho tutelar, porque sabemos que todo transporte que chega 

aqui, fazem logo uma carreata, esse carro tá com 17 dias que chegou no 

nosso município e não sabemos pra que veio, esta entocado, pediu que 

esse carro fosse entregue aos conselheiro, solicitou também que fosse 

retirado o lixo da nossa cidade, não sei o motivo, se o carro esta 

quebrado, só sei que as pessoas estão jogando lixo próximo a cidade, 

peço ao senhor prefeito que tome providencias em relação aos animais 

que estão soltos na cidade, alguns doentes a exemplo dos cachorros. 

Muito obrigado e boa noite a todos. o senhor  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, e justificou o motivo de esta participando online, pelo 

simples fato que os casos de covid19 estão aumentando gradativamente 

tanto no município  de Cajazeirinhas quantos nos municípios vizinhos, 

então neste momento e mais prudente nos resguardarmos, disse que sua 

preocupação e em relação ao inicio das aulas, haja vista que as crianças 

ainda não foram vacinadas, finalizou com boa noite a todos  o senhor 

presidente falou que a vereadora Elenice Alencar dos Santos não quis 

fazer uso da palavra, presidente passou os trabalhos ao vice-presidente 

para fazer uso da palavra, o senhor presidente passou os trabalhos a vice-

presidente para fazer uso da palavra, a vice- presidente  assumiu os 

trabalhos e convidou 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 dom da vida e mais uma vez justificou a ausência da vereadora e 

presidente Maria Aparecida Dantas de Almeida como também a 

secretaria da casa Emanoella ambas estão acometidas pelo vírus da 

Covid19, graças a deus elas estão bem, apenas com sintomas leves e que 

deus restaure a saúde delas e que logo estará de volta ao trabalho, pedir a 

deus posso nos protegem desta doença terrível, disse que os vereadores se 

reuniram hoje para votar um projeto de suma importância para 

município, que e o reajuste do piso salarial dos servidores municipais ao 

piso nacional, graças a deus  esse projeto foi aprovado, falou do momento 

difícil que a vereadora Deuzaires esta passando com seu pai, com 

problema de saúde, disse a colega vereadora que tem todo o apoio dos 

vereadores desta casa, dos seus amigos e amigas, deus ira cuidar da saúde 

dele, falou do encontro que teve com a deputada Poliana e o governador 

Joao Azevedo na vizinha cidade de Pombal, alguns colegas vereadores 

participaram junto com o prefeito Assis, e lá o prefeito conversou com a 

deputada Poliana e o governador Joao Azevedo buscando melhoria para 

nossa Cajazeirinhas, graças a deus o Governados se prontificou  em um 

orçamento para mais uma creche no nosso município, sabemos da luta 

que o prefeito tem ,para construção de uma creche no Distrito de São 

Braz, essa creche será com recurso Federal, através do deputado Federal 

Wilson Santiago, finalizou com boa noite, o vice-presidente repassou os 

trabalhos ao   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 27 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, 20 de Janeiro de 2022. 

  

 

 


