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Ata da 7º Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Quatorze do dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte um 

(14/10/2021) às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba.  A senhora presidente  Maria Aparecida 

Dantas de Almeidas  declarou aberta a 7°sessão ordinária do 2° período  

Legislativo no dia 14 de Outubro do corrente ano, quero saudar os nobres 

vereadores e vereadoras, funcionários da casa e comunicar que está 

sessão  tem a transmissão via internet com som e imagem para os 

internautas conectados no facebook Câmara  municipal de Cajazeirinhas 

–PB, convidou todos a ficar em pé e juntos rezar um pai nosso, na 

ausência do primeiro e segundo secretario a senhora presidente convidou 

o primeiro secretário para fazer a leitura da lista de presença dos 

vereadores inscritos para fazer uso da palavras, na 7°sessão ordinária do 

2° período Legislativo do dia 14 de Outubro de 2021, estão presentes, 

Arildo Batista Ferreira, Deuzaires Mendes de Lima, Elenice Alencar dos 

Santos, Ana Beatriz Alves de França Dantas(justificou sua ausência), 

Maria Aparecida Dantas Jacson Felix Almeida dos Santos, Joalex  

Rodrigues da Costa, Otoniel de Sousa Brito, Adailton Alves de Lima, 

passou os trabalhos da mesa a senhora presidente, a senhora presidente 

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 anterior, a senhora   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 tá  aprovado por unanimidade de votos, a senhora 

presidente passou os trabalhos ao primeiro secretario para fazer a leitura 

da matéria que se encontra na casa,  que constou  leitura  da indicação 

086/2021, leitura  da indicação 087/2021, leitura da indicação 088/2021, 

leitura da indicação 089/2021, leitura do oficio 016/2021, leitura do 

oficio 025/2021, leitura do oficio 026/2021, leitura do oficio 027/2021, 

leitura do oficio 028/2021, leitura do oficio 075/2021, leitura do projeto 

de lei 016/2021,  leitura do oficio 078/2021,leitura do projeto de lei 

017/2021, leitura do projeto de lei 010/2021, leitura do parecer 001/2021 

a  Proposta de Resolução Modificativa ao Regimento Interno 002/2021 – 

Poder Legislativo. AUTORIA: COMISSÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO, RELATOR: 



DEUZAIRES MENDES DE LIMA, RELATÓRIO: 01 - QUANTO A 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO,  A matéria que está em 

tramitação acrescenta o artigo 54 A, e §§, dá nova redação ao art. 57º e 

acrescenta os § 3º, 4º, ao artigo 57º; dá nova redação ao artigo 58º, ao 

artigo 59º, e ao artigo 60º, todos do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas - PB, e dá outras providências. Com relação 

aos aspectos gramaticais, lógicos e técnicas legislativas, a proposta de 

resolução encontra-se corretamente redigido, devendo receber regular 

tramitação. No que se refere à constitucionalidade, o projeto merece 

aprovação, uma vez, que respeitou a Constituição Federal e Regimento 

Interno através de projeto de resolução própria, devendo assim ser 

aprovado da forma que foi proposta. Quanto à apreciação desta 

Comissão, é o que se tem a relatar. É este o parecer que submetemos a 

apreciação de Vossas Excelências. DEUZAIRES MENDE DE LIMA-

RELATOR JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS-RESIDENTE, 

ADAILTON ALVES DE LIMA MEMBRO.VOTOS CONTRÁRIOS 

AO PARECER: Visto e discutido a presente matéria, após a apreciação 

desta Comissão, votou contrário ao parecer da matéria a relatora a 

Senhora Vereadora Deuzaires Mendes de Lima. RESULTADO Após 

apreciação da comissão de Justiça e Redação, os seus membros, por 

maioria de votos aprovaram o relatório proposto pela resolução 

modificativa ao regimento interno 002/2021, aprovando a Proposta de 

Resolução Modificativa ao Regimento Interno n°. 002/2021. A 

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas - PB, em 05 de outubro de 2021. JACSON FELIX 

ALMEIDA DOS SANTOS-PRESIDENTE, leitura do parecer 001/2021 

Proposta de Emenda 001/2021 ao projeto de Resolução Modificativa ao 

Regimento Interno 002/2021 – Poder Legislativo. AUTORIA: 

COMISSÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO,RELATOR: DEUZAIRES 

MENDES DE LIMA, RELATÓRIO: 01 - QUANTO A COMISSÃO DE 

JUSTIÇA E REDAÇÃO, A matéria que está em tramitação altera os 

parágrafos 1°, 3°, 4° e 5° do Art. 54-A, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas/PB. Com relação aos aspectos gramaticais, 

lógicos e técnicas legislativas, a proposta de emenda da resolução 

modificativa encontra-se corretamente redigido, devendo receber regular 

tramitação. No que se refere à constitucionalidade, o projeto atende aos 

pressupostos constitucionais uma vez, que respeitou a Constituição 

Federal e Regimento Interno através de projeto de resolução própria, 

devendo assim ser deliberado para votação da forma que foi proposta. 

Quanto à apreciação desta Comissão, é o que se tem a relatar. É este o 

parecer que submetemos a apreciação de Vossas Excelências. 

DEUZAIRES MENDE DE LIMA-RELATOR,JACSON FELIX 

ALMEIDA DOS SANTOS-PRESIDENTE, ADAILTON ALVES DE    



LIMA-MEMBRO,VOTOS CONTRÁRIOS AO PARECER: Visto e 

discutido a presente matéria, após a apreciação desta Comissão, votaram 

contrários a aprovação da matéria os seguintes vereadores: Jacson Felix    

Almeida dos Santos e Adailton Alves de Lima. VOTOS FAVORÁVEIS 

AO PARECER: Visto e discutido a presente matéria, após a apreciação 

desta Comissão, votou a favor da aprovação da matéria a senhora 

relatora, Deuzaíres Mendes de Lima. RESULTADO Após apreciação da 

comissão de Justiça e Redação, os seus membros, por maioria de votos 

rejeitaram o relatório proposto pelo projeto de emenda 001/2021 à 

resolução modificativa ao regimento interno da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas/PB. MA Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Cajazeirinhas - PB, em 05 de outubro de 2021. JACSON 

FELIX ALMEIDA DOS SANTOS- PRESIDENTE. Leitura do parecer 

001/2021 ao projeto de lei 009/2021 do poder legislativo de autoria da 

comissão justiça e redação, relator: DEUZAIRES MENDES DE LIMA, 

leitura do parecer nº 001/2021 – Proposta de Emenda  002/2021 ao 

projeto de Resolução Modificativa ao Regimento Interno 002/2021 – 

Poder Legislativo. AUTORIA: COMISSÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

RELATOR: DEUZAIRES MENDES DE LIMA RELATÓRIO: 01 - 

QUANTO A COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, A matéria que 

está em tramitação altera o § 1° do art. 54-A do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Cajazeirinhas/PB. Com relação aos aspectos 

gramaticais, lógicos e técnicas legislativas, a proposta de resolução 

encontra-se corretamente redigido, devendo receber regular tramitação. 

No que se refere à constitucionalidade, o projeto merece aprovação, uma 

vez, que respeitou a Constituição Federal e Regimento Interno através de 

projeto de resolução própria, devendo assim ser aprovado da forma que 

foi proposta. Quanto à apreciação desta Comissão, é o que se tem a 

relatar.  É este o parecer que submetemos a apreciação de Vossas 

Excelências. DEUZAIRES MENDE DE LIMA –RELATOR, JACSON 

FELIX ALMEIDA DOS SANTOS- PRESIDENTE, ADAILTON 

ALVES DE LIMA -MEMBRO. VOTOS CONTRÁRIOS AO 

PARECER: Visto e discutido a presente matéria, após a apreciação desta 

Comissão, votou contrário ao parecer da matéria a relatora a Senhora 

Vereadora  Deuzaires Mende de Lima. RESULTADO Após apreciação 

da comissão de Justiça e Redação, os seus membros, por maioria de votos 

aprovaram o relatório proposto pela resolução modificativa ao regimento 

interno 002/2021, aprovando a Proposta de Resolução Modificativa ao 

Regimento Interno n°. 002/2021. A Excelentíssima Senhora Presidente 

da Câmara Municipal de Cajazeirinhas - PB, em 05 de outubro de 2021. 

JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS- PRESIDENTE. Sem mais 

matérias a serem lidas o primeiro secretario  repassou os trabalhos a 

senhora presidente, a senhora presidente reassumiu os trabalhos e 



explicou como será a votação do projeto e emendas que modificam o 

regimento interno, conforme orientação da assessoria jurídica desta casa, 

tendo em vista que temos  1 projeto e 2 emendas alterando o regimento 

interno, que resultou em 3 pareceres da comissão de justiça e redação, 

sendo 2 favoráveis e 1 contra, no caso, em decorrência do parecer que 

rejeitou a emenda 01, foi lido os 3 pareceres que vão para a votação  

hoje, também foi feito a leitura do projeto e das duas emendas, 

lembrando que a emenda 01 proposta pelo vereador Otoniel de Sousa 

Brito foi lida, apenas para conhecimento do plenário, porem ,só ira para 

votação no caso de o plenário derrubar o parecer que foi contrario  a 

emenda 01 proposta pelo vereador  Otoniel, desta forma, com a votação 

dos pareceres podem surgir duas situações: Primeira situação-  será 

colocado primeiro em votação o parecer que foi contrario a  emenda 001 

proposta pelo vereador  Otoniel, depois será colocado em votação os 

outros dois pareceres. O da emenda 002 do vereador Jacson e por fim o  

parecer do projeto 002/2021.Caso o plenário mantenha o parecer que foi 

contrario a emenda 001, ou seja, confirme a reprovação da emende 001  

proposta pelo vereador  Otoniel, irá para votação somente o projeto 

002/2021 e a emenda 002, iniciando a votação pela emenda e depois o 

projeto. Segunda situação- caso o plenário derrube o parecer que 

rejeitou a ementa 001 proposta pelo vereador  Otoniel, no caso seja 

favorável a emenda 001, irá para votação no plenário  o projeto, a 

emenda 001 e a emenda 002, iniciando a votação pelas emendas, com 

uma observação pontual: A emenda 001 e 002 modificam o mesmo 

artigo do projeto, sendo incompatíveis entre si  e portanto, o plenário terá 

que optar pela aprovação de uma ou outra, ou inda podendo rejeitar 

ambas e será da seguinte forma: Primeiro- perguntarei quem for a favor 

da emenda 001 proposta pelo vereador  Otoniel, permaneça como se 

encontra e contabilizarei os votos. Segundo- perguntarei quem for a 

favor da emenda 002 proposta pelo vereador Jacson , permaneça como se 

encontra e contabilizarei os votos. Por fim  perguntarei  que for contra as 

duas emendas, se manifeste  e contabilizarei os votos. após a apuração 

será declarado o resultado, lembrando que para aprovação de qualquer 

das emendas, bem como do projeto, é necessário maioria absoluta dos 

votos, por se tratar  de alteração ao Regimento Interno. A senhora 

presidente perguntou se todos tinham entendido e todos responderam que 

sim, sendo assim iniciou colocando o oficio de n°027/2021 em discussão, 

o vereador Jacson  disse que já havia um oficio convidando o secretario 

de Esporte a trazer a esta casa os empenhos e suas explicações de gastos 

quanto a questão de Esporte, disse que foi ao prefeito tomar 

conhecimento, teria sido empenhado um valor que vai vir com nota para 

cá, anualmente, foi empenhado deve ter sido pago, não sei se foi 

concluído esse valor, enquanto a questão  de campeonato que foram 



feitos com compras de equipamentos como por exemplo a quadra de São 

Braz, concluiu o vereador, em seguida o vereador Otoniel  esclareceu a 

nobre vereador Jacson que convida-se um funcionário publico para vir a 

esta casa prestar alguns esclarecimento, ao ponto que ele estava 

convidado a vir hoje, como convidado ele não veio, como assiste o 

direito enquanto parlamentar desta casa e fiscalizador do povo, o qual o 

povo esta mim cobrando, por isso que fiz a convocação para próxima 

sessão ordinária o secretario fazer presente e assim esclarecer todas as 

duvidas, segundo o portal da transparência não foi para gasto de quadra 

não, o que disse no portal é o seguinte a importância que foi referente as 

despesas com as prestações dos serviços  organizações de  campeonatos e 

outros eventos esportivos decorrentes do ano 2021, isso  esta no Sagres, o 

vereador disse que gostaria que o secretario viesse simplesmente para dar 

as dividas explicações com relação ao que disse aqui, por que tenho em 

minhas mãos os decretos municipais, todas as datas aqui que os 

pagamentos foram feitos estão incluso aqui, será que os decreto 

municipais não vale, concluiu o vereador Otoniel, sem mais discussão, 

colocou o oficio em votação quem for a favor permaneça como se 

encontra, quem for contra se manifeste, o oficio foi aprovado por 

unanimidade de votos. a senhora presidente colocou o parecer 001/2021 

ao projeto de lei 009/2021 do poder Legislativo de autoria da comissão 

justiça e redação, relatora Deuzaires Mendes de Lima, o parecer foi 

favorável ao nome de Adolfo Perreira Rodrigues a uma das ruas de 

nossa cidade, colocou o parecer em discussão, o vereador Jacson  disse 

que tanto o projeto quanto o parecer já foi muito bem discutido na 

comissão, onde  por unanimidade foi favorável e requereu que fosse 

colocado  em primeira e segunda votação, a senhora presidente colocou 

em votação o requerimento do vereador Jacson quem for a favor 

permaneça como se encontra, quem for contra se manifeste, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade de votos, em seguida 

colocou o  projeto em primeira e segunda votação quem for a favor 

permaneça como se encontra, quem for contra se manifeste, o projeto foi 

aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade de votos. a 

senhora presidente colocou o parecer 001/2021 da proposta da emenda 

001/2021 ao projeto de resolução modificativa ao regimento interno 

002/2021 poder legislativo de autoria da comissão justiça e redação, 

relatora Deuzaires Mendes de Lima, colocou em discussão sem 

discussão, colocou o parecer em votação em primeira e segunda votação,  

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

manifeste, foram dois votos contrários e cinco favoráveis, o parecer foi 

aprovado por cinco votos a favor e dois contrários, rejeitando a emenda 

001/2021, a senhora presidente colocou o parecer 001/2021 a proposta da 

emenda 002/2021 ao projeto de resolução modificativa ao regimento 



interno 002/2021 poder legislativo de autoria da comissão justiça e 

redação, relatora Deuzaires Mendes de Lima, colocou em discussão, o 

vereador Jacson explicou que não haverá disputa, isso e apenas um 

trabalho que vem a engradecer, as melhorias do trabalho da câmara 

municipal de Cajazeirinhas, todos os vereadores tem direito apresentar 

emendas, concordando ou discordando, acrescentou ainda que parte 

discordou um pouco do entendimento do colega vereador Otoniel, quero 

passar para meus colegas e publico que nos escuta que não temos 

disputas pessoal nem disputa alguma, temos proposta, e importante que a 

câmara municipal  apresente propostas, sabemos que nem todoas sera 

aprovadas ou reprovadas, então colega vereador essas são minhas 

explicações aos demais colegas vereadores, por questão  de ordem o 

vereador Otoniel como foi citado pelo  vereador Jacson pediu uma parte  

e disse que na realidade vossa excelência acaba de confirmar que vossa 

excelência como  vice presidente da mesa, que apresentaram em conjunto 

com a mesa diretora a emenda ao regimento interno, isso só prova que 

vossa excelências, não tinham segurança jurídica do que estava 

apresentando, vossa excelências, apresentaram  as alterações e depois 

uma emendas as alterações, isso deixa bem claro que vossa excelências 

não tem  segurança jurídica, por isso apresentei a emenda, inclusive 75 % 

do que estava  na emenda que apresentei vossa excelência aproveitou, 

então vossa excelência não tem confiança no que estão apresentando por 

isso meu voto e contrario e quero que fique registrado em ata que irei 

questionar juridicamente, para  tirarmos todas as duvidas não e questão 

com vereador ou mesa nem com os demais vereadores, mas que 

tenhamos um regimento interno bem claro e bem coeso, quem não ta 

vendo  a perseguição com a oposição, disse que foi presidente desta casa 

mais desafio qualquer vereador da oposição da época que eu os tratasse 

de forma diferente, somos todos iguais, fomos todos eleitos, aqui  se 

elege uma presidência simplesmente para manter a ordem para conduzir 

os trabalhos, não e para intervir diretamente, não e pra ter vereador que e 

líder do governo mandar não, somos poder independente porem 

harmônicos, não admito e não admitirei enquanto vereador for desta casa 

que  o poder executivo venha para dentro de sala de comissão assistir 

reunião de comissão e apontar o dedo, já se passaram vario prefeitos 

nesta cidade como o senhor Cristovão Amaro, como o senhor Jose 

Almeida Silva, o senhor Cristovão Filho e nunca vieram aqui para dentro 

meter o dedo em cima de matéria, diziam vocês vejam o que for de 

melhor para a população, por isso sou contrario a essa emenda. O 

vereador Jacson disse que muitas das vezes o vereador Otoniel interpreta  

de forma equivocada algumas partes, a mesa diretora apresentou uma 

proposta de resolução modificativa ao regimento interno que e de todo 

direito a mesa diretora propor e nada mim impede  que após  elaboração 



do projeto eu preciso e vejo que possa haver melhoria nele de apresentar 

uma emenda, e justifiquei ao colega vereador que não era por nenhuma 

disputa mas o colega vereador em discursão na matéria se sentiu 

perseguido, ao meu entendimento não vejo nenhuma forma de 

perseguição querer propor uma lei para que fique certo as reuniões das 

comissões seja realizadas nas terça-feira,  uma organização de uma mesa 

diretora, melhorando os trabalhos de uma mesa diretora, melhorando os 

trabalhos das comissões permanentes desta casa, pelo qual parabenizo os 

trabalhos das comissões permanentes, e um trabalho muito ardo, graças a 

deus ate hoje zelamos pelo nome desta câmara, graças ao zelo da situação 

e oposição. Aqui sempre foi respeitado  a opinião de ambas as partes, 

isso acho muito importante, então desta forma tenhamos o direito de cada 

um apresentar propostas, o vereador sempre quer as coisa do seu jeito, eu 

procurei dialoga com o mesmo, mas como não teve dialogo então propõe  

uma emenda onde o plenário decidira obrigado. sem  mais discussão, 

colocou o parecer em votação em primeira e segunda votação,  quem for 

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

foram dois votos contrários e cinco favoráveis. o parecer foi aprovado em 

primeira e segunda votação. A  senhora presidente colocou o parecer 

001/2021 a proposta de resolução modificativa ao regimento interno 

002/2021 poder legislativo de autoria da comissão justiça e redação, 

relatora Deuzaires Mendes de Lima, colocou em discussão, sem 

discursão colocou o parecer em votação em primeira e segunda votação,  

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

manifeste, foram dois votos contrários e cinco favoráveis, o parecer foi 

aprovado em primeira e segunda votação com dois votos contrários e 

cinco favoráveis. A senhora presidente colocou a emenda   a proposta 

modificativa  do regimento interno de n°002/2021 em discursão sem 

discursão  colocou  a emenda em votação em primeira e segunda votação,  

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

manifeste, foram dois votos contrários e cinco favoráveis, a emenda foi 

aprovada em primeira e segunda votação. A senhora presidente colocou o 

proposta modificativa  do regimento interno de n°002/2021 em discursão 

sem discursão, colocou em primeira e segunda votação quem for a favor 

permaneça como se encontra, quem for contra se manifeste, foram cinco 

favoráveis e dois contrários, o projeto esta aprovado em primeira e 

segunda votação. A senhora presidente comunicou que na próxima sessão 

a redação final será lida e convidou 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  agradecendo a deus 

pela oportunidade de mais uma vez esta fazendo uso desta tribuna, falou 

do oficio que enviou ao secretario de esporte  Thomas  Gregório de Assis 



Silva que responde pela secretaria de esporte do nosso município, como 

através do convite ele não compareceu, eu renovo em forma de 

convocação  a este mesmo secretario, que ele possa vir no dia 21 de 

outubro a partir das 19:00horas para que possamos debater um assunto 

relacionado ao esporte do nosso município, como ele responde pela 

secretaria, aqui estou convocando  esta pessoa, falou de suas indicações 

solicitando do poder executivo a necessidade de reconstruir um quebra 

mola em frente ao posto medico de são Braz, também solicitei que fosse 

retirado os entulhos nas ruas de São  Braz, disse que quer relatar um 

pouco, que o senhor prefeito sempre fala que  o vereador Otoniel sempre 

reclama, acha alguma coisa para reclarar, caramba! Como se faz um 

calçamento, como o da rua Manoel Adonias da antiga creche ao posto 

medico, será que o engenheiro não viu que tá errado, invadiram o terreno 

ao lado, em vez de tem seguido em linha reta acompanhado a pista e  

com base nas outras casas construídas, peço ao senhor prefeito que antes 

de receber aquela obra, seja feito o concerto   daquilo ali, jamais os 

proprietários dos terrenos vão aceitar, coloca o calçamento no 

alinhamento senhor prefeito, por que daquela  forma esta errado, ficou 

horrível, falou também que não viu ainda se fizeram as comemorações do 

outubro rosa, disse que e muito importante para as mulheres fazerem as 

mamografias, que o prefeito junto a gestão tenha essa preocupação com 

as mulheres do nosso município, finalizou com muito obrigado a todos e 

boa noite. A senhora presidente convidou  o vereador 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  falando da 

importância do projeto aprovado na casa em relação a proposta 

modificativa do regimento interno, sabemos que mudanças são 

necessárias, para que possamos trabalhar na forma legal da lei, por isso 

votei a favor do projeto e emenda que foi muito bem descultivas por  

todos, falou das indicações apresentadas nesta casa, são muitas as 

necessidades que não param de surgir, a tão sonhada passagem molhada 

do Barroção  e de grande necessidade, só que  as coisas também não e tão 

fácil de conseguir, haja visto que passamos uma estiagem terrível, onde 

não se podia falar em passagem molhada, o açude da  Forquilha foi feito 

em 2011, as burocracias são muitas, para se conseguir uma passagem 

molhada que através do projeto COOPERAR iremos conseguir,  

agradeceu a gestão por todos os esforços feito, em breve conseguiremos a 

tão sonhada passagem molhada do Barroção, finalizou com boa noite a 

todos. A senhora presidente convidou a vereadora inscrita Deuzaires 

Mendes  da Lima  a qual cumprimentou a senhora presidente, senhores 

vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 



agradecendo a deus por ter dado a oportunidade de ter chegado até aqui,  

parabenizou todas as crianças do município de Cajazeirinhas pela 

passagem do dias das crianças, as crianças são nosso futuro, que deus 

proteja nossos pequeninos de todo mal, falou das cobranças por água na 

comunidades, tem pessoas que já deu mais de três  viagem na prefeitura, 

para vez se consegui um carro pipa dágua,  o setor competente resolva 

esse problema, a população clama por agua, o interessante e que as 

pessoas da situação o carro pipa vai, que e da oposição sofre a 

humilhação muitas das vezes o carro pipa não vai, vamos tratar bem 

todas as pessoas independente de lado A ou lado B eles tem o seu direito   

Disse que na Comunidade do Cascão concertou a caixa mas não tem 

agua, agua não chega, infelizmente a água não chega nas casa das 

pessoas, e uma tristeza, imagina  as outras comunidades  que não chegam 

nem uma gota de água, e muito triste,  estou cobrando porque a 

necessidade e muito grande, peço ao  setor competente  que faça seu 

papel de forma justa, mande o carro pipa, ajude as pessoas, finalizou boa 

noite. A senhora presidente convidou a vereadora inscrita Elenice 

Alencar dos Santos, a vereadora justificou. A senhora presidente 

convidou 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  falou sobre o projeto de lei 

aprovado nesta casa, proposta de resolução modificativa ao regimento 

interno, proposta que vem a melhorar o  desenvolvimento do trabalhos 

das comissões permanente  desta casa legislativa,  já fui ex presidente 

desta casa já participei de comissões tanto de finanças e orçamento como 

redação e justiça, então na preocupação  da melhoria dos trabalhos, a 

mesa diretora resolveu apresentar essa proposta de resolução 

modificativa ao regimento interno, após analise da proposta de resolução, 

houve uma emenda do colega vereador Otoniel e uma emenda do 

vereador Jacson, ao analisar as emendas e o projeto, hoje foi rejeitada a 

emenda do colega vereador Otoniel, não por questão pessoal, apenas a 

emenda que apresentei teve muito dialogo com os demais vereadores, e 

assim foi aprovada por maioria, as discursões e as propostas são 

importantes para que possamos chegar a um consenso justo para todos, as 

opiniões de todos são importante, pelo conhecimento que tenho nesta 

casa, com a aprovação deste projeto vai melhora ainda mais os trabalhos 

da condução do legislativo municipal de Cajazeirinhas, esse e meu ponto 

de vista, acho que perdemos muito tempo, deveríamos ter apresentado 

essa proposta bem antes ainda, onde sempre tivemos um pouco de 

dificuldade nas reuniões, quanto a questão das comissões permanentes 

desta casa, pois   muitas vezes deixamos o parecer para ser feito no dia da 

sessão, se houvesse algum tipo de questionamento não há meio jurídico 



que possa legalizar, hoje definimos data, horário, justificar a falta, 

sabemos que todos podem tem algum tipo de imprevisto, onde se tiver 

dois membro da comissão que e maioria pode da seu parecer, então com 

certeza isso ira nos ajudar a conduzir melhor os trabalhos desta casa, 

falou sobre o abastecimento d’água no município, temos muitas 

cobranças sabemos que quando chega esse período de outubro, novembro 

e dezembro  fica mais difícil pois e um período muito seco, sabemos que 

o município de Cajazeirinhas e um município com uma zona rural muito 

grande  assim como também as necessidade por agua, graças a deus já 

temos algumas comunidades com abastecimento singelo, parabenizou as 

crianças de Cajazeirinhas e finalizou com boa noite a todos. O vereador 

Joalex justificou não quis fazer uso da tribuna A senhora  Presidente 

repassou os trabalhos da casa ao vice-presidente Jacson Felix Almeida 

dos Santos, para fazer uso da palavra, o vice-presidente Jacson Felix 

Almeida dos Santos assumiu os trabalhos e convidou a vereadora 

inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida a qual cumprimentou , 

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

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

pedindo aos colegas vereadores o cuidado com o projeto que apresentou 

nesta noite dando o nome de Marcos Antônio a uma das ruas da nossa 

cidade, para os que não estão lembrando ele e conhecido com bê 

intimamente  filho de Edite e Divando,  esposo de juliana foi um jovem 

que se foi muito rápido deixando entre nos uma tristeza imensa, por 

coincidência em conversa com o irmão dele, meu cunhado mim falou 

muito emocionado que amanha seria o aniversario dele, estaria 

completando 34 anos, aqui quero pedir a vocês meus colegas que 

aprovem esse projeto essa simples homenagem mais que merecida a esse 

jovem e aos familiares, parabenizou as crianças  em nome dos filhos dos 

funcionários da casa, parabenizou seu sogro Renato que faz aniversario 

amanha, um homem que tem todo meu respeito e gratidão, também 

parabenizou todos os professores, e uma das profissões  que mais admiro, 

os professores são os responsáveis em realizar os sonhos de muitas 

pessoas, tenho muito orgulho dos professores de Cajazeirinhas, falou 

sobre o outubro rosa, disse que e um mês onde devemos ter um cuidado 

especial em relação a nossa saúde, falou que ira convidar  a Enfermeira 

Patricia Doris onde ira passar toda programação do outubro rosa, então 

toda mulherada ligada na próxima sessão, finalizou com boa noite  O 

vice- presidente  passou os trabalhos a senhora presidente, 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 21 de outubro  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, 14 outubro de 2021. 

 


