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A T A D A 8.a SESSÃO ORDINÁRIA, D A 5.a L E G I S L ^ T T ^ ^ f " ! 2016), DO 
PODER L E G I S L A T I V O DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, ESTADO D A PARAÍBA 
realizada em 19 de maio de Dois Mil e Treze, na Sede da Câmara Municipal de Cacimbas 
(PB), às 10h00(dez horas). Perante a Câmara Municipal, para a Sessão Ordinária, 
convocada na forma regimental, com o comparecimento dos vereadores: A n t ô n i o de 
Pádua Teodósio do Carmo (Presidente), Cícero Bernardo Cezar (Primeiro 
Secretário), Raimundo Cassiano, José Pereira de Oliveira, José Almeida Cruz , Pedro 
Martins Cassiano, Geraldo Alves Teixeira, Antônio Mareio Ferreira da Silva e José 
Cariolando da Silva. Constatado o quorum regimental, foi aberta a Sessão. No pequeno 
expediente, O Presidente informou aos demais vereadores que o prefeito não está 
encaminhando as publicações das leis sancionadas a esta câmara municipal e pediu 
verbalmente que o prefeito as enviasse, ainda registrou a presença da prefeita de 
Desterro Rosângela de Fátima Leite, em seguida pediu ao primeiro secretário 
vereador cicim que fizesse a leitura da ata anterior, após lida foi colocada em votação 
e aprovada por unanimidade. Adiante se inscreveram para fazer uso da palavra os 
vereadores: Macio, Holanda, Geraldinho, Leia, cicim e toinho, respectivamente. O 
vereador Márcio cumprimentou a todos e disse que cobrará ao prefeito o envio das 
publicações das leis para a esta câmara, para preservar o bom relacionamento e que tem o 
objetivo é lutar pelos interesses do povo. Holanda saudou a todos e agradeceu aos 
vereadores que votaram nos projetos enviados pelo poder executivo, disse ainda que 
acredita que o prefeito agora fará um bom trabalho. Geraldinho também saudou a todos e 
disse está feliz agora, j á que houve uma negociação e agora o prefeito está com a maioria 
na câmara, sem mais dificuldades. Cicim iniciou a fala pedindo através dos vereadores 
macio e Holanda que possam intermediar junto ao prefeito para que o mesmo reative 
5ÇÍ0Í de pWtOCOÍO da prefeitura, alegando dificuldades na protocoiização de documentos, 
pediu ainda que o presidente celebrasse convénio com a agencia dos correios, em seguida 
enfatizou o discurso inicial do presidente e reforçou cobrando ao prefeito as publicações 
das leis e maior publicidade dos atos em portal online de domínio próprio da prefeitura, 
disse ainda que os vereadores macio e Geraldinho pregam fiscalizar as obras publicas e 
que provem fiscalizando as obras da creche ao lado. Desta câmara onde há fortes indícios 
de alteração nas ferragens estruturantes e cobra para que tragam do prefeito um laud 
técnico devidamente assinado por um técnico responsável, caso se comprove as 
irregularidades. Será denunciado aos órgãos competentes, adiante cobrou ao presidente 
celeridade na tramitação do projeto que trata da identificação visual dos veículos e imóveis 
que servem a prefeitura e ressaltou que da forma como está configurada a câmara "hoje", 
só votam projetos que seja em favor do prefeito e pedindo aos vereadores macio e 
Holanda que mudem seus discursos, pois a oposição serve para ajudar e Não para 
atrapalhar. O presidente esclareceu que prefeitura e câmara j á foram notificadas pelo 
ministério publico acerca do setor de protocolos e não sabe por que a prefeitura não 
atendeu. Ato contínuo foi iniciado o grande expediente, pelo Vereador Antônio de Pádua 
Teodózio do Carmo, Presidente da Mesa Diretora, tratando da pauta, projeto de lei de 
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abertura de credito especial para construção da academia da saúde, também dois 
requerimentos do vereador presidente Antônio de Pádua um solicitando ao executivo a 
implantação de duas casas de apoio à população carente que fazem tratamento de saúde 
em Campina Grande e João Pessoa e também fazer convénio com os municípios de 
Desterro, Teixeira e maturéia para atender a população doente do município, em seguida 
falou o vereador Toinho esclarecendo que o projeto de lei numero 17 do poder executivo 
se torna desnecessário seu encaminhamento as comissões haja vista haver previa 
assinatura de sete vereadores, quanto aos requerimentos em pauta disse que em outro 
governo foram implantadas casas de apoio e surtiu efeitos benéficos à população assim 
sendo o que e bom deve se repetir já que o fim e propiciar melhores condições ao povo, 
sobretudo os mais carentes, portanto se faz de suma importância a sua implantação mesmo 
que de forma parceira com outros municípios caso haja viabilidades e em especial com 
Desterro desta forma pediu verbalmente em plenário onde estava presente a prefeita de 
Desterro. O presidente encerrou o grande expediente, adentrando de imediato na ordem do 
dia colocando em votação o projeto de lei numero 17/2013 que trata da abertura de credito 
especial para construção da academia da saúde de autoria d o prefeito e o requerimento 
numero 21 de autoria do vereador Antônio de Pádua que trata da implantação das casas de 
apoio, ambos foram aprovados por unanimidade. Em seguida foi encerrada a Sessão, com 
a lavratura da presente Ata que vai assinada pelo Vereador Presidente; pelo Vereador 
Primeiro Secretário, e demais Vereadores que desejarem. ///////////////////////////////////////////////. 
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