
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS 

CASA MANOEL PIRES DE SOUSA 

CNPJ 01.615.254/0001-87 

 
 

Ata da 15º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Ao dez  dia do mês de Junho  do ano de dois mil e vinte um (10/06/2021) 

às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

Estado da Paraíba. A presidente declarou aberta a 15°sessão sobre a 

proteção de Deus e de nossa senhora da Conceição padroeira de nossa 

cidade e o povo Cajazeirinhense e rezou 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 

15°sessão ordinária do 1 período Legislativo do dia 10 de junho de 2021, 

estão presentes, Arildo Batista Ferreira (justificou sua ausência), 

Deuzaires Mendes de Lima(participou online), Elenice Alencar dos 

Santos, Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex  Rodrigues da 

Costa(justificou sua ausência), Otoniel de Sousa Brito, Adailton Alves de 

Lima, Ana Beatriz Alves de França Dantas(participou online), 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, 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 aprovado por unanimidade de 

votos, a senhora 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, 

a leitura  do voto de pesar da vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida do  senhor Edinaldo Mendes Leite que contava com idade de 67 

anos e faleceu no dia 23/05/2021,leitura do voto de pesar do vereador 

Otoniel de Sousa Brito do senhor Islândio Guedes, faleceu no dia 23 de 

maio de 2021, leitura da indicação 058/2021, leitura da indicação 

059/2021, leitura da indicação 060/2021, leitura da indicação 061/2021, 

leitura da indicação 062/2021, leitura da indicação 063/2021, leitura do 

oficio 016/2021, leitura do oficio 015/2021 sem mais matéria a ser lida o 

primeiro secretario passou os trabalhos a senhora presidente, que 

reassumiu e convidou a senhora Leânia Rodrigues presidente do 



sindicato dos funcionários públicos de Cajazeirinhas ou seu representante 

para fazer uso da palavra no prazo de 10 minutos,  seu Advogado fez 

assim o uso da palavra, cumprimentou todos os presentes iniciou seu 

pronunciamento dizendo que está sendo discutido é um direito 

assegurado por lei, espera que a gestão Municipal cumpra com seu papel 

efetuando o devido pagamento, acrescentou ainda  sua preocupação se o 

dinheiro encontra ainda em conta, pois se o dinheiro não estive em conta  

irá alterar os cofre públicos, gerando problemas futuros para a 

administração publica, finalizou boa noite, a senhora presidente convidou 

o excelentíssimo Prefeito Assis Rodrigues ou seu representante para fazer 

uso da palavra no prazo de 10 minutos,  seu Advogado doutor Gustavo 

cumprimentou todos os presentes, iniciou dizendo que concorda em parte 

com o colega advogado, a administração publica se entende como 

coletivo,  um grupo  não vale mais que o coletivo, disse que respeita 

muito os professores, quando regulamentar a lei todos os professores que 

tiver direitos vão receber, o vereador Otoniel perguntou se os recursos 

são dos professores ou do Município? E o que  vai acontecer com os 

municípios que já fizeram esse repasse aos professores? com relação aos 

ofícios enviados pelo sindicato, relatou que hoje(10/06/2021) estava 

fazendo dois anos que foram enviados o primeiro oficio para o secretário 

responsável pedindo  a disponibilização dos estratos bancário onde  

encontra esse dinheiro no dia 10 /06/2019, relatou ainda que nenhuma 

resposta foi dada, perguntou o motivo do não atendimento a entidade 

sindical? O advogado doutor Gustavo respondeu em relação a primeira 

pergunta, falou que a verba e do Município, todo dinheiro que entra no 

órgão publico é do órgão publico é do coletivo, agora quem trabalha no 

órgão publico tem direito a sua remuneração, pelos Princípios da 

administração publica antes e depois da lei 14.57/2020 Princípios é  

Princípios, legalidade é outa coisa a parte, pelo Princípios a lei não muda 

o Princípios, a lei mudou especificamente isso, criou uma exceção para o 

Princípios, depois da lei ficou legal o pagamento do precatório ao 

professor,  o Advogado Doutor Gustavo falou que  em relação aos  

municípios que já fizeram o repasse tem como um dos motivos da lei 

também apoiado pelo CNM Conselho Nacional do Município, entrou por 

que tinha Prefeito que já pagou estava respondendo por improbidade ou 

ia responder por improbidade a CNM abarcou para aprovar essa lei, para 

não  responder por Improbidade, quem pagou graças a Deus por essa lei 

livrou  o Prefeito de responder por improbidade, quem pagou o Promotor 

estava ameaçando todo dia pela improbidade, quem gastou da forma que 

o TCU e os órgãos fiscalizadores disseram, ato Jurídico Perfeito, com 

relação ao ofícios relatou que tudo tem no Portal da Transparência e no 

Sagres. Finalizou com muito obrigado. No prazo 10 minutos  a senhora 

presidente convidou o secretario de Finanças Kaenio Almeida, o qual 



cumprimentou a senhora presidente,  vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento dizendo o por que veio a essa casa 

de lei, primeiramente por que foi citado na ultima sessão nesta casa, onde 

foi desafiado pelo vereador Otoniel, ele usou de suas palavras  dizendo 

que duvidava que “fosse cabra macho se ele não vir” o secretario falou 

vereador aqui estou, venho dar esclarecimento sempre que necessário 

perante minha secretaria, falou que escuta muito conversas de ruas vir 

parar nesta casa, acredita que essa não seja o objetivo desta casa de lei, o 

objetivo desta casa e trabalhar pelo povo, exemplo disso foi o acontecido 

com a primeira dama, que por conversa de rua veio parar nesta tribuna e 

agora aconteceu novamente comigo, dizendo que eu estava o desafiando 

devido seu discurso aqui na Câmara com o secretario de Saúde, 

primeiramente não estava presente aqui na Câmara, segundo  não 

comentou na live do facebook e terceiro dê nomes aos bois, diga quem 

disse que ele tinha comentado alguma coisa em relação ao seu nome, 

retornando  a pauta o secretario disse que jamais ira se omitir a dar 

informações, disse que esta aqui para dar todas as explicações necessária 

sobre sua secretária, falou sobre os estrados do precatório disse que os 

balancetes só são aceitos pelo tribunal de conta anexados todos os 

estratos, quando a presidente do sindicado fala que a prefeitura nunca 

entregou folha de pagamento e afins ela esta transmitindo um inverdade, 

porque na prefeitura foi entregue algumas folhas o que aconteceu foi que 

a presidente do sindicado deixou de solicitar essas folhas através de 

ofícios, pediu ainda que a presidente mostrasse os ofícios que ela tem 

solicitando essas folhas, esses ofícios não foram entregues e todas as 

vezes que a senhora presidente solicitou através de oficio as folhas foram 

entregues isso tenho protocolado, disse que foi cobrado como secretario e  

atacado como pessoa pelo vereador Otoniel disse que não vai retribuir 

com gritos e levantar braços por educação, disse ainda que o mesmo   

cobra transparência da gestão, o secretario disse que tem essa gestão 

transparente, disse que  o prefeito deu identidade a cidade, com dois 

portais um na entrada e outro na saída, uma praça com o nome de 

Cajazeirinhas, acrescentou ainda que o senhor como Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rural de Cajazeirinhas quantas vezes reuniu 

os servidores para fazer uma reunião de prestação de contas, quantas 

vezes isso foi passado para a população e como é investido a contribuição 

Sindical que meu  pai e minha Mãe paga, o sindicado nem uma placa de 

identificação tem, onde está o dinheiro do povo? Da mesma forma que 

você  cobra da gestão estou lhe cobrando como filho de dois  servidor do 

sindicato, o vereador Otoniel pediu uma parte por ter sido citado pelo 

secretário e pediu que o mesmo prove em qual sessão ele teria citado seu 

nome e disse que falou em relação aos ofícios enviados a  Prefeitura, que 



por acaso o senhor secretário é responsável pela pasta em relação ao 

sindicato o vereador disse que um casa de apoio na cidade de João 

Pessoa, perguntou ainda qual o motivo do secretário não repassar os 

estratos da conta para  a Presidente do sindicato dos funcionários 

públicos de Cajazeirinhas, em contra partida o secretário falou que em 

relação ao precatório foi investido conforme orientação jurídica tanto do 

TCU quanto do TCE , o Munícipio construiu duas quadras poliesportivas  

na zona rural, o Município construiu a sede da Secretária de Educação, o 

Município comprou o terreno da  escola padrão do FNDE de seis salas, o 

Município adquiriu veículos para o bom funcionamento da secretária de 

Educação, pra fazer o transporte de forma eficiente a merenda Escolar, 

foi entregue ao Sindicato um relatório contendo todas as despesas, valor 

por valor, os estratos está no Sagre, o relatório foi entregue, o vereador 

Jacson Felix perguntou qual a quantia que tem em caixa? O secretário  

respondeu que com base nas orientações do Tribunal de Contas do 

Estado e da União e as orientações da CNM que veio para investir até a 

data de Maio os recursos do precatório, depois desses investimentos em 

Educação, hoje tem 200 mil reais em conta, o vereador Joalex pediu que 

o secretário desse uma esplanada em relação aos percentuais do 

precatório, o secretário disse que á um discordância entre os órgãos o 

Tribunal de Conta da União e seguido pelo do Estado avisa que até a 

presente data que foi  Maio de 2021 os recursos do precatório era pra 

serem investido em Educação, investido 100% em Educação não tem a 

diferença 60% Professor e 40% alunos, isso os sindicatos batalhavam  

para poder conseguir esses 60% Professor e 40% alunos, os órgãos 

reguladores de conta eles não faziam essa diferença, a gestão seguiu os 

órgãos reguladores de conta Publica do Estado e da União, sem mais 

duvidas e perguntas o secretário encerrou sua fala agradecendo o espaço 

e disse que a secretária de Finanças está aberta para todos, sempre que 

precisar e desejou boa noite a todos. No prazo 10 minutos  a senhora 

presidente convidou Luciano Leite representante dos Bombeiros 

cumprimentou a senhora presidente,  vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento falando que veio defender a classe 

de Bombeiro Civil, classe  essa que foi desrespeitada pelo vereador 

Otoniel, se referindo como Bombeirinhos diminuindo nossa classe, nossa 

classe merece  respeito, assim como o senhor merece, portanto  

simplesmente veio aqui esclarecer a Cidade de Cajazeirinhas e as 

autoridades Presentes qual a função dos Bombeiros na Cidade de 

Cajazeirinhas, disse que não esta de enfeite não, esta aqui para salvar 

vidas, está aqui no Município  através da contratação do Prefeito 

mediante da Pandemia, o Presidente da Republica Bolsonaro ele 

estabeleceu na lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 ao Município a 



contratação  de profissionais para o enfrentamento da COVID19 no 

Município, em um dos artigos está as categorias médicos, enfermeiros, 

Técnico de Enfermagem, Bombeiros Civil e  Bombeiro Militar, Guarda 

Municipal, Agente de saúde entre outros, disse que está aqui por mérito, 

por responsabilidade, disse ainda que no inicio da pandemia o vereador 

Otoniel tinha relatado a populares que a equipe de Bombeiros não era 

capacitada  para atuar na barreira sanitária, fique sabendo que passamos 1 

ano estudando sábado e domingo se dedicando o máximo para sermos 

bons profissionais capacitados em salvar vidas, disse que está assegurado 

por lei 11.901 de 12 de janeiro de 2009 essa lei dá o direito aos 

Bombeiros Civil exercer a profissão em qualquer cidade da Paraíba e do 

Brasil, uma empresa que concorre a licitação é uma empresa  que está 

perante a justiça de forma Apta, honesta e transparente, o senhor 

Vereador na sua fala deixou claro que irá investigar, quando for abrir sua 

investigação procure Brigada contra incêndio  instituto tecnológico  

preparatório Anjos da vida, porque anjos da vida vossa excelência é o 

que somos, relembrou um acontecimento no inicio do seu trabalho na 

cidade onde socorreu de um acidente o sobrinho  do vereador Otoniel  

com sua equipe bem treinada e capacitada e  disse que está para servir o 

município, com atendimento pré-hospitalar, para prevenção e  combater a 

incêndios, sendo incêndio prolongado trabalha em parceria com o quartel 

de Pombal, o que não conseguimos nos iremos buscar, finalizou com boa 

noite a todos. A senhora Presidente convidou  novamente o  Advogado 

Dijon que representa a Presidente do sindicato dos funcionários públicos 

de Cajazeirinhas no prazo de 5 minutos, o  Advogado relator que existi 

uma lei chamada lei do acesso a informação 12.527 de 2011 ela assegura 

o acesso a informação que e um direito constitucional, na realidade 

secretário qualquer cidadão  tem direito ao acesso a informação, nossos 

pedidos foram bem específicos , copia autentica dos estratos bancários 

referente a conta onde foi depositado os recursos  do precatório originado 

no processo, desde do deposito até a presente data,  copia autentica  dos 

estratos  da conta de aplicação  por onde os recursos foram encaminhados 

até a presente data, copia autentica de todos a documentação referente 

aos pagamentos que foram efetivados, com empenho, nota em fim toda a 

documentação. A prefeitura de forma deliberada, fez questão de mandar 

informação parcial, incompleta, os oficio enviado para prefeitura foi bem 

objetivo quanto o que queria, em relação as folhas de pagamento que o 

sindicado solicitasse ao secretário o advogado agradeceu porque isso 

significa  que os ofícios de Abril e Maio  serão atendidos, porque  o 

senhor reclamou de solicitação formal, mostrou inclusive o oficio de 

Abril e Maio do referido ano, que ainda não obteve respostas, a questão 

do dinheiro que está retido lá, a responsabilidade do pagamento não é do 

gestou não, é dá gestão não importa, seja quem esteja ocupando aquela 



cadeira é obrigado a paga, quem esta no governo tem que pagar, por que 

o debito não e da pessoa e da gestão,  e o gestor que esta no poder 

formalmente oficiado da obrigação  ele tem obrigação de pagar. finalizou  

com boa noite a todos. No prazo de 10 minutos a  senhora presidente 

convidou o  excelentíssimo Prefeito Assis Rodrigues  o qual 

cumprimentou a mesa diretora, Presidente Maria Aparecida, vice- 

Presidente Jacson, demais vereadores, os Professores Presentes e os 

internautas que estão nos assistindo pelo Facebook, inicio desejando boa 

noite a todos, disse que estava ouvindo atentamente todos e disse aos 

Professores de Cajazeirinhas que a gestão não tem nada contra vocês, 

disse que sempre abriu dialogo com a Presidente do sindicado, com 

assessor jurídico, com os Professores, sempre que mim procurou, nunca 

se negou a recebe-lo, passei o que mim foi passado através da assessoria 

jurídica,  quando o Município  recebeu em 2019 esse Precatório, veio um 

resolução do STF e do tribunal de Conta da União escrita proibida 

expressamente   de pagar honorários  advocatícios, Aposentados, 

Pensionistas da Educação e profissionais na ativa, expressamente 

proibido, sempre passei para os professores, não tenho nada conta vocês 

Professores, o repasse que o governo manda no inicio do ano sempre 

repasso pra vocês sem nenhum problema, integral do jeito que vem, mas 

infelizmente vocês vão ter que mim entender, por que os recursos da 

União, recurso que vem do Governo Federal, quando eles são usados 

incorretos, você não devolve só ou 60% tem que devolver os 100% os 

60% dos Professores e os 40% da manutenção, tem que devolver todo, 

simplesmente não vou ter dois milhões e duzentos mil para devolver, se 

um dia vou ter que devolver, se tem uma decisão, isso que mim baseei 

Presidente, nunca fui contra ao Professores, nunca vou ser, vocês intenda 

minha situação, o dinheiro foi investido como foi mandado, como o 

secretário já falou anteriormente, foram construídas quadras 

poliesportivas  na zona rural, foram feita a reforma e ampliação da Escola 

de São José do Alves, a Escola de São Braz foi reformada e climatizada, 

a Escola do Pau Ferrado foi reformada, a Escola do Madruga também foi 

reformada, foi comprado o terreno da Escola, foi  construiu a sede da 

Secretária de Educação, em fim foi investido na Educação, não tenho 

medo de responder por que foi investido como manda a Lei, todo  recurso 

que entra no Município independente de emenda Parlamentar, 

independente  de Precatório ele tem uma vigência para  ser gasto, se não 

fizer o que veio especifico simplesmente tem que devolver ao Governo 

Federal, eu não poderia deixar o Município ficar no prejuízo, seria uma 

irresponsabilidade pela minha parte com o Município, como a presidente 

mim  falou que tem precatório  para receber no futuro, se vir com 

resolução para ser pago os 60% com certeza se eu estiver na gestão serão 

pago, mas infelizmente esse veio com a resolução para não ser pago, 



aproveitou a oportunidade de disse que vai esclarecer alguns pontos em 

relação ao vereador Otoniel, disse que faz quatros anos que vem sendo 

vitima de insinuações no discurso do vereador Otoniel, fica nesta tribuna 

insinuando que o prefeito está desviando dinheiro do Município, quero 

dizer a vossa excelência que tenho três anos de conta aprovada, no dia 

que eu tiver respondendo um processo por desvio ai o senhor pode vir 

nesta tribuna, insinuar que desviei dinheiro mas enquanto  o senhor 

continuar insinuando que estou desviando dinheiro do Município, o 

senhor vai responder  seu processo na justiça, não ficarei mais calado 

diante de suas insinuações a minha pessoa, irei pedir meu direito de 

resposta e coloco a disposição de vossa excelência para fazermos um 

debate em questões pessoais também, por que o senhor gosta de trazer 

questões pessoais também para essa tribuna, vou aguardar sua 

convocação até o final de meu mandato, para deixar bem claro quem é o 

vereador Otoniel e quem é o Prefeito Assis Rodrigues aqui neste 

Município, o senhor nunca aceitou o fato que eu sou o Prefeito deste 

Município, essa foi uma decisão do povo de Cajazeirinhas, sei que o 

senhor tem inveja de mim, isso é verdade, o senhor fala nesta tribuna 

com tom de amedrontar, esse tempo já passou, o senhor não é mais quem 

ninguém aqui, o senhor quer sem mais do que todo mundo aqui, mas não 

é mesmo, todos são iguais, aceite que o povo de Cajazeirinhas mim 

colocou como prefeito, tudo que faço o senhor critica, se eu arrumar uma 

obra o senhor diz que vai cair, se eu consigo um veiculo o senhor diz que 

vai gera despesa ao município, o povo de Cajazeirinhas sabe quem é o 

senhor, sei discurso só é mudado quando tem o Prefeito aliado seu ou tem 

alguma coisa que lhe beneficie a não ser o senhor só faz criticar,  quero 

dizer ao senhor que  o povo de Cajazeirinhas confia no meu trabalho. 

Finalizou com boa noite a todos. A senhora presidente pediu a 

compressão de todos os vereadores que fosse usado apenas 5 minutos 

devido ao horário e também os convidados, o vereador Otoniel não 

aceitou, então a senhora presidente colocou seu requerimento em votação 

quem for a favor permaneça como se encontra, quem for contra se 

manifeste, o requerimento foi aprovado com 5 a favor e 1 contra, a 

senhora presidente convidou no prazo de cinco minutos  a vereadora  

inscrita  Ana Beatriz Alves de França Dantas a qual cumprimentou a 

senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da 

Casa, público presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou 

seu pronunciamento dando seu total apoio aos professores disse que 

lutará em pró do pagamento dos 60% aos professores, disse que está 

nesta casa de lei para lutar pelos direitos do povo, conte comigo finalizou 

com boa noite a todos. A senhora presidente convidou no prazo de cinco 

minutos o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa , o qual 

cumprimentou a senhora presidente e disse que não deseja fazer uso da 



Palavra. A senhora presidente convidou no prazo de cinco minutos o 

vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito, o qual cumprimentou o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, 

Professores presentes, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento  com a frase “Deus é Deus e 

continuará sendo Deus” aqui  tá  claro  que hoje viram fazer ataque 

pessoal, pensando em mim amedrontar, venha com a verdade, não tenho 

medo se o prefeito vai mim levar pra justiça, pode mim levar, contra 

fatos não há argumentos, agora se vossa excelência é responsável  pelo 

dinheiro do Município pelo recursos que vem, é problema seu, você 

responda por ele, o meu papel de vereador e ser fiscal do povo, de 

mostrar as coisas, vossa excelência alegou aqui que os anos foram todos 

aprovados, não fez mais que sua obrigação quanto gestou, o que eu peço 

o que eu quero é que todos os recursos do meu Município sejam 

aplicados de forma correta, sem  nenhum tipo de desgaste, é meu papel 

como vereador, se estou incomodando em apontar os erros eu não posso 

fazer nada, aqui tá claro que vocês vieram não foi pra dar satisfação a 

população não, vieram  com ataques pessoais, só queria que vossa 

excelência tivesse a humildade de pedir desculpa em ter gastado um 

dinheiro que é de direito dos Professores, isso sim é  postura de um 

gestou, se eu fiz voto de repudio a esposa dele foi porque eu fui atacado 

no meio da rua, onde não respeitou nem o ambiente onde estávamos, que 

era uma missa, eu quero dizer para vocês faça certo que eu não reclamo, 

mas se fizer errado estou pronto falar, faça uma prestação de conta, o 

espaço desta casa está aberto. Finalizou com boa noite a todos. A  

senhora presidente convidou no prazo de cinco minutos o vereador 

inscrito  Adailton Alves de Lima, o qual cumprimentou o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público 

presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento   levando seus votos de pesar as famílias enlutadas, na 

pessoa do senhor Edinaldo Mendes que foi  um grande amigo meu, que 

contribuiu muito na nossa cidade, falou da indicação que pediu ao poder 

executivo com relação a passagem molhada do Riacho do Madruga, na 

comunidade de vazinha, onde com as fortes enchentes que tivemos esse 

ano, ela ficou estragada e desde já agradeço a secretária de obra que faça 

essa  reforma, hoje foi uma discussão bem esclarecedora, nos como 

vereadores se dependesse do parecer nosso, mas recurso Federal quando   

se vem, já se vem pro destino e o destino que vai pagar é  o gestor então 

eu torço minguem e contra aos servidores, finalizou boa noite a todos a 

senhora presidente convidou no prazo de cinco 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 falando do interesse do bem estado nosso município, ao 

funcionamento e desenvolvimento de nossa  cidade, através do oficio 

envia por minha pessoa ao sindicato dos servidores Publico na pessoa de 

Leania e também ao Prefeito e sua assessoria, para tratamos de assunto 

de interesse do nosso município  e da categoria dos Professores do 

município, sobre a questão dos Precatórios ao Professores, duas entidades 

a qual as assessorias jurídicas cada uma se posicionou de acordo com a 

entidade  que defende, nos resta enquanto  vereadores tirarmos nossas 

conclusão, nosso interesse e o fluxo de nosso trabalho nesta casa é 

assegurar os direitos e os deveres e as leis que aqui são citadas, todos 

sabemos como funciona a lei no nosso País, chega um dinheiro no 

município e de repente esse dinheiro, os órgãos fiscalizadores o TCU, 

Ministério publico e tal, agente fica a pesar no tamanho da autonomia 

que tá a Câmara do Município em seguir as leis, então aos nossos 

professores que prestam um relevante serviço em nossa Cajazeirinhas, 

nada mais que justo, lutar pelo seu direito e eu torço que vocês  de forma 

legal possa receber o que é de direitos de vocês professores a Câmara 

dará total apoio a classe dos Professores. Finalizou com boa noite a 

todos, senhora presidente convidou no prazo de cinco minutos a 

vereadora inscrito  Deuzaires Mendes de Lima a qual cumprimentou a 

senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da 

Casa, público presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou 

seu pronunciamento cumprimentando todos os Professores e afirmando 

seu total apoio a categoria dos professores, que lutam pelo seus direitos 

trabalhistas,  sou auxiliar de serviço e como faço parte da Educação 

acompanho de perto o trabalho de casa um deles, vejo o esforço que eles 

tem para educar nossos filhos, quero disse ao professores que estou ao 

lado deles, falou sobre os ataque que o vereador Otoniel recebeu nesta 

noite disse que ficou triste e disse que tem seu apoio, não esta sozinho 

nesta luta essa luta é nossa viu vereador, você e merecedor de cada voto 

recebido, vamos tem mais respeito acima de tudo, finalizou com boa 

noite  a todos. A senhora Presidente repassou os trabalhos da casa ao vice 

presidente para fazer uso da palavra o vice-presidente assumiu os 

trabalhos e convidou  no prazo de cinco minutos a nobre vereador inscrita 

Maria Aparecida Dantas de Almeida a qual cumprimentou os colegas 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente,  e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

falando sobre a noite produtiva onde ambas as parte esclareceu seu ponto 

de vista, agradeceu todos os convidados desta noite, o que entende foi 

que  o prefeito foi bem claro na fala dele, os professores  fiquem 

tranquilos o que é de direito deles, o prefeito vai cumprir, seja quem for o 

gestou, vocês tem meu total apoio professores, finalizou com boa noite a 

todos. o vice-presidente  passou os trabalhos a senhora presidente, a 



senhora presidente reassumiu os trabalhos não havendo nada mais a 

debater a presidente encerrou os trabalhos convidando os senhores 

vereadores e vereadoras a comparecerem a próxima sessão Ordinária a 

ser designada para o dia 17 de Junho 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, 10 de junho de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


