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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA, DA 5.a LEGISLATURA (2013 A 2016), DO PODER 
LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, ESTADO DA PARAÍBA, realizada em 07 de 
ABRIL de Dois Mil 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, ou 
seja, aprovada por todos os Vereadores que estiveram presentes. Dando prosseguimento, o Sr. 
Presidente pediu ao Io Secretario para fazer a leitura do expediente. O primeiro secretário solicitou 
em virtude do grande volume de propositura que os requerimentos ficassem para a próxima 
sessão, o Presidente colocou em discursão não houve consenso, o presidente optou pela 
continuidade da pauta com os requerimentos inclusos. O primeiro secretário solicitou que fosse 
criado um limite de apenas um requerimento por sessão para cada vereador, o presidente logo de 
pronto não concordou, e pediu que os vereadores fizessem o possível para fazer os 
encaminhamentos das proposituras com antecedência, nas terças-feiras e sextas-feiras de 
preferencia, não sendo necessário estabelecer limites nenhum, pois seria antirregimental. O 
primeiro secretário começou a leitura do expediente: projeto de Lei 11/2013, que fixa os salários 
dos agentes de saúde, de acordo com portaria n° 260/2013 de 21 de fevereiro de 2013 e dá outras 
providencia; projeto de Lei 12/2013, que Unifica o programa de combate a pobreza rural(PCPR) 
ao concelho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS); Projeto de Lei N° 
13/2013, que estabelece nova estrutura administrativa quanto aos cargos em comissão e confiança 
para o Município de Cacimbas-PB e dá outas providencias; o projeto de Lei n° 14/2013, que 
autoriza abertura de credito suplementar ao orçamento vigente para fins que menciona e dá outras 
providencias, ambos de autoria do prefeito Municipal de Cacimbas-PB; projeto de Lei n° 15/2013 
que dispõe da obrigatoriedade, de identificação de todos os veículos automotores, e maquinas 
oficiais, próprios e locados do poder Executivo Município de Cacimbas Estado da Paraíba e dá 
outras providencias, de autoria do vereador Cicero Bernardo Cezar. Resolução de n° 002/2013, 
que fixa calendário para das reuniões das Comissões Permanente, trabalhos da presidência e 
membros das comissões, e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Os 
Requerimentos: Requerimento da Mesa Diretora, requerendo o registro da C h a p a p a r a 
concorrer na eleição da Mesa Diretora p a r a o Biénio 2015/2016, Antônio de Pádua Teodózio 
do Carmo-Presidente, Pedro Martins Cassiano-Viee-Fresidente, Cicero Bernardo Cezar- Io 
Secretario e Raimundo Cassiano da Silva-20 Secretario, requerimento de n° 14/2013, requerendo 
a construção de dois açudes na comunidade quilombos na serra feia; requerimento de n° 15/2013, 
requerendo a construção de um Matador Público no Distrito de São Sebastião e o requerimento de 
n° 16/2013, requerendo a pavimentação de 750 metros de calçamento na estrada que liga Cacimbas 
ao distrito de São Sebastião, ambos de autoria do vereador Geraldo Alves. Requerimento de n° 
17/2013, requerendo o desvio do esgoto que cai no açude novo, mais precisamente no bebedor, de 
autoria dos Vereadores , Antônio Márcio e José Cariolando. Dando prosseguimento aos 
trabalhos o Sr. Presidente disse; que antes da Ordem do dia haveria a Eleição da Mesa Diretora, 
conforme Resolução 01/2013 de 17 de março de 2013, e edital de convocação para Eleição da 
Mesa Diretora Biénio 2015/2016, o presidente informou que só havia uma chapa registrada e que a 
mesma já tinha sido lida no expediente, portanto só havia uma chapa única concorrente. Também 
comunicou que a forma de votação seria secreta. Antes de iniciar o processo de votação o Sr. 
Presidente convidou dois vereadores um de cada bancada, para rubricarem as cédulas de votação, 
rubricaram as mesmas o Vereador Cicero Bernardo e José Cariolando, foram rubricadas nove 
édulas. Antes de dar inicio ao processo de Votação o presidente convidou os vereadores José 
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pereira e Raimundo Cassiano para servirem de escrutinadores. Dando inicio ao processo de 1 
votação o presidente convocou os vereadores para exercerem os seus respectivos votos, votaram 
em sequencia, um de cada vês. José Pereira, Antônio Mareio, Geraldo Alves, José Cariolando, 
Raimundo Cassiano, José Almeida, Pedro Cassiano, Cicero Bernardo e Antônio de Pádua. 
Encerrada a votação deu-se inicio a apuração, foi encontrado na urna nove cédulas, coincidindo 
com o numero de vereadores presentes, apurados os votos encantou-se o seguinte resultado, a 
única chapa concorrente obteve sete votos a favor, um voto contra e um voto em branco. Portanto 
foi eleita a Mesa Diretora para o Biénio 2015/2016, Antônio de Pádua Teodózio do Carmo-
Presidente, Pedro Martins Cassiano-Vice-presidente, Cicero Bernardo Cezar-Io- Secretário e 
Raimundo Cassiano da Silva-2"- Secretário. Após o resultado e proclamados os eleitos, o vereador 
José Cariolando usou a palavra e elogiou o presidente, dizendo que a eleição mesmo de forma 
antecipada se fazia jus, pois o trabalho que o presidente vem fazendo nesta casa é merecedor, 
confio muito no trabalho de V. Excelência, e que tem orgulho de trabalhar com V. Excelência, e 
ter V. Excelência na presidência desta casa é uma honra. O Sr. Presidente apresentou as matérias 
que estariam na ordem do dia, os Projetos de Leis: n° 11/2013 e 12/2013; o projeto de 
Resolução 02/2013; e todos requerimentos lidos no expediente. Os projetos de Leis n° 13/2013, 
14/2013 e 15/2013 seguiriam para as Comissões. Ato continua, foi aberto o GRANDE 
EXPEDIENTE, o Presidente abriu as inscrições aos Vereadores que quisessem fazer uso da 
palavra, escreveu-se pela ordem, José Cariolando, Geraldo Alves, Antônio Mareio e Cicero 
Bernardo. O Presidente passou a palavra ao vereador José Cariolando que disse: já que foi feita a 
eleição da Mesa Diretora, e V. Excelência foi reeleito para conduzir a presidência desta Casa no 
Biénio 2015/2016, Peço a V. Excelência que coloque todos os projetos na ordem do dia para 
serem votados, V. Excelência é digno de Exercer os trabalhos da presidência desta casa, nos deixa 
muito feliz tê-lo como presidente, o vereador Holanda leu uma mensagem que veio do público, na 
qual alguém fazia referencias aos comentários de rua que os vereadores teriam se vendido ou iam 
se vender, mas não entendia assim, pois os vereadores teriam que votar nos projetos que são de 
interesse do Município, que só assim estariam cumprindo o seu dever. O vereador Holanda voltou 
a pedir que colocasse os projetos em votação. O presidente disse que a partir da à aprovação da 
resolução 02/2013, as comissões teriam que se reunir, apreciar, discutir e emitir pareceres, gostaria 
que na próxima sessão todos os projetos pendentes de pareceres estivessem com os seus 
respectivos pareceres. V. Excelência é digno de Exercer os trabalhos da presidência desta casa. O 
presidente passou a palavra ao Vereador Geraldo Alves Teixeira, disse: bom dia Sr. Presidente, 
vereadores aqui presente e todo publico que está nos assistindo, eu tenho umas observações sobre a 
história de hoje, naquele primeiro momento de votação Holanda reclamou de algumas coisas, disse 
que era para ter avisado e principalmente ele que é o Líder do Governo, para depois passar para 
todos nós vereadores de situação sobre o que estava acontecendo. E outra coisa é um Projeto que 
vai ser votado hoje que o Projeto CMDRS, que não sei mesmo se vai ser votado hoje porque a 
leitura passou muito rápido, é muito importante esse projeto já teve até gente da saúde que 
procurou saber e pediu uma cópia dessa Lei para ler e entender, também seria importante que fosse 
votado todos os projetos e requerimentos hoje porque na outra reunião estaria zerado e poderíamos 
trazer outros projetos para pauta, muito obrigado a todos. Em seguida falou O Vereador Antônio 
Márcio, disse: Sr. Presidente, senhores vereadores e publico presente eu quero desejar um bom dia 
a todos, quero dizer que eu não fiquei satisfeito com a votação que aconteceu agora neste 
momento, porque só faz 4 meses do mantado e já se faz uma nova eleição para Presidente, porque 
não passar pelo menos 1 ano para agente ver o trabalho e aí sim faria uma votação, quero dizer aos 
vereadores de oposição que eles não estão fazendo oposição contra o prefeito e sim contra a 
população, porque os projetos são para o beneficio do povo e não para benefício próprio, 
apresentei um requerimento boje pedindo para desviar os esgotos dos poços para podermos ter 
acesso a essa água. Já vou adiantando para o presidente que na próxima sessão vou trazer um 
oficio pedindo os balancetes dos meses de janeiro e fevereiro desta casa, essas são minhas 
palavras, muito obrigado. Continuando falou O Vereador Cícero Bernardo Cézar, disse: Sr. 
Presidente, senhores vereadores e publico presente, mais uma vez é um prazer falar nessa tribuna, 
e o que estou percebendo Sr. Presidente, o requerimento do vereador Holanda requerimento de 
forma verbal para que vote os projetos da forma como veio, isso não é correto tem que ser 
observado o regimento, porque se não vai virar aquilo que eu disse na primeira sessão vai virar a 
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casa da mãe Joana, se Vereador aqui da situação quiser usar o microfone para obstruir o regimento 
eu tomo, o vereador Holanda já foi presidente desta casa e seguiu o regimento e agora quer 
bagunçar, e aqui na Câmara de Cacimbas não bagunça não, tratando da matéria em pauta senhores 
vereadores e publico presente, eu vejo urgência apenas nesse projeto de lei que vai beneficiar os 
agricultores e do reajuste salarial dos Agentes Comunitários de Saúde, os demais eu não vejo 
nenhuma urgência dos mesmos, me reportando ao projeto de resolução que trata das reuniões das 
comissões permanentes é muito importante porque o vereador membro de comissão vai ter 
obrigação de vir toda terça-feira para analisar os projetos e dar os pareceres. O governo perdeu a 
paz e nos 100 dias de governo merece reprovação popular foi testado e reprovado, muito obrigado. 
O Presidente da Câmara disse: estão dizendo que os vereadores de oposição estão contra povo, 
pois bem, faço um requerimento verbalmente ao prefeito de Cacimbas, traga um Projeto de Lei 
para dar feiras ao povo que estão passando necessidades, traga para próxima sessão, traga amanhã, 
traga agora, para nos reunirmos a tarde, e se não passar, aí o prefeito e os vereadores de situação 
podem dizer que estamos contra o povo. Passou-se a Ordem do Dia, e o Presidente da Mesa 
Diretora Colocou em votação os projetos de Leis 11/2013, que fixa os salários dos agentes de 
saúde, de acordo com portaria n° 260/2013 de 21 de fevereiro de 2013 e dá outras providencia; o 
projeto de Lei 12/2013, que Unifica o programa de combate a pobreza rural(PCPR) ao concelho 
municipal de desenvolvimento rural sustentável (CMDRS). Os mesmos foram aprovados por 
unanimidade dos presentes, em seguida colocou em votação o projeto de Resolução de n° 
02/2013, que cria calendário para funcionamento das comissões, os Requerimentos: requerimento 
de n° 14/2013, requerendo a construção de dois açudes na comunidade quilombos na serra feia; 
requerimento de n° 15/2013, requerendo a construção de um Matador Público no Distrito de São 
Sebastião e o requerimento de n° 16/2013, requerendo a pavimentação de 750 metros de 
calçamento na estrada que liga Cacimbas ao distrito de São Sebastião, ambos de autoria do 
vereador Geraldo Alves. Requerimento de n° 17/2013, requerendo o desvio do esgoto que cai no 
açude novo, mais precisamente no bebedor, de autoria dos Vereadores , Antônio Márcio e José 
Cariolando, todos aprovados por unanimidade. Como não houve mais matérias a serem votadas, 
foi declarada encerrada a presente Sessão, com a iavratura 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 07 de Abril 2013, às 12:00 hs. 
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