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Ata da 15ª Sessão ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2018. 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (07/06/2018) às 

19h00min horas no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas Estado 

da Paraíba. Compareceram os seguintes vereadores: Jacson Felix Almeida 
dos Santos, Adailton Alves de Lima, Arildo Batista Ferreira, Joalex 

Rodrigues da Costa, Maria Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa 

Brito, Vicente Ismael da Silva Filho, Waerson Jose de Souza, Zildo 
Vicente Leite. Constatado o numero legal de vereadores presente o senhor 

presidente declarou aberto à 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 primeiro secretário da 
mesa diretora a fazer a leitura da lista de presença dos senhores vereadores. 

E em seguida o Vereador Adailton Alves de Lima fez um requerimento 

verbal pedindo a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e logo após o 
presidente pôs em votação que foi aprovada por unanimidade de votos. E 

autorizou a secretária da Casa a fazer a leitura do Expediente do dia que 

constou da leitura de Votos de Pesar a família do senhor Severino Lopes, 

leitura de Indicação nº 041/2018 de Autoria do vereador Zildo Vicente 
Leite, leitura de Indicação nº 042/2018 de Autoria do vereador Jacson Felix 

Almeida dos Santos, leitura do Requerimento nº 007/2018 de Autoria do 

vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Requerimento nº 008/2018 de 
Autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de Lei nº 

003/2018 de Autoria do vereador Zildo Vicente Leite, leitura do Projeto de 

Lei nº 008/2018 de Autoria do Poder Executivo. O Presidente reassumiu os 

trabalhos e passou os trabalhos da mesa, novamente ao 1° Secretário, o 
Vereador Joalex, para ler as Chapas que estão para ser colocadas em 

votação na noite de hoje para a mesa diretora da Câmara, no exercício de 

2019/2020. O 1° Secretário assumiu os trabalhos e fez a leitura das chapas 

para eleição da Mesa Diretora biênio 2019/2020. Com a seguinte 
composição para Chapa “01” Presidente Joalex Rodrigues da Costa, Vice-

presidente Otoniel de Sousa Brito 1º Secretário Vicente Ismael da Silva 

Filho 2º secretário Waerson José de Souza, leitura da Chapa “02” Com a 
seguinte composição Presidente Maria Aparecida Dantas de Almeida, vice-

presidente Jacson Felix Almeida dos Santos 1º secretário Zildo Vicente 

Leite, 2º secretário Adailton Alves de Lima. O senhor Presidente reassumiu 



seguinte expressão, “todos nós vereadores sabemos que no nosso 

Legislativo o voto é aberto e já foi citado aqui a chapa 1 e a chapa 2 com o 
nome dos respectivos cargos, então todos entenderam?”. Relação dos 

vereadores para a votação da Mesa Diretora do Biênio (2019/2020), neste 

momento o Vereador Otoniel de Souza Brito pediu aparte por questão de 
ordem para esclarecimentos das Chapas, no qual fez a seguinte expressão: 

“Chapa 1, encabeçada pelo vereador Joalex e Chapa 2, encabeçada pela 

vereadora Cida, é isso?” Ressaltou o vereador. O Presidente esclareceu 

com uma confirmação e o vereador agradeceu. Em seguida o Presidente 
deu inicio a eleição com o voto aberto e convidou os vereadores por ordem 

alfabética a começar pelo vereador Adailton Alves de Lima, que 

cumprimentou a todos e a todas e declarou o seu voto com a seguinte 
expressão, “o meu voto, eu voto na chapa 2, composta por Maria Aparecida 

Dantas de Almeida e os demais que foram unidos na composição da chapa 

e da mesa. Esse é o meu voto!”. O Presidente convidou o vereador Arildo 

Batista Ferreira, que cumprimentou a todos e a todas e declarou o seu voto 
com a seguinte expressão, “eu declaro meu voto para a chapa 1, composta 

pelo vereador Joalex e os demais”. O presidente ressalta que foram 

colhidos até o momento dois votos, 1 para cada chapa! Em seguida, o 
Presidente convidou o vereador Joalex Rodrigues da Costa, que declarou o 

seu voto com a seguinte expressão, “voto na chapa 1, encabeçada por 

Joalex Rodrigues da Costa e os demais colegas vereadores: Vicente Ismael; 

Waerson José de Souza; Otoniel e por Arildo Batista e por minha pessoa 
mesmo”. O Presidente convidou a vereadora Maria Aparecida Dantas de 

Almeida que cumprimentou a todos e declarou o seu voto com a seguinte 

expressão, “voto na chapa 2, de Cida”. O presidente ressalta que foram 
colhidos até o momento quatro votos, 2 para cada chapa! O Senhor 

Presidente convidou o vereador Otoniel de Sousa Brito, a declarar o seu 

voto. O vereador Otoniel de Sousa Brito, cumprimentou a todos e declarou 

o seu voto com a seguinte expressão, “meu voto é na chapa 2, encabeçada.. 
não! Nessa momento o Presidente da casa ressaltou, “pronto tá votado”. E 

o vereador Otoniel continua falando: “ Meu voto é na chapa 1, encabeçada 

pelo vereador Joalex; Otoniel de Souza Brito; Vicente Ismael”. O 

Presidente pede que todos possam se conter e nesse momento o vereador 
Otoniel ainda ressaltou a seguinte frase: diga aí presidente como foi que eu 

disse? Eu não voto na chapa 2, eu voto na chapa 1, encabeçada pelo 

vereador Joalex; Otoniel de Sousa Brito; Vicente Ismael; Waerson José de 
Souza”. Nesse momento o vereador Waerson José de Souza pede aparte 

por questão de ordem no qual se dirigiu ao Presidente da casa pedindo que 

o mesmo retirasse o esposo da candidata que estaria coagindo com a mesa. 

E havendo um tumulto o senhor presidente suspendeu a sessão, para se 
reunir com a Assessoria Jurídica da Casa. Após algumas horas o presidente 

deu inicio novamente aos trabalhos da mesa e se expressou da seguinte 



forma. “Todos nós somos conhecedores do que houve. E a gente se reuniu 

com a assessoria jurídica da casa e tivemos que tomar uma decisão. 
Ligamos para vários advogados e chegamos a uma decisão que não é fácil e 

as pessoas aqui levam para o lado partidário, e peço que se contenham para 

não atrapalhar os trabalhos, se não eu serei obrigado a usar a força da 
Polícia Militar que está aqui conosco, e eu vou autorizar a Secretária a ler o 

parecer da assessoria jurídica da casa e eu vou seguir a assessoria jurídica 

da casa. Então passo os trabalhos a Secretária Ana Janilda”. A secretária 

assumiu os trabalhos com a seguinte leitura. Senhor Presidente, venho por 
meio deste, apresentar Parecer Jurídico, com relação ao voto do vereador 

Otoniel de Sousa Brito, na sessão de hoje, 07/06/2018, na Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas-PB. Ressalto que o vereador, no momento que 
foi chamado para expressar seu voto para eleição da mesa biênio 

2019/2020, expressou verbalmente que votava na chapa 2, entretanto em 

seguida se retratou e declarou voto a chapa 1 encabeçada por Joalex e na 

qual ele próprio está concorrendo a uma das vagas da mesa diretora. 
Registro, que após o voto, ocorreu intensa desordem, tendo a sessão sido 

suspensa, por horas, para que a Câmara pudesse tomar uma decisão. 

Instado a emitir o parecer, esse assessor jurídico entende que o voto deve 
ser computado para a chapa 1, pois o vereador se retratou no momento de 

sua votação, informando que seu voto era para Joalex Rodrigues da Costa. 

Além do mais, nenhum outro vereador votou após o vereador Otoniel, o 

que demostra que ele mesmo poderia ainda, mudar seu voto. Outrossim, 
informo que no meu entendimento, que como a votação é nominal e aberta, 

poderia qualquer vereador mudar seu voto até antes da proclamação do 

resultado da votação pela mesa diretora. Assim sendo, dou meu parecer no 
sentido de que o voto do Vereador Otoniel seja computado para a chapa 1, 

encabeçada pelo vereador Joalex Rodrigues da Costa, respeitando-se assim, 

a vontade do vereador. Cajazeirinhas, 07 de Junho de 2018, Jaques Ramos 

Wanderley, Assessor Jurídico. O Presidente reassumiu os trabalhos e dando 
sequencia se expressou da seguinte forma, “de acordo com o parecer 

técnico jurídico da casa, eu vou computar o voto para a chapa 1, e com o 

quinto voto ficaria três votos para a chapa 1 e dois votos para a chapa 2. E 

em seguida dando sequencia a eleição o presidente convidou o vereador 
Vicente Ismael da Silva Filho, que cumprimentou a todos e a todas e 

declarou o seu voto com a seguinte expressão, “eu declaro meu voto a 

chapa 1, encabeçada pelo Presidente Joalex; o seu vice-presidente Otoniel 
de Sousa; a minha pessoa Vicente Ismael e ao 2° Secretário Waerson José”. 

Em seguida o Senhor Presidente convidou o vereador Waerson José de 

Souza, que  declarou o seu voto com a seguinte expressão, “declaro meu 

voto na chapa 1, encabeçada pelo vereador Joalex; o vice, o vereador 
Otoniel; 1° Secretário o vereador Buriti e o 2° Secretário Waerson José de 

Souza”. Em seguida o Senhor Presidente convidou o vereador Zildo 



Vicente, que cumprimentou a todos e a todas e declarou o seu voto com a 

seguinte expressão, “eu voto na chapa 2, encabeçada por Cida Presidente, 
Jacson vice, Zildo 1° Secretário e Adailton o 2° Secretário, Maria 

Aparecida-Presidente”. O presidente ressaltou, “declaro para o 

conhecimento de todos que a chapa 1 obtém já, cinco votos e a chapa 2 
obtém três votos” Logo após o Senhor Presidente Jacson Felix Almeida dos 

Santos declarou o seu voto com a seguinte expressão, “o meu voto é para a 

chapa 2, Vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida Presidente, Jacson 

Felix Almeida dos Santos vice-presidente Zildo Vicente Leite 1º secretário 
e Adailton Alves de Lima 2º secretário. Após o seu voto o presidente 

concluiu a votação com o seguinte pronunciamento, “eu os declaro e 

proclamo que a chapa 1 obteve cinco votos e a chapa 2 obteve quatro votos. 
Declaro eleita a Chapa 1, encabeçada pelo Vereador Joalex Presidente, 

Otoniel de Sousa Brito Vice-presidente, Vereador Vicente Ismael 1º 

Secretário e o Vereador Waerson José de Souza 2º secretário. O presidente 

convidou o vereador inscrito Zildo Vicente Leite. Que falou! Boa noite a 
todos, saúdo o radialista Claudionor Dantas e Francélio Bandeira da 

Liberdade FM e na pessoa do Secretário de Saúde, Edney Pires eu 

cumprimento os demais. Gostaria de primeiro agradecer a Deus, por mais 
uma vez estar aqui presente nessa casa de leis e quero desde já, desejar os 

parabéns a Chapa 1, vencedora. Espero que a partir de 2019 façam um bom 

trabalho, assim como o que Vossa Excelência, o Vereador Jacson vem 

conduzindo nessa casa. Inclusive estive pesquisando no sagres e vi que 
você realmente está fazendo um bom uso, com o dinheiro que vem para 

essa casa, não desmerecendo os demais Presidentes que também fizeram 

um bom uso, mas, vossa excelência tem se destacado. Então, espero e 
desejo que o vereador Joalex conduza também os trabalhos com a mesma 

harmonia que vossa excelência e os outros que conduziram nos anos de 

2017/2018. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado. O presidente 

convidou o vereador inscrito Adailton Alves de Lima. Que falou! 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadora, 

Público aqui presente, Rádio ouvinte da Cajazeirinhas FM boa noite. Em 

nome do Senhor Prefeito eu saúdo todos aqui no plenário. Primeiramente 

agradecer a presença do povo e também da Polícia Militar e aproveitar para 
pedir desculpas pelos transtornos que vem acontecendo nesse procedimento 

de eleição dessa mesa, mas, essa não é a primeira e nem será a ultima. 

Hoje, com uma votação prolongada, desgastante, com muita polêmica, 
muitos pontos com relação à decisão do voto, do parecer que aí está. Eu 

tive quatro mandatos de vereador nessa casa e as chapas onde eu concorri e 

que foi considerada chapa derrotada, impugnada. Adailton Alves de Lima, 

eu, dei entrada materializando provas e fui ao judiciário. E é com minhas 
palavras e meu encaminhamento, que eu já peço a Secretária dessa casa 

que, lavre em Ata e prepare as documentações, porque a partir de amanhã 



essa chapa que sou juntamente, e com Cida presidente, Jacson Felix vice-

presidente, Zildo Vicente 1° Secretário e Adailton Alves 2° Secretário. Já 
deixo aqui registrado nos anais dessa casa, que vamos materializar provas, 

porque elas estão aqui, documentadas, filmada e em ata, que vai ser muito 

bem colocada. E eu colega vereadora, a considero presidenta eleita, porque 
nós temos provas e estamos levando esse resultado essa noite, com um 

parecer, aonde teve várias discussões e vários entendimentos com alguns 

assessores jurídicos em ligações. Mas, o colega vereador Otoniel, do qual 

se trata a polêmica dessa noite destinou o seu voto direcionado, votando na 
chapa 2, votando em Maria Aparecida Dantas de Almeida, você é 

merecedora de vir presidir os trabalhos dessa casa. Até mesmo quem estava 

nas rádios assistindo pelas emissoras, pode ver e testemunhar  que o voto 
do vereador Otoniel foi abertamente à chapa 2. E quero essa noite Senhor 

Presidente, parabeniza-lo pelo seu trabalho e atitude, como vereador e 

presidente dessa casa e também pela preocupação de um homem digno e 

sério, pois, sei muito bem do seu esforço. Vereadora Cida, hoje pela manhã 
ti liguei e disse que tivesse calma, porque Deus é maior. E quero dizer que 

esse voto que está registrado nos anais dessa casa, ele foi mais do que 

merecido, porque ele já devia esse voto a essa bancada. E eu tenho certeza 
que o judiciário vai dar esse parecer. Muito obrigado. O vereador Waerson 

pediu aparte por questão de ordem e ressaltou ao presidente a seguinte 

expressão, “vossa excelência que é um defensor do regimento interno e 

sabe que, quando todos nós somos citados em tribuna, isso abre um 
precedente que vossa excelência como presidente não tem como pegar”. 

Então, ou se dirige a mesa ou não se cita nome de vereador em tribuna, 

porque já que está falando tanto em justiça aqui, nós vamos pra justiça, 
judiciar isso aqui. Em seguida o vereador Waerson, se dirige ao vice-

presidente da casa se expressando com as seguintes palavras, “eu estou 

falando com o presidente, e não estou pedindo ordem que vossa excelência 

não é nada, vice não é nada”. O presidente convidou o vereador inscrito 
Arildo Batista Ferreira. Que falou! O que peço a vossa excelência como 

presidente, é que contenha a casa porque ela está em desordem e está 

faltando respeito com os vereadores de forma geral. Perdoe-me  mas, não 

estou achando que a presidência do senhor está 100% correta hoje, 
principalmente na sua falha em, inicialmente não ter acatado a decisão do 

advogado da casa e evitado esse tumulto. Queria me dirigir ao público com 

uma boa noite, pedir desculpa pelo estresse e peço aos vereadores e 
vereadora, que vamos ter certa calma para que não venha levar a outro 

nível, porque com certeza amanhã vai repercutir muito mal para nós, 

vereadores e eu espero que seja feita justiça acima de qualquer coisa. 

Vereador Otoniel vou me referir a você, pois quem é que não errou uma 
vez na vida com palavra ou com voto? Eu mesmo já errei! Aqui, na gestão 

passada quando votei a favor de um parecer quando iria votar contra. Mas é 



uma injustiça querer penalizar o vereador pelo fato de um erro de uma 

palavra. Senhor presidente, estou obedecendo meu regimento interno, pois 
tenho dez minutos e a verdade é que você perdeu o pulso da eleição e 

dificultou porque já era pra ter encerrado essa sessão, que virou uma 

tremenda baderna e espero que eu não passe por outra dessa. Peço 
desculpas a você Cida, você não merecia essas coisas e nem a posição que 

li colocaram e jamais vou agredir verbalmente você em qualquer posição 

que eu venha a tomar. Como bem eu li disse, uma posição que eu venho a 

tomar junto com o meu grupo de oposição onde estou. Mas, na parcialidade 
de dizer, que respeito você, Sergio e toda sua família. Quero dizer ao 

vereador Joalex, que parabéns e espero que apartir de 2019, quando você 

assumir, que você tenha uma postura diferente da qual foi feita esse ano, 
essa gestão e que as comissões, conforme injustiçadas que possa ser feita 

justamente, para que venha fazer um trabalho que não prejudique nenhum 

projeto do poder executivo, porque o importante é beneficiar a população. 

Votei em você e confio em você, já dei minha palavra, então, parabenizo e 
espero que faça uma boa administração. Muito obrigado e uma boa noite. O 

presidente convidou o vereador inscrito Joalex Rodrigues da Costa. 

Que falou! Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e 

Vereadora, Público aqui presente, ouvintes da Rádio Cajazeirinhas FM e os 

internautas ligados em redes. Quero primeiro agradecer a Deus por esse 
momento concedido, em participar dessa eleição para a mesa diretora. 

Como também, quero agradecer aos meus colegas vereadores que me 

apoiaram e apoiaram a minha chapa, encabeçada pela pessoa de Joalex. 
Quero agradecer especialmente nominal, a cada um dos vereadores, Arildo 

Batista, Vicente Ismael, Otoniel de Sousa Brito e ao vereador Waerson, que 

abraçaram comigo a minha chapa. E quero também agradecer aos colegas 

vereadores que por circunstancias maiores não puderam de forma alguma 
me apoiar na chapa contrária e cada um votou conforme sua consciência. 

Em momento algum eu fiz baderna nem procurei confusão, respeito a 

posição da minha colega, que concorreu comigo, pois é um direito que a 
democracia nos assiste. Também quero agradecer aos meus familiares, nas 

pessoas de meu Pai, minha Mãe e meus irmãos que diante de um projeto 

político a gente não entra só, tem uma família por traz, tem amigos e 

colegas que nos apoiam. Então eu agradeço a cada um de vocês que me 
apoiaram. Fui eleito nessa chapa apesar da conturbação. E irei meus 

colegas vereadores, trabalhar sem distinção, com união e parceria com 

todos os colegas. Pretendo fazer um trabalho voltado para a população e 
não para minha própria pessoa, porque Deus me concedeu este mandato 

para que eu pudesse chegar até aqui aonde cheguei e honrar a cada um que 

a mim confiou o seu voto. Peço desculpas a toda a população, por esse 

equivoco, mas todos nós somos passivos de erros. Quero finalizar com a 
seguinte mensagem, “todo poder nessa terra, é constituída por Deus!”. Boa 



noite. Espero a próxima sessão e que voltemos em paz para nossas casas e 

com o coração tranquilo, pois isso é uma eleição da mesa diretora e não de 
um partido “A ou B”. Peço a Deus que nos dê paz e sabedoria para 

conduzir os destinos desta casa durante o meu mandato. Boa noite a todos. 

O senhor Presidente convidou a vereadora inscrita Maria Aparecida 

Dantas de Almeida. Que falou! Boa noite Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, Público aqui presente. Estou entristecida pelas cenas que vocês 
presenciaram, pois não é de costume, na verdade essa está sendo a 

primeira. Tenho aqui os meus colegas adversários políticos, mas, nunca 

houve tamanha baderna. Então, ao público peço desculpas, pois não são 
merecedores disso. A todos os ouvintes da Cajazeirinhas FM, meu abraço e 

obrigada! E principalmente obrigada a vocês meus colegas que acreditaram 

em mim, estou até emocionada, porque essa semana eu recebi mensagens 

de apoio de pessoas que eu tenho certeza que são amigos de verdade de 
Cida, então muito obrigada. Com todo respeito que tenho ao Senhor Dr. 

Jaques Wanderley, mas, sou contra porque eu me sinto vitoriosa, pois 

houve um equivoco nessa casa pessoal e tenho anexos dessa casa 
testemunhas e vou sim, procurar meus direitos. Desculpe o assessor 

jurídico. Também não tenho nada contra ao que foi dito hoje aqui meu 

amigo Joalex que tem minha admiração e tenho certeza que assim como eu, 

ele é um bom presidente, até porque, pessoalmente não temos nada contra 
um ao outro. Eu tinha muito mais pra falar para vocês, mas, foram muitas 

eoçoes e no momento estou com a minha pressão alta, então peço desculpas 

a vocês, aos ouvintes, mas, não tenho como me estender mais. Estou 
emocionada e também entristecida pela injustiça para comigo nesta casa, 

uma boa noite e muito obrigada. O senhor Presidente convidou o 

vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito. Que falou! A palavra de 

hoje Senhor Presidente é, “tudo posso naquele que me fortalece”. 

Ouvintes da Cajazeirinhas FM, meus amigos radialistas Francélio e 

Claudionor que aqui se encontram. Eu digo que o meu direito nesta noite 

foi negado na expressão do meu voto, pois aqui, nós não estamos votando 
em números e sim pelo regimento interno que diz que o vereador tem que 

se referir ao nome do candidato. O voto é nominal. E na hora do meu voto 

meu direito foi negado, porque não pude declarar a minha chapa inteira, 

com Joalex-Presidente, eu como vice-presidente, Vicente Ismael 1° 
Secretário e Waerson como 2° Secretário, e isso porque o circo já vem 

armado há muitos dias Senhor Presidente, quem é que não sabe que desde a 

primeira eleição dessa casa aqui, que houve vinga de mandato, vossa 
excelência tá aí hoje, mas o seu mandato só foi de um ano por acordo e 

alguém que era esse ano se vendeu e não é o costume dele de ter sido a 

primeira vez, foi outras vezes que esse mesmo vereador fez dessas 

artimanhas nesta casa. Quem não sabe que desde que se foi conversado 



com o vereador Joalex, andou-se oferecendo a praticamente todos os 

vereadores de oposição, secretarias e dinheiro. E algumas temos gravadas, 
as ofertas que eram feitas e inclusive, não sei se de acordo ou de 

conhecimento do Senhor Prefeito, mas, chegavam às casas e diziam que se 

aceitassem eles ligariam para o Prefeito e o mesmo iria até a casa. Então, é 
preciso que seja esclarecido isso Presidente. Aqui estamos fazendo a coisa 

certa, que é a justiça funcionar no nosso município e eu não votei em 

numero não, votei no vereador Joalex para presidente e eu como vice-

presidente. Porque aqui estive e vejo tudo isso, que foi esse vereador que 
quando esteve aqui como presidente por quatro anos fez e trabalhou, 

porque tinha o Prefeito José de Almeida Silva que nos apoiava e que nunca 

se envolveu em eleição da Câmara, porque aqui quem decide não é prefeito 
e sim nós, os nove vereadores. E além de nós cinco confirmarmos o nome 

do vereador Joalex, o nobre vereador, me permita, Zildo Vicente 

reconheceu aqui em tribuna. Vocês acham que eu, como candidato a vice-

presidente dessa chapa iria votar em outra chapa diferente? Jamais eu faria 
isso. Quero aqui também dá parabéns ao assessor jurídico desta casa 

porque se fez cumprir o que o regimento interno diz. Por isso que a 

oposição fechou questão, o vereador Arildo que quantas noites ele não 
dormiu com oferta “A e B”, o vereador Buriti que eu mesmo o recebi em 

minha casa e disse que não aceitaria tipo de oferta nenhuma. Porque aqui, 

não estamos para negociar e sim para trabalhar e fazer o que é certo e por 

isso que a chapa encabeçada pelo vereador Joalex, eleita. E eu tenho 
absolutamente certeza de que, mesmo que eles recorram à justiça, você vai 

ser o presidente do biênio 2019/2020 vereador. Porque conheço o seu 

caráter e vossa excelência não saiu de lá nem foi traidor, vossa excelência 
foi traído. Porque no acordo que lá existia, como fui procurar vossa 

excelência no inicio da gestão e vossa excelência me disse que existia um 

acordo no qual você votaria no vereador e no segundo biênio o candidato 

seria você. E vossa excelência quando foi falar conosco, fez como homem 
e disse que não estava ali às escondidas, pois o prefeito estava sabendo que 

você estava ali. E foi por isso que fechamos com o vereador Joalex e ele 

hoje está eleito presidente desta casa e se Deus quiser irá fazer uma boa 

administração. Peço desculpas se ferir alguém no meu pronunciamento, 
mas, que era necessário saber da verdade que há uns dias vem acontecendo 

no nosso município de Cajazeirinhas. Muito obrigado a todos vocês e até 

uma próxima oportunidade. . O senhor Presidente convidou o vereador 

inscrito Vicente Ismael da Silva Filho. Que falou! Excelentíssimo 

Senhor Presidente, colegas Vereadores e Vereadora, funcionários da casa, 

Senhor Prefeito, Público aqui presentes e caros Rádio ouvinte, boa noite. A 

imprensa que está aqui conosco a Polícia que também se encontra fazendo 

um belíssimo trabalho e aos que me escuta pela internet. Iniciando as 
minhas falas eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês que se encontram 



no plenário e aos ouvintes, pelo imprevisto acontecido. Infelizmente vocês 

não merecem estar aqui até esse horário, mas, são coisa que acontecem. 
Quero aqui parabenizar a chapa do vereador Joalex, eleito nessa casa e eu 

não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Quero dizer a vereadora Cida, me 

permita! Que infelizmente não é possível duas chapas serem eleitas, e eu 
tenho a convicção da sua capacidade e dos demais que formaram essa 

chapa. Pois cada um, que aqui veio eleito pelo povo, merece o respeito e 

merece ser reconhecido. Quero também, parabenizar o assessor jurídico da 

casa, pelo belíssimo trabalho e dizer que, o regimento da casa foi cumprido. 
Me permita vereador Otoniel! Dizer do seu equivoco, mas, nada é mais 

claro do quê o voto do vereador. O regimento deixa bem claro, que o 

vereador precisa concluir o seu voto e no meu ver não foi concluído, pois 
tenho consciência da sua fala, quando o nobre vereador retratou no mesmo 

momento e o voto é nominal, no momento em que o nobre vereador se 

retrata está corrigindo a sua falha, pois pra isso que o voto é 

nominal/aberto. No voto nominal, vale o que o vereador determina, no qual 
terá que ser citado, o presidente; vice-presidente; Secretário e Tesoureiro. 

Com relação ao vereador Joalex ser eleito com votos da oposição, é até 

bom ficar bem claro que os vereadores de oposição dessa casa, não tem 
feitio de atrapalhar gestão e de dificultar gestão, pelo contrário, 

trabalhamos aqui em harmonia. Inclusive, eu estive nessa casa em todos os 

mandatos que passei praticamente todos na oposição e eu nunca votei em 

um projeto, contra o povo e não será agora. Confiando na capacidade que 
tem o vereador Joalex e os demais colegas que encabeçaram essa chapa, eu 

acredito que o senhor prefeito não terá nenhuma dificuldade apartir de 

janeiro, para continuar sua jornada. E esse é um momento democrático que 
envolve os nove e o poder infelizmente tem dessas coisas e eu quero dizer 

que, o que estiver ao meu alcance estará disponível a essa casa e o que 

estiver também ao meu alcance para defender os destinos de Cajazeirinhas 

enquanto eu for vereador nessa casa eu estarei aqui. E eu acredito que o 
mandato que me foi concedido e, hoje transmitido através do vereador 

Joalex, como presidente. Tenho certeza que ele saberá retribuir há 

Cajazeirinhas de modo geral, sem decidir cor partidária e nem lado “A ou 

B”, então quero encerrar as minhas palavras pedindo desculpas se os 
ânimos se alteraram, principalmente lá dentro. Mas, isso faz parte da 

democracia. E desejar ao presidente Joalex, felicidades e tenho certeza que 

o biênio 2019/2020 será grande gestão. Muito obrigado. O senhor 

Presidente convidou o vereador inscrito Waerson José de Souza. Que 
falou! Boa noite Senhor Presidente, Senhores e Senhoras aqui presentes. 

Em nome do nosso Prefeito constitucional, gostaria de cumprimentar a 

todos aqui. E através da mesa, gostaria de estar citando o nobre amigo 

Joalex que eu tenho certeza absoluta, de que saiu vitorioso, porque a justiça 

prevaleceu independente de resultado e do que teve no primeiro discurso do 



vereador, agitando o plenário e espero que isso não aconteça. Mas, a justiça 

foi feita, porque o assessor jurídico dessa casa, além de ser um advogado 
renomado, fez um parecer embasado e não é porque escutou quatro juristas 

de um lado e quatro do outro, porque se não, essa casa não precisaria de um 

assessor jurídico, nem de um assessor contábil. Então Doutor Jaques, 
independente dos pareceres, fui presidente aqui com vossa senhoria 

prestando assessoria aos meus três mandatos nessa casa e vossa excelência 

demonstra o gabarito e a representatividade diante da sua classe. E não 

somos nós, que não entendemos de leis, que queremos passar, como a 
vereadora me desculpa falar o seu nome pela mesa, deve procurar sim a 

justiça, porque ela tá aí pra quem se acha injustiçado. E volto a dizer, vossa 

excelência não precisa estar aqui passando por isso, pois tem uma historia 
nessa cidade, independente do que aconteceu hoje aqui. E discordo do meu 

amigo Buriti, pois o que se montou hoje aqui, não foram duas plateias, foi 

um circo mesmo! Como todo respeito. E nós somos os palhaços aqui. O 

que está acontecendo aqui é o que tá prejudicando essa cidade e o que tá 
fazendo esse prefeito jovem, não governar. As dificuldades que esse 

prefeito que está aqui, atrás de mim com a sua primeira dama, está 

enfrentando no dia a dia é exatamente o tipo de politica que a gente viu 
aqui hoje nessa Câmara, Municipal, que não envergonha só os vereadores, 

são a todos vocês, cidadãos e cidadãs que saem envergonhados daqui hoje. 

Quem aqui tinha duvida do voto do vereador Otoniel? Pelo amor de Deus. 

O que quiseram fazer aqui era um espetáculo, um tumulto para chegar a 
isso. Nem o vereador Joalex e muito menos a vereadora Cida mereciam 

isso. Uma coisa me deixou, muito marcante foi o parecer que vossa 

excelência, Doutor Jaques colocou, passando a limpo esse equívoco e com 
todo respeito ao vereador Otoniel, a esse vexame que a gente se passou 

hoje. E isso faz com que demostre a qualidade do trabalho de vossa 

senhoria. E que o vereador Joalex seja feliz, e saiba que vossa excelência 

está pegando um bonde enorme em ser o presidente dessa casa, tenho 
certeza absoluta de quê, ao lado do Prefeito Assis Rodrigues, saberá 

conduzir os trabalhos e fará o trabalho do presidente que não é partidário. E 

por fim, eu queria deixar um abraço e o final do mandato do presidente 

Jacson, continua nessa linha presidente. Vossa Senhoria manteve a 
coerência até nos dias atuais, eu tenho certeza absoluta do que aconteceu e 

a atitude que vossa excelência tomou aqui, uma decisão no meio do 

atribulado, que talvez não estivesse agradando e talvez por participar da 
chapa. E confesso que talvez no lugar de vossa excelência sentado nessa 

cadeira eu muitas vezes tomei isso, mas, no final vossa excelência se 

portou como presidente dessa casa, falando exatamente e acompanhando a 

assessoria jurídica. Então fica aqui meu respeito e apresso por vossa 
senhoria. Pra finalizar, senhoras e senhores. O que aconteceu aqui hoje não 

é eleição de 2020 nem de 2024, quem é o prefeito da cidade se chama Assis 



Rodrigues. E o que a gente tem que tentar colocar na cabeça, é que esse 

prefeito que está aí, possa junto com as armas fazer um bom mandato e se 
todo mundo achar, que venha a reeleição. Vamos trabalhar para que 

Cajazeirinhas não seja esse palco que a gente viu hoje e sim colocar 

Cajazeirinhas em primeiro lugar. Meu abraço e beijo para cada um de 
vocês. O senhor presidente reassumiu os trabalhos e convidou o vice-

presidente para assumir os trabalhos que ele iria fazer uso da palavra, 

Assumiu os trabalhos o vice-presidente e facultou a palavra ao vereador 

Jacson Felix Almeida dos Santos. Que falou! Boa noite Senhor 
Presidente, Senhores e Senhoras, agradecer a presença do nosso Prefeito 

Assis e a Primeira Dama Andréia, agradecer a presença da Rádio Liberdade 

de Pombal, Claudionor e Francélio, ao Público que se encontra aqui 
conosco, a Polícia Militar pelo apoio e a todos vocês, em nome dessa 

presidência desta casa, pedir desculpas pelo atraso dos trabalhos, pois tive 

que tomas iniciativa seguindo a assessoria jurídica, que teria que parar a 

sessão um pouco para tomar uma decisão e segui a assessoria da casa, 
Doutor Jaques. Quero parabenizar os dois candidatos que aqui tiveram a 

coragem de concorrer à eleição da mesa diretora. E dizer a você vereadora 

Cida, você tem todo seu direito de reivindicar, pois está aí o ministério 
público, o juizado. Então, tem sim que recorrer e procurar seus direitos. E a 

justiça de Deus seja feita pelo mais justo. Eu sempre digo que não vale a 

pena perder amigos por causa de política, esse é o meu exemplo e é o que 

trago pra vocês e o tempo vai dizer quem está certo e quem está errado e a 
população irá julgar, quando alguém colocar seus nomes a disposição. Mas 

digo, com toda plena e convicção, que esse Poder Legislativo sempre 

manteve o respeito e, aqueles que não participaram de outras reuniões no 
nosso legislativo, saiba que nunca se aconteceu fatos desta natureza, mas 

tudo é imprevisível e tudo pode acontecer principalmente em uma eleição 

de uma mesa diretora de uma Câmara, aonde cada um tem o seu lado 

partidário. Mas, o nosso Prefeito que tem sido um parceiro fiel do nosso 
legislativo que quase todas as sessões ele está presente, coisa que eu nunca 

vi na história de Cajazeirinhas, que é um prefeito dialogar com a Câmara 

da maneira que o nosso prefeito Assis, dialoga. Com esse gesto de 

humildade e tranquilidade, um filho de Cajazeirinhas que luta pelo 
interesse, crescimento e desenvolvimento dessa cidade, assim como nós 

vereadores no nosso dia a dia. E digo ao vereador Joalex que eu acredito 

que, quem venha a assumir essa mesa diretora não vai levar pelo lado 
político e sim pelo lado administrativo e pelo lado do povo, pois nós somos 

empregados do povo e eu na minha política eu preso em respeitar os meus 

eleitores, então, pelo meu voto eu sempre preso pelo lado deles, meus 

eleitores e por isso votei na Vereadora Cida, não desmerecendo o vereador 
Alex, mas, presando o lado dos meus eleitores que assim me pediram. 

Cajazeirinhas é uma cidade nova e cabem a nós os representantes dela, 



sermos parceiros e amigos e independente dos laços partidários e das 

divergências políticas o nosso Legislativo, não pode haver divergências e 
sim diálogo. Eu preso pelo diálogo e no momento que pedi uma pausa na 

sessão para gente se reunir, foi para conter os vereadores e ir para o lado do 

dialogo e achar uma solução correta. Então a toda a população de 
Cajazeirinhas no momento de hoje eu me sinto entristecido pelo pânico 

causado nesse legislativo do nosso município. Mas vamos ser parceiros e 

continuar o trabalho, pois estamos aqui para aprovar projetos que venha a 

beneficiar a população de Cajazeirinhas. Às vezes alguns vereadores ficam 
divergindo, como teve vereador culpando a mesa e eu digo voltando que eu 

culpo o vereador, porque em nenhum momento vocês me viram criar 

nenhum pânico dentro dos trabalhos e nem com a população que aqui se 
encontra, mas sim alguns dos vereadores. Então eu culpo eles. Agradeço a 

cada um de vocês pela paciência, a casa está aberta. O biênio que agora foi 

eleito para o ano de 2019/2020, eu sou o presidente desta casa com o 

coleguismo dos meus vereadores e se Deus me permitir eu vou estar aqui, 
até o dia 31 de Dezembro de 2018, cumprindo com a minha missão que eu 

prometi em palanque, que seria unido com o meu grupo e iria trabalhar 

pelo povo e isso eu faço aqui todos os dias, procedendo aos trabalhos da 
Câmara e também nas ruas atendendo as pessoas e vou continuar com esses 

trabalhos e Deus será por todos nós. Muito obrigado a cada um de vocês. O 

senhor presidente reassumiu os trabalhos e encerrou os trabalhos 

convidando os senhores vereadores e vereadora a comparecerem a próxima 
sessão ordinária a designada para o dia 14 de junho 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, 07 de junho de 2018. 
   

 
 


