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

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2020. 
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze (04/01/2020) 

às 09h00min hora 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, 

Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Jacson Felix Almeida, 

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

comparecer a sessão o vereador Antônio Dantas de Sousa o qual justificou 

a sua ausência. Constatado o numero legal de vereadores presente. O 

presidente declarou aberta a 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 segundo secretario para 

fazer a leitura da lista de presença dos senhores vereadores e em seguida a 

leitura do expediente do dia que constou de oficio circular nº 001/2020 

GAPRE PMC de autoria do poder executivo, leitura do Projeto de Lei nº 

001/2020 Autoriza abertura de Credito Especial por Superávit Financeiro, 

Ao Orçamento vigente para fins que menciona a dá outras providências. 

Leitura do Parecer nº 001/2020 de Autoria da comissão Redação e Justiça, 

leitura do Parecer nº 002/2020 de Autoria da comissão Finanças e 

Orçamento.  O senhor presidente reassumiu os trabalhos e colocou em 

votação o Parecer nº 001/2019 ao Projeto de Lei nº 001/2020 de autoria da 

comissão de Justiça e redação. Quando este foi aprovado por unanimidade 

de votos. O senhor presidente colocou em votação o Parecer nº 002/2019 

ao Projeto de Lei nº 001/2020 de autoria da comissão finança e orçamento. 

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

colocou em 1ª votação o Projeto de Lei nº 001/2020 Autoriza abertura de 

Credito Especial por Superávit Financeiro, Ao Orçamento vigente para fins 

que menciona a dá outras providências. Quando este foi aprovado por 

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



Projeto de Lei nº 001/2020 Autoriza abertura de Credito Especial por 

Superávit Financeiro, Ao Orçamento vigente para fins que menciona a dá 

outras providências. Quando este foi aprovado por unanimidade de votos. E 

não tendo nem um vereador inscrito e nem matéria para ser deliberada por 

essa Casa de Leis. O senhor presidente encerrou os trabalhos convidando 

os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima sessão 

ordinária que será designada para o dia 16 de janeiro 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, 04 de janeiro de 2020. 

             
 


