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Ata da 16º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Ao dezessete dia do mês de Junho  do ano de dois mil e vinte um 

(17/06/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. A presidente declarou aberta a 

16°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 16°sessão ordinária do 1 período Legislativo do dia 

17 de junho de 2021, estão presentes, Arildo Batista Ferreira, Deuzaires 

Mendes de Lima, Elenice Alencar dos Santos, Jacson Felix Almeida dos 

Santos, Joalex  Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, Adailton 

Alves de Lima, Ana Beatriz Alves de França Dantas(justificou sua 

ausência ), 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 Joalex pediu a dispensa 

da leitura da ata, a presidente colocou o requerimento do vereador Joalex 

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, 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 Elenice Alencar Santos da 

senhora Helena Cordeiro Galdino, que contava com a idade de 89 anos e 

faleceu no dia 10 de junho de 2021, leitura do voto de pesar do vereador 

Otoniel de Sousa Brito do senhor Francisco leite Caetano, que contava 

com a idade de 79 anos e faleceu no dia 13 de junho de 2021, leitura  da 

indicação de n° 064/2021, leitura da indicação n° 065/2021, leitura da 

indicação n° 066/2021, leitura do oficio n°291/2021 do tribunal de conta 

do Estado, leitura do parecer n°001/2021 ao projeto de lei n° 007/2021, a 

senhora presidente convidou o vereador  inscrito Arildo Batista 

Ferreira o qual cumprimentou a senhora presidente, senhores 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 



internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento falou 

dos projetos aprovados na casa a LOAS E LDO, projetos muito 

importante, falou  sobre o estado de saúde de seu irmão que se encontra 

internado por contaminação do corona vírus, disse que  seu irmão esta 

com 75 % dos pulmão comprometido, falou sobre o momento difícil que 

sua família vive e tem fé em Deus tudo vai dar certo, só se sabe o que é  

COVID19 que tem ou teve um familiar com essa doença em estado 

grave, espero que deus acabe com essa pandemia, só deus! Finalizou com 

boa noite a todos. A senhora presidente convidou o vereador inscrito 

Otoniel de Sousa Brito, pediu através de requerimento para que seja 

concedido  o mesmo  tempo, que foi concedido ao representante dos 

Bombeiros, a vereadora Deuzaires concedeu seu 10 minutos ao vereador 

Otoniel, o vereador Otoniel explicou a nobre vereadora Deuzaires que o 

mesmo tem direito pelo regimento Interno da casa a ser acrescentado 

mais 10 minutos devido na sessão passada ter sido citado pelo senhor 

Luciano e não teve direito  a resposta, a senhora presidente colocou o 

requerimento de 15 minutos para que  o nobre vereador pudesse fazer uso 

da palavra, o vereador Otoniel concordou em seguida a senhora 

presidente colocou o requerimento do vereador de 15 minutos em 

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

se manifeste, o requerimento foi aprovado, em seguida o vereador fez uso 

da tribuna  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 

agradecendo a Deus por mais uma vez está aqui nesta tribuna, disse que 

veio mostra a mesa diretora e a vossa Excelência o acontecido na sessão 

passada, aqui vieram pra atacar não só  a mim mas a instituição Câmara 

de Vereadores  de Cajazeirinhas, pessoas com pouco conhecimento de 

regimento interno, de lei orgânica  varias leis que aqui temos como nosso 

norte para mantermos a organização em nossos trabalhos, fui citado nesta 

tribuna como o vereador que queria ser melhor que os outros, não sou 

melhor que ninguém, vou simplesmente mostrar no regimento interno 

quantos artigos e incisos foram, violados na sessão passada, através da 

mesa  com todo respeito que tenho a esta casa e ao nobres vereadores, 

mas não posso mim calar com tamanho fatos acontecido nesta casa na 

ultima sessão, na lei orgânica  deste Município  no artigo 21 da lei 

orgânica  onde trata do efetivo exercício do mandato do vereador, os 

vereadores são inviolados por sua opinião, palavras, votos no exercício 

de seu mandato, baseado neste artigo e nas demais leis, aqui vossa 

excelência juntamente com a mesa infringiu foi concedido ao convidado 

11 minutos tenho gravado aqui no meu celular, para o cidadão vir fazer 

ataques ao um vereador, diversos outros omissões, vossa excelência 

cometeu, quando o cidadão faltou com respeito ao vereador, a mesa se 



omitiu em corta o microfone e pedir para se retirar da tribuna, que se 

fizesse cumprir o regimento interno desta casa, no nosso artigo 17 no 

inciso II trata da seguinte forma interpretai e fazer cumprir o regimento 

interno desta casa é obrigação de quem ? da mesa diretora de vossa 

excelência ainda não leu o regimento interno, eu como vereador desta 

casa tenho a obrigação de  ler pra senhora, não estava fazendo ataque 

pessoais a ninguém não, estava cobrando uma prestação de conta porque 

mim elegeram presidente da comissão Finanças e Orçamentos, fiz a 

seguinte pergunta ao secretário se havia alguma empresa nesta cidade que 

prestava serviço, em momento algum citei o nome da pessoa, dono da 

empresa para que ele avinhe-se aqui fazer propaganda da sua empresa, 

um  pessoa desqualificada, um cidadão baixo que veio só mentir, quero 

que a senhora presidente se quiser dar mais 10 minutos que der 

novamente, que infrinja o regimento interno desta casa, esta casa esta 

sendo desrespeitada a todo momento, a senhora presidente pediu parti ao 

vereador, que foi concedida, em seguida a senhora presidente disse que o 

nobre vereador pode usar nome de quem está desrespeitando esta casa? O 

senhor está se referindo a um de nós, se for de nome? O vereador otoniel 

respondeu que regimentalmente eu tenho que mim dirigi a mesa, de vossa 

excelência não sabe, procure mais uma vez ler o regimento interno desta 

casa, por que eu tenho que mim referir a mesa, a senhora presidente disse 

que o vereador acabou de cobrar de quando se tem uma acusação use 

nomes, use também vossa excelência! Enquanto sua resposta eu darei na 

minha fala eu só estou pedindo que  vossa excelência dê nomes, muito 

obrigado, o vereador Otoniel  disse que esta fazendo um discurso baseado 

no regimento interno, na lei orgânica do município e na constituição 

Federal o que mim assegura de direito, não estou mim referindo nada ao 

lado pessoal, respondendo ao secretário, disse a ele que não poderia ter 

vindo a esta casa  fazer acusações levianas que o sindicato não fez nada, 

o sindicato fez muitas coisas, o sindicado trousse juntamente com o 

Governo Federal e o outras organizações  mais de 450 cisternas  inclusive 

ta aqui de testemunha o vereador Adailton Alves, que no grupo Escola  

de São José dos Alves existe uma dessas cisternas, o grupo Escola  de 

São Braz existe uma dessas cisternas, no grupo Escola do Madruga existe 

uma dessas cisternas, isso tudo  foi conseguido através do sindicato, 

cobrar do sindicato uma placa, o sindicato tem CNPJ, não tenho nada a 

declarar sobre a pessoa do senhor secretário, o secretário acha que o 

vereador por cobrar a gestão a qual ele faz parte  tá se exaltando, é de 

competência do secretário prestar as informações requeridas, tratar com 

respeito as pessoas mediante a instituição publica, se contra ilegalidade 

ou omissão ou abuso de poder, isso são prerrogativas do servidor publico, 

ele tem que prestar esclarecimentos, então secretario vossa excelência 

mim atacou de forma leviana, querendo aqui formar um circo,mim 



desabonar, estou te respondendo vossa senhoria com decência, com 

respeito espero que vossa senhoria não tenha a petulância de vir atacar 

esse vereador aqui na Câmara, agora mim refiro ao gestou do município 

que diz que vereador não faz nada e perguntou o que o vereador Otoniel 

fez? Fiz muitas coisas senhor prefeito, inclusive aprovar  o orçamento 

deste município nesta noite, ao longo desse 20 anos, já aprovei vários 

orçamentos, vários requerimentos que fiz nesta casa, varias indicações, 

esse é o papel do vereador, em relação ao debate  por questão pessoal na 

câmara ou seu gabinete, eu entendo está tribuna e o Gabinete como local 

de trabalho, portanto eu não posso dessa forma atender que o senhor 

propões, vossa excelência   disse que no gabinete da câmara  eu falava 

mal de vossa excelência, a câmara nem gabinete tem, será que o senhor 

está falando a verdade? O que agente quer é que fale a verdade, por 

exemplo neste momento sirvo-me do parecer do ministério publico, onde 

trata da questão da não aplicação correta mínima de 15% na saúde do 

nosso município, só aplicou 13,81%, Cajazeirinhas conhece o vereador 

Otoniel, um pessoa digna, um homem de bem, um homem que vive na 

sua casa respeitando sua esposa, deixou suas condolências a família de 

seu Tico de Margarida, muito obrigado a todos e boa noite a todos. A  

senhora presidente convidou no prazo de 10 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 

agradecendo a deus esta mais uma vez usando essa tribuna, se solidarizou 

com todos só votos de pesar lido nesta noite, falou da emenda 

parlamentar que acabou de chegar no nosso município do Deputado 

Federal Efraim Filho, emenda parlamentar essa que trata de um valor de 

400 mil reais destinados a infraestrutura urbana, pavimentações no nosso 

Município, sem duvida essa emenda será de grande beneficio para o 

município, em relação aos pareceres que foram discutidos  nesta semana, 

pela comissões de redação e justiça, finanças e orçamento tivemos a 

participação do contador Rogerio que tirou algumas duvidas em relação a 

essa dotação que nas discussões surgiram algumas duvidas, que logo 

foram sanadas, graças a deus esse projeto foi votado e aprovado, falou 

também sobre as reformas já iniciadas nas estradas na zona rural, que é 

de grande importância devido o fluxo muito grande de transporte, que 

trafegam nas nossas estradas rurais tanto moto como carros, finalizou 

com boa noite a todos. A senhora presidente convidou no prazo de 10 

minutos o vereador inscrito  Joalex Rodrigues da Costa o qual 

cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus por mais uma 

vez está fazendo uso desta tribuna, diante do momento de  Pandemia que 



vivemos, devemos agradecer todos os dias a Deus por estarmos 

saudáveis, se acostou ao votos de pesar lido nesta noite, meus 

sentimentos aos familiares de seu Tico Preto como era conhecido, dona 

Helena que deus conforte o coração dos familiares, falou sobre a água 

que está chegando na casa dos consumidores de má qualidade, é 

necessário tomar as devidas providencias,  o vereador Otoniel disse que 

em sua casa já aconteceu isso, teve dia que a água não servia nem para 

tomar banho, agora melhorou um pouco, se acostou a preocupação do 

vereador Joalex, o vereador parabenizou a vereadora Deuzaires pelo seu 

aniversario, pediu ao setor competente que passe a maquina na rua 

projeta por trás do posto pezão, a mesma esta intransitável, desejou um 

feliz São João e boa noite a todos. A senhora presidente convidou no 

prazo de 10 minutos a vereadora inscrita Elenice Alencar dos Santos a 

qual cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e internautas que assiste pelo 

Facebook, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus por esta com 

saúde, pra conduzir os trabalhos com muita responsabilidade, falou sobre 

o voto de pesar apresentados da senhora Helena Cordeiro Galdino que 

contava com a idade de 89 anos, uma pessoa muito alegre que gostava 

muito de conversar, tive a oportunidade de 15 dias antes dela falecer 

conversamos muito, foi uma verdadeira despedida, disse que Deus possa 

confortar cada um familiar, falou da dor de perder um ente querido, mas 

que é bem pior perder vitima da COVID19, não pode velar, dar  o ultimo 

adeus, é muito triste, se acostou ao voto de pesar do vereador Otoniel de 

seu Tico, que Deus possa confortar toda família, parabenizou as 

comissões pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando, disse que 

esta acompanhando e aprendendo muito com todos vocês, desejou um 

São João abençoado para cada um de nos, vamos brincar com 

responsabilidade, usar mascaras, finalizou com boa noite a todos. 

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 os projetos aprovado nesta noite, que é de 

suma importância para o município, se acostou aos votos de pesar que 

foram apresentados nesta casa, pessoas queridas seu Francisco conhecido 

como tico Preto, deus de o conforto aos familiares, também a família de 

Everaldo um jovem, deus os conforte, deus conforte os corações da 

família de dona Helena, vou falar um pouco sobre a ementa parlamentar 

do Deputado Efraim Filho destinado ao nosso Município de 400 mil 

reais, muito obrigado Deputado Efraim Filho, ele que é muito importante 

para a infraestrutura do município, em pavimentações, gostaria de 

parabenizar o prefeito por ter conseguido  essa emenda e também indicar 

ao senhor prefeito que parte deste dinheiro seja enviado para o 



calçamento no Distrito do Barrento, logo estarei enviado minha indicação 

formal ao senhor prefeito expressando esse meu desejo, que é tão 

sonhado e desejado por esta casa, se Deus quiser  iremos realizar esse 

grande sonhos de todos nos que fazemos a Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas, a recuperação das estradas vicinais também muito 

importante, o senhor prefeito já iniciou, justificou  os abastecimento 

sigelo de água do nosso município  o  Riacho Grande tem uma luta que 

vemos lutando por um abastecimento singelo de água e outro na 

comunidade do Barrocão graças a Deus as empresas já foram licitadas, a 

empresa vira fazer uma visita técnica  as duas comunidades para o inicio 

da obra o contrato tá assinado, os documentos foram enviados a Funasa, 

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. Parabenizou a vereadora Deuzaires, que Deus dê vida 

longa e que continue sendo essa mulher guerreira, sei que você é uma 

pessoa brilhante, maravilhosa  estou muito feliz em esta aqui com você e 

que você alcance todos os  sonhos da sua vida, o que acho mais bonito 

em você é pela mãe que você é, vida longa vereadora, se acostou também 

aos votos de pesar lidos nesta noite de dona Helena meus sentimentos aos 

familiares dessa grande mulher, os votos de pesar do vereador Otoniel a 

Francisco conhecido como Tico Preto, aos familiares meus votos de 

pesar, meus sentimento, também os votos de pesar ao jovem Everaldo, 

um menino muito alegre, que Deus os recebam e coloque todos no reino 

do céu, agradeceu todos,  principalmente os presidentes das comissões, 

os vereadores que vieram e participaram das comissões desse projetos tão 

importantes como  o de  n° 007  a LDO o de n° 008 PPA projetos muito 

importante para o crescimento da nossa cidade, graças a Deus aprovados 

parabéns para todos pelo trabalho e dedicação, deu boas vindas ao doutor 

Miraldo é um prazer muito grande tê-lo aqui de volta a nossa cidade que 

o senhor seja muito bem vindo, muito feliz em saber  que o senhor vai 

fazer seu trabalho no distrito do São Braz I, parabenizou o senhor 

prefeito por esta tenho o cuidado com nossas estradas, falou sobre a 

indicação ao distrito do Barrento pediu ao senhor prefeito que olhe com 

bons olhos, pois na principal rua passa muitos caros e motos em alta 

velocidade, e os redutores de velocidades seria muito bom para garantir a 

tranquilidade dos moradores haja visto que tem muitas crianças naquela 

localidade. Pediu a todos os ouvintes que tenham muito cuidado neste 

período festivo, infelizmente estamos no momento de pandemia, 

devemos pedir a Deus que nos abençoes, escutando atentamente o 



discurso do vereador Otoniel onde ele diz da grande insatisfação  do meu 

trabalho, mim gerou uma duvida vereador, por que no termino da sessão 

passada o senhor mim procurou e mim deu os parabéns pelo trabalho que 

venho desempenhado, principalmente naquela noite, tenho testemunha, a 

secretária desta casa que o senhor muito mim elogiou, ate se justificou 

por que não teria votado em mim como presidente desta casa, hoje o 

senhor vem a essa tribuna e mim julga de não ter conhecimento do 

Regimento Interno e que se ofendeu com as palavras do convidado por 

que ele passou de 10 minutos, primeiro vereador o senhor fala de 

respeito, mas o senhor já mim faltou com respeito nesta casa, o senhor 

por duas vezes  termina o seu tempo e se recursa a finalizar seu discursso, 

pela terceira vez eu fui obrigada coisa que eu nunca queria fazer vereador 

cortar sua fala, o senhor mim obrigou a isso, por que foi a terceira vez, 

segundo qualquer que seja o cidadão ou cidadã que tiver necessidade de 

fazer uso desta tribuna, eu  a presidente desta casa vou ter o prazer de 

recebe-lo, terceiro o senhor não mim culpe pelo uso desta tribuna aqui, 

não sou responsável por quem faz uso desta tribuna aqui, quem vem aqui 

faz uso desta tribuna responde por si só inclusive vossa excelência, se o 

senhor se sentiu ofendido pelas palavras do convidado ou de alguns 

convidados, o  senhor mesmo procure se defender na justiça ou procure a 

pessoa disser  que não esta correto ou  está, isso ai cabe o senhor e a 

pessoa não a mim, por que seja qual for o convidado vai ter aqui a tribuna 

sim e outra coisa tiveram 10 minutos sim, tenho todos os outros 

vereadores de testemunha, como inclusive vossa excelência concordou a 

dá  cada convidado 10 minutos, se o convidado Luciano usufruir de 11 

minutos e 40 segundos o advogado do Sindicato usou da primeira vez 17 

minutos e o  senhor  vossa excelência   nem um momento reconheceu 

isso, quarto o advogado pediu em outra ocasião para usar a tribuna e eu 

permitir por tanto  vereador não estou equivocada com meu trabalho não, 

só pra deixar bem claro vereador eu sei muito bem o Regimento desta 

casa, por que o senhor se julga que tem mais experiência do que eu, não 

se julgue dessa forma vereador sabedoria todos temos e experiência são 

adquiridas com o tempo, e os meus eleitores são muito feliz pelo trabalho 

que desempenho nesta casa, tanto que hoje sou presidente desta casa, o 

vereador Otoniel pediu a parte disse que pelo amor de Deus como vossa 

excelência usa uma tribuna para falar umas coisas dessas vereadora, 

vereadora nos temos a obrigação de cumprir com o Regimento interno 

desta casa, o Regimento e bem claro é 5 minutos para  o eleitor, a 

vereadora respondeu o senhor  lá dentro na sala da presidente onde se 

reunimos concordou que fosse dado 10 minutos a cada convidado, 

portanto Luciano também era um convidado, e mais uma vez a tribuna 

desta casa esta disponível a qualquer pessoa  que queira fazer uso, o 

vereador Jacson Felix disse  que ouve um acordo lá dentro da sala de 



reuniões, quando se falou de tempo o colega vereador Otoniel que 

solicitou 10 minutos para cada pessoa então, mantivemos nossos acordos 

essa discursão  é desnecessária, o vereador  Otoniel disse que tinha 

concordado em relação ao requerimento que vossa excelência trousse, e 

no requerimento não constava o nome  daquele rapaz não, o vereador 

Jacson Felix disse que  a presidência da casa não tem como se 

responsabilizar pelo atos de pessoas que vem fazer uso da tribuna,  o ato 

dele ele que responde, o vereador responde por si então o presidente da 

casa não vai saber o que o convidado vai citar na tribuna não, então se ele 

usa de ofensas a presidência da casa pode usa da ordem e mandar que se 

contenham. 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 15 de Julho 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, 17 de junho de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


