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$mk% E S T A D O D A P A R A Í B A ípPf P O D E R L E G I S L A T I V O M U N I C I P A L 
mipsi C Â M A R A M U N I C I P A L D E C A C I M B A S 

ATA DA 2 a SESSÃO ORDINÁRIA, DA 5.a LEGISLATURA (2013 A 2016), DO PODER 

LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, ESTADO DA PARAÍBA, realizada em 17 de 

FEVEREIRO de Dois Mi l e Treze, na cidade de Cacimbas(PB), às 10h00(dez horas). Perante a 

Câmara Municipal, para a Sessão Ordinária, convocada na forma regimental, com o 

comparecimento dos vereadores: Antônio de Pádua Teodózio do Carmo, Cícero Bernardo 

Cezar, José Almeida Cruz, José Cariolando da Silva, José Pereira Oliveira, Raimundo 

Cassiano da Silva, Antônio Márcio Ferreira da Silva, Pedro Martins Cassiano e Geraldo 

Alves Teixeira, todos do parlamento Municipal. Existindo quórum regimental, após a chamada, o 

Senhor Presidente Antônio de Pádua Teodózio do Carmo, deu a Sessão por aberta. No pequeno 

expediente, foi feita a leitura da Ata anterior, discutida e colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade e assinada por todos os Vereadores que estiveram presentes. Dando prosseguimento, 

o Sr. Presidente pediu ao I o Secretario para fazer a leitura do expediente, o mesmo informou haver 

apenas um requerimento e quatro Ofício encaminhado ao Presidente desta, o requerimento 02/2013 

de autoria do Vereador Raimundo Cassiano da Silva, solicitando ao Prefeito Geraldo Terto da 

Silva, a construção de uma passagem molhada na sangria do açude do alto novo que liga alto novo 

ao restante do Sítio Serra Feia, Ofício 001/2013, de autoria do Vereador Antônio Mareio Ferreira 

da Silva, Solicitando ao Presidente desta casa, cópia do Regimento Interno, Ofício 002/2013, sob 

escrito pelos Vereadores: Antônio Mareio Ferreira da Silva e José Cariolando da Silva, Solicitando 

ao Sr. Presidente o balancete de contas dessa Casa Legislativa referente ao mês de Dezembro de 

2012, da gestão passada, Ofício 003/2013, sob escrito pelos quatros Vereadores da bancada do 

Governo, pedindo explicações ou posicionamento sobre o Concurso desta casa realizado no ano 

passado perante a empresa que realizou o concurso a "Fundação Allyrio Meira Wanderley" e 

Ofício 004/2013, também com a mesma finalidade do terceiro. Ato continuo, foi aberto o 

GRANDE E X P E D I E N T E , o Presidente abriu as inscrições aos Vereadores que quisesse fazer 

uso da palavra, escreveu-se pela ordem, Cicero Bernardo, Antônio Mareio, José Cariolando, José 

Pereira e Geraldo Alves. O Vereador Cícero Bernardo, usou da palavra e disse: que logo após a 

ultima reunião do poder Executivo com o pessoal do Magistério, houve uma enxurrada de 

transferência, funcionário que trabalhava na zona urbana sendo transferido para trabalhar na zona 

rural e vice e versa. Convidou toda bancada de Vereadores desta, a se reunir com o prefeito e 

secretario de Educação para discutir os salários da classe, criticou o prefeito que sugeriu um 

aumento de 85,00 R$ em media e ao mesmo tempo pedia um aumento para os secretario de 400,00 

R$, os secretários bem que merecem, mas vamos rever o caso dos Professores, ainda falou que em 

Cacimbas instalou-se a máfia dos combustíveis, fazendo referencia a licitação vencedora, que teve 

em sua proposta vender gasolina a 2,14 (dois reais e quatorze centavos), ainda pediu que o prefeito 
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se posicione sobre criação de um piso para as classes: motorista, técnico de enfermagem, agente 

administrativo e assistente administrativo. Obedecendo a ordem dos escritos, o Vereador Antônio 

Mareio, fez seu pronunciamento falando em relação as Professores e as transferência de local de 

trabalho da classe e outros funcionários, que é normal em inicio de governo, que todo governo faz 

isso, alguns funcionário acham, ou se sentem perseguido, se o prefeito precisou desse ou da 

daquele funcionário em local de trabalho diferente daquele habitual não vejo nada de perseguição, 

é necessidade do prefeito é de direito, isso é normal. Tem funcionários quando sabe que está 

sendo transferido em vez de conversar procura logo a justiça, a justiça é lenta, que é melhor 

conversar, conversando é que se entende. Na justiça passa dois três anos para poder resolver, é 

melhor conversar e ter um entendimento, com relação aos preços dos combustíveis proposto pela 

empresa que ganhou a Licitação, está muito baixo mesmo que 2.14 e 2.15, realmente, tem que 

haver uma verificação, pois está muito abaixo do preço praticado no mercado. O Sr. Presidente fez 

pequeno comentário a respeito das transferências, dizendo quando se transferir um funcionário que 

trabalha no distrito de são Sebastião para trabalhar em Cacimbas e de Cacimbas para trabalhar no 

distrito de São Sebastião, quando ambos tem a mesma função, isso só tem uma palavra 

perseguição politica. Continuando os trabalhos o presidente passou a palavra ao Vereador José 

Cariolando que depois de cumprimentar o Sr. Presidente e demais vereadores, e, protestou o 

pedido do presidente CCJR para retirar da pauta o projeto de Lei de N° 007/2913, apresentado 

pelos vereadores da bancada do Governo Municipal, alegando ser inconstitucional, que vereador 

não pode criar despesas para o executivo, Cariolando disse que fez pesquisa na Constituição 

Federal, no seu artigo 29, constatou que é legal no caso de secretario, com relação a empresa que 

ganhou a licitação dos combustíveis, não vejo nada de errado ganhou quem ofereceu a melhor 

proposta, tratando ainda dos aumentos aos professores disse, que a gestão passada só ofereceu 4% 

e nada mais, e, que o governo atual já oferecera 4% a mais dos recursos do FUNDEB, ou seja 

passando a pagar 64% dos recursos do FUNDEB aos professores, questionou ainda a legalidade da 

lei 242 que trata dos aumentos aos professores. O vereador Cicero Bernardo pediu um aparte, 

concedido o aparte disse: foi contestada pelo o assessor jurídico da prefeitura quanto a legalidade 

dos pagamentos, alegando que a lei municipal não tem legalidade, mas ele assessor deveria saber 

se uma lei menor não atender a lei maior, pode e deve fazer por simetria atendendo o que a lei 

maior determina, que no caso é a portaria interministerial 1496 de 28 de dezembro de 2012, já 

existe amparo legal e deve ser cumprida. Continuando, o presidente passou a palavra ao vereador 

José Pereira, que dispensou fazer uso da mesma. Em seguida passou a palavra ao vereador, 

Geraldo Alves, que falou da importância que teve a reunião com os professores, quando todos os 

professores se reuniram para discutir aumento de seu próprio salário, isso é bom para todos, 

requereu da presidência da casa, cópia do regimento interno e da Lei Orgânica Municipal, com o 

objetivo de estudar e compreender melhor as leis para trabalhar sempre respeitando-a. O Sr. 

Presidente respondeu: ao requerimento do vereador Geraldo Alves, dizendo que no momento 
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encontrava um pouco de dificuldade para atendê-lo, pois na Câmara não tem copiadora no 

momento, mas que na próxima sessão traria copia das Leis solicitada pelo nobre Vereador. Disse 

ainda o Sr. Presidente talvez alguém estivesse estranhando a condução dos trabalhos e o 

comportamento dos vereadores a respeito das discursões e debates, mas que isso bom é legitimo do 

processo democrático, quando há discursões há discordância, mas somos todos inteligentes e 

chegaremos a um entendimento no que é melhor para Cacimbas e sendo melhor para Cacimbas é 

melhor para todos. Não havendo mais oradores inscritos passou-se a Ordem do Dia, e o 

Presidente da Mesa Diretora, colocou em votação o requerimento n° 02/2013 de autoria do 

Vereador Raimundo Cassiano da Silva, que foi aprovado por unanimidade Dos presentes, 

requerendo ao Prefeito Geraldo Terto da Silva a construção de uma passagem molhada na sangria 

do açude do alto novo, que liga alto novo a Sitio Serra Feia e Distrito de São Sebastião, colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Como não houve mais matérias a serem 

votadas, foi declarada encerrada a presente Sessão, com a lavratura da presente Ata, que vai 

assinada pelo Vereador Presidente; pelo Vereador Secretário, e demais Vereadores que desejarem. 

Poder Legislativo do Município de Cacimbas, Estado da Paraíba, em 17 de Fevereiro de 2013, às 

11 hOO. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

Presidente: 

Secretário 


