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Ata da 12º Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2021. 

Ao seis  dia do mês de Maio  do ano de dois mil e vinte um (06/05/2021) 

às 19h00min hora no Plenário da Câmara Municipal de Cajazeirinhas 

Estado da Paraíba. A presidente declarou aberta a 12°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 registrou a presença do secretário de saúde do município 

Edney de Almeidas Pires, e passou os trabalhos para o primeiro 

secretário, para fazer a leitura dos vereadores inscritos para fazer uso da 

palavras, na 12°sessão ordinária do 1 período Legislativo do dia 06 de 

Maio 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, Maria Aparecida Dantas de 

Almeida, o primeiro secretário repassou os trabalhos da casa a senhora 

presidente, que reassumiu os trabalhos e  convidou a secretária a fazer a 

leitura da ata, por questão de ordem o vereador Jacson Felix Almeida dos 

Santos, solicitou verbalmente o requerimento de dispensa da leitura da 

ata da sessão anterior, a senhora presidente colocou o requerimento do 

nobre vereador em votação, quem for a favor permaneça como se 

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

unanimidade de votos, a ata foi aprovada por unanimidade de votos, a 

senhora presidente passou os  trabalhos da casa ao primeiro secretário, 

para fazer a leitura   das matérias que se encontra na casa, que constou 

leitura dos votos de pesar do vereador Otoniel de Sousa Brito a senhora 

Maria José Angelo Soares, que contava com a idade de 51 anos e faleceu 

no dia 06 de Maio de 2021, no Hospital Regional de Pombal, sub 

escreveram a este voto de pesar todos os vereadores e vereadoras 

presentes nesta sessão,  leitura  do voto  de pesar do vereador Arildo 

Batista Ferreira  ao senhor Geraldo Rocha dos Santos . Que contava com 

a idade de 72 anos. sub escreveram a este voto de pesar todos os 

vereadores e vereadoras presentes nesta sessão, leitura de voto de pesar 

da vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida ao senhor José  

Ferreira dos Santos que veio a falecer no dia 29 de Abril de 2021, o 



mesmo contava com a idade de 70 anos, sub escreveram a este voto de 

pesar todos os vereadores e vereadoras presentes nesta sessão,   Leituras 

de votos de pesar da  vereadora Maria Aparecida Dantas  ao senhor José 

Ronaldo Moura Pereira. Que contava com a idade de 43  anos. E faleceu 

no dia 26 de Abril de 2021,  sub escreveram a este voto de pesar todos os 

vereadores e vereadoras presentes nesta sessão,  leitura de votos de pesar  

da vereadora Maria Aparecida Dantas  a senhora Maria Alice  Oliveira 

Leite que veio a falecer no dia 28 de Abril de 2021no Hospital Regional 

de Pombal, a mesma contava com a idade de 73 anos. sub escreveram a 

este voto de pesar todos os vereadores e vereadoras presentes nesta 

sessão, leitura da indicação 054/2021da vereadora  Maria Aparecida 

Dantas de Almeida eleita  com assento nesta Casa Legislativa, 

amparado no que dispõe o Regimento Interno, e cumprido as demais 

formalidades legais, vem POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, Indicar 

ao senhor Prefeito Constitucional da cidade de Cajazeirinhas-PB a 

eminente necessidade da construção de um matadouro publico no 

Município    de Cajazeirinhas-PB. Leitura da indicação 055/2021 a 

vereadora  ELENICE ALENCAR SANTOS  eleita com assento nesta 

Casa Legislativa, amparado no que dispõe o Regimento Interno, e 

cumprido as demais formalidades legais, vem, POR MEIO DESTE 

INSTRUMENTO, Indicar ao senhor Prefeito Constitucional da cidade de 

Cajazeirinhas - PB a eminente necessidade de construir um mata-burro  

no sitio vinha, na entrada da fazenda do senhor  João Galdino de Alencar. 
leitura da indicação 056/2021da vereadora ANA BEATRIZ ALVES DE 

FRANÇA DANTAS eleita com assento nesta Casa Legislativa, amparado 

no que dispõe o Regimento Interno, e cumprido as demais formalidades 

legais, vem, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, Indicar ao senhor 

Prefeito Constitucional da cidade de Cajazeirinhas - PB a eminente 

necessidade de fazer o calçamento na frente da Capela de Nossa Senhora 

das Graças localizada no Sítio Tapera na zona rural de Cajazeirinhas/PB. 

leitura do projeto de lei 004/2021 Dá o nome de Manoel Alex de França 

Sousa a base do samu da Cidade de Cajazeirinhas-PB de autoria do 

vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura do projeto de lei 005/2021 Dá o 

nome de Luciano Nunes Lopes, a uma das ruas projetadas de nossa 

cidade de Cajazeirinhas-PB. de autoria do vereador Otoniel de Sousa 

Brito, leitura do projeto de lei 006/2021 Dá o nome de José Mâezinha da 

Silva (Zeca Mãezinha), a uma das ruas projetadas de nossa cidade de 

Cajazeirinhas-PB. de autoria do vereador Otoniel de Sousa Brito, leitura 

do parecer 014/2021 ao projeto de lei 006/2021 de autoria do poder 

executivo Autoriza o remanejamento, a transposição e a transferência de 

fontes de recursos das dotações orçamentárias constantes da Lei nº. 

478/2020 - Lei Orçamentária Anual para 2021, até o limite de 50% de 

suplementação, e dá outras providências. Autoria da comissão justiça e 



redação, relator Deuzaires Mendes de Lima, relatório: quanto a comissão 

de justiça e redação, a Matéria que está em tramitação autoriza o 

remanejamento, a transposição e a transferência de fontes de recursos das 

dotações orçamentárias constantes da Lei nº. 478/2020 - Lei 

Orçamentária Anual para 2021, até o limite de 50% de suplementação, e 

dá outras providências. Com relação aos aspectos gramaticais, lógicos e 

técnicas legislativas, o Projeto de lei 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, devendo assim ser aprovada. 

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

parecer que submetemos a apreciação de Vossas Excelências. Deuzaires   

Mendes de Lima relatora, Jacson Felix Almeioda 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 da comissão a sra. vereadora 

Deuzaires Mendes de Lima. Tendo como resultado após apreciação da 

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

rejeitaram o relatório da Vereadora Deuzaires Mendes de Lima, 

aprovando o Projeto de Lei nº. 006/2021.Ao Excelentíssimo Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Cajazeirinhas - PB, em 04 de maio 

de 2021. Jacson Felix Almeida dos Santos, presidente. Leitura do 

parecer 004/2021 ao projeto de lei 006/2021 de autoria do poder 

executivo, Autoriza o remanejamento, a transposição e a transferência de 

fontes de recursos das dotações orçamentárias constantes da Lei nº. 

478/2020 - Lei Orçamentária Anual para 2021, até o limite de 50% de 

suplementação, e dá outras providências. Autoria da comissão Finanças e 

Orçamento, relator , Adailton Alves de Lima, relatório: quanto a 

comissão de Finanças e Orçamento a matéria que está em tramitação 

autoriza o remanejamento, a transposição e a transferência de fontes de 

recursos das dotações orçamentárias constantes da Lei nº. 478/2020 - Lei 

Orçamentária Anual para 2021, até o limite de 50% de suplementação, e 

dá outras providências. Sob os aspectos financeiros e orçamentários, a 

matéria aventada atende aos requisitos exigidos pela Lei Complementar 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como a Lei Federal nº 

4.320/64 e demais Códigos Normativos atinentes ao uso dos recursos 

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

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

Adailton Alves de Lima relator, Otoniel de Sousa Brito presidente, 

Arildo Batista Ferreira Membro. Votos contrários ao parecer: Visto e 

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

contrário ao parecer da matéria o presidente da comissão o sr. vereador 

Otoniel de Sousa Brito. Tendo como resultado Após apreciação da 



comissão de Finanças e Orçamento, os seus membros, por maioria de 

votos, rejeitaram o relatório do Vereador Otoniel de Sousa Brito, 

aprovando o Projeto de Lei nº. 06/2021.  Ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Cajazeirinhas - PB, em 04 de maio 

de 2021. Otoniel de Sousa Brito Presidente, leitura do projeto de lei 

007/2021 de autoria do poder executivo que  Estabelecem  diretrizes e 

metas orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e outras 

providências, leitura do projeto de lei 008/2021 de autoria do poder 

executivo que dispõe sobre o plano plurianual do Município de 

Cajazeirinhas, para o período 2022 á 2025, e dá outra providências, 

leitura do oficio 011/2021 ao senhor Edney de Almeida Pires, Ao senhor 

secretário no momento em que lhe cumprimento, sirvo-me do presente 

para convocar Vossa Senhoria, para se fazer presente no dia 06 de maio 

de 2021 a partir das 19h:00min no plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas/PB, afim de que vossa senhoria nos forneça  o total de 

doses de vacina contra o COVID-19 que o município já recebeu, a 

quantidade de doses aplicadas por faixa etária da população, e o total de 

recursos recebidos durante o período dessa pandemia, e outros assuntos 

relevantes a serem tratados. cordialmente   o vereador Otoniel de Sousa 

Brito. sem mais matéria a ser lida o primeiro secretário passou os 

trabalhos para a senhora presidente, que colocou os  pareceres 004/2021 

e  o parecer  0014/2021  em discussão, por questão de ordem, o vereador 

Otoniel de Sousa Brito, iniciou a discussão, saudando todos com boa 

noite e pediu que fosse explicado a forma como seria a forma de votação, 

se seria em primeira e segunda votação em sequencia ou separadamente, 

por questão de ordem o vereador Jacson Felix disse que como presidente 

da comissão Redação e Justiça visto e descultivo a matéria com as 

comissões, que teve o voto contrario da vereador Deuzaires Mendes de 

Lima, o vereador Adailton Alves de Lima que é membro juntamente com 

o presidente da comissão Jacson Felix decidiram ser favorável a matéria, 

a constitucionalidade da matéria  e requereu verbalmente que seja 

colocado em primeira e segunda votação, o vereador Otoniel falou que 

tanto seu voto quanto o voto da vereadora Deuzaires foi contrario a 

matéria porque simplesmente estão aqui para obedecer a lei, no plenário 

desta casa já foi votado um orçamento, onde relata que só pode ser feito 

um remanejamento de apenas 30%, entretanto no projeto de lei 006/2021 

consta o remanejamento de 50%, então nosso voto é contrario a  matéria 

por este motivo, não estão obedecendo a lei votada nesta casa, a senhora 

presidente colocou o requerimento do vereador Jacson felix em votação 

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

manifeste, o requerimento esta aprovado por unanimidade de votos, em 

seguida colocou os pareceres 004/2021 e 014/2021 em votação primeira e 

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



for contra se manifeste, os pareceres estão aprovado por 07 votos a favor 

e 02 contrários de  votos, a senhora presidente colocou em discussão o 

projeto de lei 006/2021 do poder executivo, sem discussão colocou o 

projeto 006/2021 em votação, em primeira e segunda votação, quem for a 

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

projeto foi aprovado com 07 voto a favor e 02 contrários em primeira e 

segunda votação. A senhora presidente convidou o senhor Edney de 

Almeida Pires para fazer seus esclarecimentos junto ao nobre vereador 

Otoniel de Sousa Brito de acordo com o oficio de n°011/2021, o senhor 

Edney saudou todos os presentes com boa noite, falou que esta atendendo 

uma convocação feita por parte do vereador Otoniel de Sousa Brito e que 

está a disposição para fazer um debate, uma explanação  a respeito das 

doses das vacinas no nosso município, e aproveitou o espaço para 

encaminhar os pêsames a família do seu amigo Francinildo, disse 

novamente esta a disposição de todos aqui presentes, o vereador Otoniel 

agradeceu a presença do senhor secretário de saúde, por ter atendido sua 

convocação, e disse que  como foi eleito pelo povo, para servir o povo e 

prestar os devidos esclarecimentos a população quando necessário, e em 

virtude de vários questionamento feito a  pessoa dele, resolveu o 

convocar para fazer alguns esclarecimentos, para que a população fiquem 

a par do que esta acontecendo na secretária de saúde do nosso  município, 

em seguida perguntou ao secretario o que ele tem a dizer com relação ao 

nosso municipio pelo baixo índices de  teste de Covid19 realizados na 

cidade, e o dinheiro que não foi usado para fazer testes na população, foi 

utilizado para outras ações de enfrentamento ao Covid19? Quais foram 

essas ações? O secretario respondeu! A partir do momento que foi 

decretado  a pandemia, sua primeira preocupação como os demais 

municípios, que foram orientados a instalar os centros covid19, logo de 

inicio foi instalado  o centro de covid19 na cidade e de acordo com  quê 

era detectados os casos, iam sendo feitos os testes, em sua visão não ver 

que Cajazeirinhas tenham esse numero baixo de testes da  Covid19,haja 

visto que o Município  se comparado com os demais da nossa região, 

vem desde do inicio da pandemia  apresentando índices muito baixos de 

infectados pelo no corona vírus, o trabalho esta sendo feito até hoje, com  

a orientação da saúde e prevenção da população,  o secretário falou que, 

não ver que foram pouco teste realizado, foram realizados o suficiente 

para suprir a necessidade, dentro da realidade do Município. O vereador 

Otoniel questionou o secretario se Cajazeirinhas teria recebido dinheiro 

suficiente ao combate ao  corona vírus? O secretário respondeu! O 

município de Cajazeirinhas recebeu de Fevereiro de 2020, primeiro mês 

de pandemia até Abril de 2021 foi recebido (1.196.765,90 centavos) Um 

milhão cento e noventa e seis mil e setecentos e sessenta e cinco reais 

e noventa centavos, valor distribuídos nos 13 meses de pandemia, 



aproveitou a oportunidade e disse que irá solicitar o espaço, a  presidente 

da casa, para que no dia 30 de Maio venha fazer toda sua prestação de 

conta, convidou todos vereadores para se fazer presentes e disse que 

nesta prestação de conta ele terá todo demonstrativo do que entrou mês a 

mês e o que foi gasto mês a mês, o vereador Otoniel solicitou ao 

secretario que fosse enviado um relatório a esta casa especificando onde 

foi aplicado o dinheiro destinado ao combate do covid19? O secretário 

falou que ira fazer o relatório de prestação de conta no dia 30 de Maio do 

referente ano, para todos os vereadores e população, o vereador Otoniel 

perguntou se ouve alguma falha no decorrer de sua gestão, 

principalmente em relação ao corona vírus, ou foi tudo perfeito? o 

secretário respondeu! Se  falasse que tudo foi 100%, a perfeição  é 

impossível ser atingida, agora deve ter a humildade de reconhecer o erro, 

e fazer diferente, os erros existem e são com eles que aprendemos a 

melhorar, se ouve algo erro conseguimos consertar. O vereador Otoniel 

perguntou como foi feita a assistência as pessoas que testaram positivo 

no munícipio? Pois o mesmo relatou que recebeu várias reclamações de 

pessoas que não estava, sendo assistidos pela secretária de saúde. O  

secretário respondeu! Todos os casos que foram notificados no 

Munícipio, que passaram pelo centro covid19, foram medicados, foram 

feitos exames de imagem, tomografias, em fim teve toda assistência, as 

pessoas que foram diagnosticado e  procuram a secretária, foram 

realizados a distribuição de medicamentos, tomografias e exames de 

imagem. O vereador Otoniel  frisou  que existe uma equipe de bombeiros 

civil  fazendo uma prestação de serviço em alguns ponto da cidade, e 

pergunto ao secretario  o que ele achava do serviço prestado dos 

bombeiros em nossa cidade? O secretário respondeu! O corpo de 

bombeiro tem um contrato com o munícipio para prestar esse serviço, a 

prestação de serviço são diversas, com orientação  á população, no uso de 

mascara, uso do álcool gel, fiscalizar no momento de decreto os bares, 

passar todas as orientações a população para controle e combate ao 

corona vírus, o vereador perguntou de que forma foi realizada esta 

prestação de serviço e quanto se paga mensalmente por este serviço? O 

secretario respondeu que a equipe foi contratada pelo processo licitatório, 

e o contrato mensal é  de 5 mil reais. O vereador Otoniel falou sobre a 

instalação da CPI ao nível federal, para que fosse investigados possíveis 

atos de omissão, irresponsabilidade, negligencia e corrupção do governo 

federal, mas também foi apurado estes atos ilícitos nos estados e 

Munícipios, e perguntou vossa excelência, pode dizer se o município de 

Cajazeirinhas, especificamente sua secretária, corre o risco de ter feito 

algo errado e que possa ser alvo desta CPI? O secretário respode!  De 

maneira alguma, pois tem a consciência de esta fazendo um trabalho com 

transparência e dentro das condições da secretaria de saúde. O vereador 



pergunta! Secretario existe alguma farmácia licitada, para prestação de 

serviço, na distribuição de medicamentos para o munícipio de 

Cajazeirinhas? O secretário respondeu! Sim existe! Então o vereador  

perguntou! porque quando as pessoas recebe uma prescrição medica, 

inclusive autorizado pela vossa excelência e se dirige ate esta farmácia 

que presta serviço ao Municípios, além de não receber a medicação, é 

comunicado que por falta de pagamento por parte da secretaria de saúde, 

este serviço está temporãmente suspenso? O  secretario por sua vez  

respondeu! Que  o município faz a distribuição de medicamentos sim, 

apesar de ser município de atenção básica, diz que já aconteceu esse 

problema, mas que já está sendo resolvido, isso se deve ao alta demanda 

para o município, inclusive por estes dias, estaremos novamente 

distribuindo os medicamentos a população, então  o vereador perguntou 

ao secretário, se as informações prestadas são restritamente verdade e  

verdadeiras? O secretário respondeu que sim! O vereador relatou que 

pergunta pelo simples fato de que isso fará prova junto ao levantamento 

que o mesmo está fazendo e que irá enviar ao ministério da saúde, por 

isso que se sentiu no compromisso de convoca-lo, para que esclarecesse 

esses questionamentos e pediu a senhora presidente copias da ata desta 

sessão, que será também juntada a esta documentação. O vereador 

Otoniel agradeceu ao secretário de saúde, por ter comparecido e disse que 

estava satisfeito com os esclarecimentos,  o secretário agradeceu a todos 

e disse que esta a disposição dos demais vereadores, o vereador Jacson 

Felix saudou o secretário e disse que estava ouvindo atentamente os 

questionário do vereador Otoniel, e aproveitou a ocasião para parabenizar 

o secretário, disse ainda  que nem tudo e perfeito ou 100% os 

atendimentos que a população deseja, mas tem visto que  o Município de 

Cajazeirinhas se comparado com os demais municípios vizinhos, é o 

mais tranquilo  no combate ao novo corona vírus, falou do centro 

covid19 no Município, o mesmo foi atendido neste centro e teve toda 

orientação  e cuidado por parte dos profissionais, as  pessoas que 

procuram o centro covid19 tem todas orientação necessária, o vereador 

Otoniel perguntou por que o Município  de Cajazeirinhas foi o que menos 

recebeu vacinas? O secretário respondeu, disse que esta com todo 

cronograma de vacinas  em mãos e que irá passar, voltou a falou da 

questão da medicação, é  explicou que o esse quanditativo de medicação 

das farmácias licitada , não e só  destinada a covid19, mas toda  

medicação, chegando ao um montante alto, e teve essa dificuldade, 

porque vai toda medicação do município para essa farmácia, somente no 

momento do pagamento que são separados, medicamentos da covid19 se 

paga com o dinheiro da covid19, e os outros medicamento se paga com 

recursos próprios, o que  a secretária recebe para compras de 

medicamentos, fora os medicamentos da covid19 é de 1.200 reais, para 



um município de mais de 3.000 mil habitantes, e praticamente impossível 

dar esta assistência, por isso ocorre este tipo de coisa. Falou do 

quantitativo de vacinas recebidas, disse que este percentual que sempre 

vai pegar na regência, sempre pergunto o porque  Cajazeirinhas recebe 

menos, mas nem a própria regência soube explicar, inclusive  até através 

de oficio e não teve resposta. Falou que foram recebidas doses de dois 

laboratório Butantã e AstraZeneca, do Butantã  foram recebidas 762 

doses e do laboratório AstraZeneca foram recebida 1002 doses, doses 

aplicadas em profissionais de saúde D1( primeira dose)101,  e 86 

tomaram a segunda dose. Explicou a diferença, quem toma a coronavac 

do Butantã o ciclo tem  intervalo de 21 dias, quem toma AstraZeneca tem 

intervalo de 3 meses, essa diferença se dar por que alguns profissionais 

de saúde tomou da AstraZeneca. Idosos de 60 anos a 90 ou mais que 

tomaram a primeira dose 586, Idosos de 60 anos a 90 ou mais que 

tomaram a segunda dose 385 a diferença é que alguns tomara a 

coronavac e outros AstraZeneca, idosos que  falta tomar segunda dose da  

AstraZeneca  são 209, na faixa etária de 60 á 64 anos, as vacinas  

AstraZeneca vão ser tomada em Junho e Agosto que completa o ciclo. 53 

idosos de 50 a 60 que tomara a coronavac, já eram para terem tomado, só 

que não foi repassado nenhuma dose de coronavac  para município 

nenhum, todas as vacinas recebidas são da AstraZeneca, comunidade 

quilombolas tomaram a primeira dose 85, nenhum tomou segunda dose, 

porque todos tomaram  AstraZeneca, só irá tomar segunda dose  á 90 

dias, pessoas com doenças crônicas  tomaram primeira dose da 

AstraZeneca  34 pessoas iniciou  agora a vacinação neste grupo. Total de 

vacinas recebidas do Butantã e AstraZeneca 17702 doses até o dia 

05/05/2021. Foram aplicadas 892 dose, tem em estoque 662 doses, essas 

doses estocadas são para as pessoas tomarem a segunda dose. O vereador  

Otoniel perguntou ao secretário  a quantidade de pessoas da equipe de 

bombeiro do Município? O secretário respondeu! No município todos os 

dia tem dois bombeiro de plantão, de domingo á domingo e se tiver 

necessidade de mais os convocamos , o vereador Otoniel perguntou se o 

dinheiro que paga  os bombeiro é do dinheiro destinado ao combate do 

corona vírus? O secretário respondeu que sim! O vereador agradeceu, o 

vereador Arildo Batista, disse que compreendeu o esclarecimento feito 

pelo secretário de saúde Edney Pires, é que o mesmo sanou todas suas 

duvidas,  e parabenizou o secretário pela ação, o vereador Otoniel  

perguntou se ouve alguns desvio de dose de vacina no nosso Município? 

E se  o  secretário  tem conhecimento? O secretário respondeu!  Que não 

com certeza, não houve nenhum desvio,  ate porque o mesmo  faço todo 

acompanhamento dessas vacinas, vai pegar em Sousa, assinas vários 

documentos, e todas as vacinas que o munícipio recebeu ate hoje, foram 

respeitas as normas técnicas recebidas pelo governo de Estado, disse que 



tem a consciência tranquila que não, todos os vacinados estavam dentro 

dos grupos. O vereador Otoniel disse está satisfeito e que fará seu 

questionamento na tribuna, o vereador Joalex saudou o secretário,  e 

perguntou o secretário se o ministério da saúde já passou uma perspectiva 

para as secretária de saúde  de quando essas vacinas chega a faixa etária 

de 18 a 20 anos, o secretário respondeu que tem um  prognostico, se 

continuar a vacinação da forma que vinham sendo vacinados, no mês de 

setembro e outubro atingiria esse publico, mas depende da logística de 

distribuição no municípios, o vereador Joalex agradeceu o secretario, o 

vereador Adailton agradeceu a presença do secretário, por ter atendido ao 

oficio desta casa, que fez seus esclarecimento da sua pasta, parabenizou 

pela criação do centro covid19, isso contribuiu muito com a prevenção e 

cuidado com a população. O secretario falou da dificuldade em fazer 

saúde neste tempo de pandemia, agradeceu sua equipe que sempre esta 

junto, agradeceu ao vereador  Otoniel pela convocação e pediu  que 

assim como ele  critica a sua  gestão diante da secretária de saúde    e a 

gestão   do prefeito Assis, que ele venha a propor soluções, sua secretária 

está de portas abertas para o receber, em contra partida o vereador  

otoniel falou que como vereador é fiscal do povo e que recebe cobranças 

por parte deles, e e essas cobranças deve ser encaminhada ao setor 

competente, falou que logo no inicio quando foi instalado a barreira 

sanitária, fez um pedido a vossa excelência, que a barreira sanitária fosse 

fora da cidade, pois daquela forma poderia trazer o vírus para a cidade, 

mostrou até mesmo o local ideal, pois tinha sombras, segundo o vereador 

o secretário e o prefeito tomou como critica, seu ato disse ainda que sabe 

o quanto e complicado está a frente da secretária de saúde neste 

momento, mas que o secretario deve ter muita paciência, cuidado e 

competência para vencer este momento. Disse que não e papel do 

vereador propor e sim fiscalizar, o secretario por sua vez disse que não 

acha ruim a critica do vereador, mas gostaria também que o mesmo 

mostrasse soluções, para ajudar no combate a pandemia, o vereador 

Jacson sugeriu que fosse feitos palestras, mesmo que remotas, carros de 

som, conscientizando a população e mostrando a realidade do vírus, a 

vereadora Maria Aparecida agradeceu a presença do secretário disse que 

foi muito importante sua presença, disse que  entende as colocações do 

vereador Otoniel, suas preocupações, mas acredita que o trabalho da 

secretaria de saúde de Cajazeirinhas é justo e comprometido com a 

população, só basta ver os números baixo de contaminação pelo  

covide19 na cidade, pede  que mantenha o trabalho, que só tenho a 

agradecer, muito obrigado, o secretario agradeceu as palavras da 

vereadora e acrescentou que  seu principal meta é que Cajazeirinhas 

continue com um número zerado em óbito, com apoio e cuidado da 

população e o trabalho da secretaria de saúde, essa batalha será vencida, 



finalizou com boa noite e muito obrigado. A senhora presidente 

agradeceu a presença do secretário, e que assim quando necessário pode 

voltar  a casa, a presidente solicitou dos nobres vereadores quem fosse 

usado apenas 5 minutos na tribuna, todos os vereadores aceitaram e em 

seguida a senhora presidente convidou o vereador inscrito Arildo Batista 

Ferreira, 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 e 

lamentando os cinco votos de pesar de pessoas do município que faleceu, 

em nome de José Ferreira dos Santos pai do vereador Jacson deixou seu 

pêsames aos demais, falou que hoje (06/05) é o dia internacional da 

síndrome de Edwards, doença  que provoca atrasos graves no 

desenvolvimento, devido a um cromossomo18, falou que junto a sus 

esposa viveu por 7 meses a historia de seu filho Gabriel,  no decorrer 

desde meses, vários médicos falavam que era incompatível com a vida, 

quando foi feito o exame do cromossomo 18 finalmente veio a 

confirmação, registrou que dr: Felipe medico que  atende em Pombal, 

nunca atestou o óbito de seu filho, sempre deu muita força  e esperança 

para sua família, e    sabe que existe varias crianças com idade avançada, 

com 17, 18 anos que vive com a síndrome, parabenizou todas as mãe que 

no próximo domingo se comemora o dia das mães, em especial minha 

esposa que acompanha a sessão em casa, finalizou com boa noite a todos. 

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  se solidarizando com todas as 

famílias que perderam seus entes queridos, em especial ao amigo Jacson 

que perdeu seu pai José Ferreira dos Santos, homem de coragem, que 

viveu na agricultura e criou uma família de 11 filhos com muito amor e 

dificuldade, mas tenha certeza ele cumpriu sua missão aqui na terra, falou 

sobre as chuvas  que cai na região, que garante a colheita dos produtores ,  

graça a deus, no dia 29 de Abril Cajazeirinhas completou 27 anos de 

emancipação politica, neste dia especial, teve algumas ações  realizadas 

pela prefeitura, onde foi entregue a secretária de ação Social um carro 

zero, inauguração da praça no distrito do São Braz II, inauguração dos 

portais da cidade em fim apesar do momento difícil, Cajazeirinhas está 

avançando graças a deus, disse que no próximo domingo é comemorado 

os dia das mães  e por isso desejou feliz dia das mães a todas as mães do 

município finalizou com boa noite. , 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 muito emocionado em  falar sobre 



o voto de pesar em nome do seu pai, disse  que está muito difícil, pois seu 

pai era sua admiração e espiração, pede força a deus como também pede 

a deus que der muita força a todos os familiares que assim como ele 

passa por essa dor, agradeceu a presidente da casa como também os 

demais vereadores e vereadoras, por ter se solidarizado com sua dor e  

apoiado neste momento, falou que no próximo domingo comemora o dia 

das mães e esta feliz em tem sua mãe para comemorar este dia especial, 

agradeceu a deus por sua mãe esta recuperada do covid19  ela será seu 

conforto, finalizou com boa noite e um feliz dia das mães a todas mães de 

Cajazeirinhas. , a senhora presidente convidou 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  se 

acostou aos votos de pesar as cinco famílias que perderam seus entres 

queridos, a família do nobre vereador Jacson pela perda do seu pai, que 

teve o prazer de conhecer, que deus conforte o coração de vocês, 

agradeceu a presença do secretário de saúde, que veio através do oficio 

do  vereador Otoniel, deu suas explicações esclarecedoras, falou sobre a 

condição de tráfego na PB 466, devido ao inverno os matos estão muito 

altos, inclusive se todos os nobres vereadores e vereadora estiverem de 

acordo,  em manda um oficio em nome desta casa  ao senhor  Mariel 

diretor do DENIT, parabenizou a cidade pelo seu 27 ano de emancipação 

politica, onde teve algumas inauguração, entregue de carros a secretária 

de Ação social, em fim nossa cidade esta avançando, deixou um feliz dia 

das mães a todas as mães de Cajazeirinhas, finalizou com boa noite. A  

senhora presidente convidou o vereador 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 por  a 

oportunidade de está usando está tribuna mais um vez, falou dos votos de 

pesar que o mesmo fez a senhora Maria José Angelo Soares, deixou seus 

sentimentos a família, falou dos votos de pesar do senhor José Ferreira 

dos Santos conhecido como Zé Cachoeirra pai do  seu colega vereados 

Jacson, disse que  Zé Cachoeirra era um grande  companheiro dos 

agricultores, amigo leal, todo meu respeito e sentimento pela irreparável 

perca, falou que fez este requerimento ao secretario de saúde, para que 

aqui avinhe-se da estes esclarecimento justamente pelo que aconteceu 

com o senhor  Zé Cachoeirra, vitima do covid19, temos que ter o máximo 

de cuidado, por isso minha preocupação, porque saúde é nosso bem mais 

precioso, disse que estranhou  é que estes bombeiros que prestam serviço 

em Cajazeirinhas, receberem 5 mil reais por mês, isso é ilegal, imoral, o 

valor que um secretario ganha e o mesmo que um bombeiro ganha, pra 

que, para colocar álcool na mão do povo, o que mim estranha senhora 



presidente é toda semana live na nossa cidade fazendo aglomeração com 

pessoas de outras cidades sem controle, sem cuidado, e acrescentou que 

quando perguntou ao secretario se houve  desvio de vacina, o mesmo 

respondeu que não, disse que tem provas como ouve sim desvio, pessoas 

fora da faixa etária de vacinação, foram vacinadas, falou da questão dos 

remédio disse que tem o áudio da mulher, que foi na farmácia e o dono 

da farmácia disse que por falta de pagamento por parte da secretaria não 

liberava a medicação, desejou um feliz dia das mães a todas as mães, boa 

noite. A senhora presidente convidou a vereadora inscrita Elenice 

Alencar dos Santos  a qual cumprimentou a senhora presidente, 

senhores vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente 

e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento se 

acostando aos fotos de pesar apresentados nesta noite, do senhor José 

Ferreira dos Santos, pai do nobre vereador Jacson, Maria Jose Angelo 

Soares, esposa do amigo Francinildo, Geraldo Rocha dos Santos pai do 

amigo João Bosco, Ronaldo e Maria Alice que foram apresentados pela 

vereadora Maria Aparecida,   dirigiu sua palavras ao vereador Jacson 

dizendo  pessoas boas se vão, mas as lembrança nos deixa unidos para 

sempre,disse que sente muito pela perca de seu pai e que deus conforte 

você e toda sua família, falou sobre sua indicação de um mata-burro a 

pedido pelo seu tio Chico Esmael, pede ao senhor prefeito que construa  

esse mata-burro, pediu a proteção de nossa senhora para enfrentar este 

momento difícil e parabenizou todas as mães, finalizou com boa noite a 

todos. senhora presidente passou os trabalhos da casa ao vice-presidente 

para fazer uso da palavra, o vice-presidente assumiu os trabalhos e 

convidou a nobre vereador inscrita Maria Aparecida Dantas de 

Almeida a qual cumprimentou os colegas vereadores, vereadoras, 

funcionários da Casa, público presente e em nome dos meus pais,  e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

falando do voto de pesar que são muitos, desejou  ao vereador Jacson 

muita força e fé, disse que sabe da importância que tem o chefe de 

família e a falta que ele fará, mas tenha certeza que ele vai continua 

sendo tudo e muito mais lá de cima no céu, ao familiares de Jose Ronaldo 

um pessoa muito jovem, desejou seus  sentimentos, Maria Alice, muito 

conhecida como Licinha, disse que era uma pessoa amada que  conviveu, 

seus sinceros votos de pesar a família, Angelina sua vizinha maravilhosa, 

uma mulher linda por dentro e por fora disse que tem certeza que o céu 

esta em festa com sua chegada, meus sentimentos aos familiares. Falou 

da indicação feita por ela de um matadouro publico na cidade, disse que é 

um desejo dela e que tem fé em deus que vai ver essa obra executada, 

Pediu ao senhor prefeito que atenda este pedido, que é de suma 

importância para nossa cidade. Parabenizou uma pessoa para ela é muito 

importante que é a funcionaria desta casa Francisca, que está fazendo 



aniversario, a vereadora disse que desde que chegou nesta casa batizou o 

nome dela costuma de rainha desta casa minha querida pita, ela que faz 

aniversario, por ser essa mulher linda profissional exemplar e 

principalmente pela ser humana que você e´, feliz aniversário, seja muito 

feliz para finalizar  deixou uma mensagem a todas as mães, mãe sente, 

mãe sabe, mãe ver, mãe é capaz de entender o filho, sem ele dizer uma só 

palavra, mãe tem dom, tem visão e tem memoria pelo coração, emoção e 

razão, mãe entende, mãe suporta, mãe espera e se entrega sem esperar 

nada em troca. Essas são todas as mãe. Feliz dia das mães. 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 13 de Maio 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, 06 de Maio de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 


