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Ata da 11° Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2022. A 

doze do dia do mês de Maio  do ano de dois mil e vinte dois (12/05/2022) 

às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

Estado da Paraíba.  A senhora presidente Maria Aparecida Dantas de 

Almeidas  declarou aberta a 11°sessão ordinária do 1° período  Legislativo 

no dia 12 de Maio  do corrente ano, vendo o número legal de vereadores 

presente  iniciou os nossos trabalhos sobre a proteção de deus e de nossa 

senhora da conceição padroeira de nossa cidade saudou os nobres 

vereadores, vereadoras funcionários da casa, comunico que esta  sessão tem 

a transmissão via internet com som e imagem para os internautas 

conectados no facebook Câmara municipal de  Cajazeirinhas –PB, 

informou-se a presença da presença da radio web espalha, convidou todos a 

ficar em pé e juntos rezar um pai nosso, a senhora presidente ressaltou que 

na ausência do primeiro secretário, convidou o segundo secretário para 

fazer a leitura da lista de vereadores inscritos para fazer uso da palavras, na 

11°sessão ordinária do 1° período Legislativo do dia 12 de Maio  de 2022, 

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

Elenice Alencar dos Santos(participou online),  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, informou-se 

que o assessor jurídico DR Segundo, Participou online, o segundo 

secretário passou os trabalhos  a senhora presidente que convidou a 

secretária da casa para fazer a leitura das atas das sessão anterior, por 

questão de ordem o vereador Arildo Batista pediu a dispensa das leituras 

das atas anteriores, a senhora  presidente colocou o requerimento do 

vereador Arildo Batista  em votação quem for a favor permaneça como se 

encontra e quem for contra se manifeste, o  requerimento e ata estão 

aprovadas por unanimidade de votos, repassou 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, 

leitura do ofício 037/2022, leitura do projeto de lei 011/202, leitura da 

indicação 029/2022, leitura do projeto de decreto legislativo 018/2022, 



leitura da indicação 031/2022, votos de pesar o vereador Jacson Felix 

requereu votos de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Alves da 

Silva ,  que veio a falecer no dia 12 de Abril de 2022 e contava com a idade 

de 74 anos, leitura  da moção de aplausos o vereador Arildo Batista 

encaminhou moção de aplausos ao senhor Rodolfo Trigueiro de Almeida 

pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido com secretário de educação 

no período dos anos de 2013 e 2016, leitura do projeto de decreto 

legislativo 016/2022, leitura do projeto de decreto legislativo 017/2022, 

leitura do projeto de decreto legislativo 019/2022. Sem matéria a serem 

discutidas a senhora presidente convidou o vereador Joalex  Rodrigues da 

Costa  o mesmo não quis fazer uso da palavra e desejo boa noite a todos. 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, falou que se aproxima o 

aniversario da cidade e o prefeito vai apresentar as obras feitas no 

município e alguns veículos que veio para nosso município, para o 

desenvolvimento do nosso município, e explicou  por que esta participando  

online, pois sua filha esta doente, falou de seu projeto de decreto legislativo 

onde da o titulo de cidadã Cajazeirinhense  a Alceliana Ferreira Formiga 

Felix de Araújo, ela que e a esposa de Chaga Felix, onde presta um 

trabalho de evangelização na nossa cidade. A senhora  presidente convidou 

no prazo de dez minutos 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 que apresentou nesta 

casa quatro indicação e um projeto de decreto legislativo, as indicações 

apresentadas ao senhor prefeito foram no sentido  de  colocar a tela já 

existente no campo de futebol, como essa tela e parte da coisa publica do 

nosso município, a população assim como eu gostaria que fosse colocada 

esta tela acima da parede do campo de futebol, principalmente nos lados 

norte e sul onde fica as traves, pois as bolas passam e ficam nos matos, nas 

roças dos vizinhos e também do lado do nascente, também solicitei a 

construção do  calçamento no espaço que fica entre  o alambrado a 

arquibancada, também solicitei a construção do  calçamento da rua 

Domingo Cavalcante de Almeida, que da acesso ao estádio de futebol, 

também a construção de uma praça na frente do campo de futebol, isso 

daria mais visibilidade ao nosso campo de futebol, falou do projeto de 

decreto legislativo que da o nome de Virgílio Valdomiro Costa a junta de 

serviço militar de  nossa cidade de Cajazeirinhas – PB, foi o único deste município 

que chegou ao exercito brasileiro, e foi ate a guerra, segundo sargento do 



exercito, pois e mais que merecido que seja colocado o nome da junta 

militar de Cajazeirinhas o seu nome,  falou da leitura do projeto 007/2022 

que chegou na casa, onde  pede um credito especial, com o máximo de 

urgência nos entendemos o que não podemos e não entendemos e esta casa 

não seguir os passo a passo do projeto que  deve ser dentro desta casa, 

quando um projeto e lido pela mesa automaticamente, segundo o regimento 

interno da casa, a mesa tem obrigação de tirar copia  e distribuir as 

comissões, agora chegar a esta casa e a senhora já pautar este projeto para 

uma nova sessão sem se quer ser apreciado pelas comissões, isso  não esta 

correto, nunca as comissões deixou de cumprir o papel, agora o que não 

podemos fazer e da forma que esta sendo colocados, não se pode pautar 

uma matéria, antes desta matéria seja distribuída para as comissões, que as 

comissões analisem, portanto minha orientação e simplesmente no sentido 

de melhorar os nossos trabalho nesta casa, muito obrigado e boa noite. A 

senhora  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 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. a senhora 

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 19 de Maio   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, dia 12 de Maio de 2022. 

 

 

 

 

 


