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ATA DA QU I NQUAG~SIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINARI A, REALIZADA EM 02 
DE AGOSTO DE 2015. 

Aos dois dias do mês de agosto de 2015, as dez horas, foi realizada na 
Câmara Municipal de Cacimbas, a quinquaghsima primeira sessão ordinária, 
compareceram na forma regimental, os vereadores, Luiz Fernando de Barros 
Jilinior, José Cariolando da Silva, Kelson da Silva Batista, Antanio de Pádua 
Teodósio do Carmo, Cicero Bernardo Cézar, Raimundo Cassiano da Silva e 
José Pereira Oliveira, Pedro Martins Cassiano e Jos6 Almeida Cruz, 
iniciando os trabalhos o vereador presidente José Cariolando da Silva, 
desejou bom dia a todos, pediu ao primeiro secretkrio para verificar o livro 
de presenga, portanto havendo quórum regimental declarou aberta a sessão, 
em seguida pediu ao vereahr primeiro secretário Junior Barros que fosse 
lida a ata da sessão anterior, após lida, colocou em discussão, como não 
houve discussão, colocou em votação a ata o qual foi aprovada por 
unanimidade. Entrando no EXPEDIENTE DO DIA, o presidente disse que 
as inscrições estão abertas aos oradores, em seguida pediu ao vereador 
primeiro secrethrio que fosse lido a matéria do expediente do dia, o primeiro 
secretkio da mesa iriforina que não há matéria do expediente do dia. 
Entrando no GRANDE EXPEDIENTE, verificando o livro de inscrição de 
oradores, o presidente deu a palavra ao Vereador Cicero Bernardo, saudou 
o presidente em nome de todos os vereadores e a todos os presentes na 
câmara, iniciou as palavras dizendo. que tem protocolizado vários oficios 
pedindo as copias das folhas de pagrimento da prefeitura municipal e fundo 
municipal de saúde, acompanhadas das notas de empenhos, foi pedido 
também que seja fornecida uma certidão através da presidência ou da 
secretaria através do primeiro secretario o Vereador Junior Banas, dizendo 
que não se encontra essas documentações solicitadas, não gostaria de fazer 
pressão ao Presidente, porque só deve entregar o que a prefeitura mandar e 
que ao fmal da sessão estará protocolizando o pedido referente a folha de 
pagamento ao mês de junho. Agora em nome da comunidade escolar do 
Distrito de São SebastiHo, principalmente aos alunos da Escola Vereador 
Manoel de Almeida, que foi recebido uma noticia de fato, que não foi 
constatado, mas que desde o dia dez de julho que não é fornecido a merenda 
escolar naquela escola e que foi requerido a participação do Vereador Junior, 
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Barros que 6 líder do o governo e do Vereador Josk Pereira que é o 
proprietário da empresa que fornece os gêneros alimenticios da merenda 
escolar, porque até onde se sabe os pagamentos estão em dias, pelo que estar 
constatado no FNDE, que agora se fornece um extrato, por isso gostaria 
muito que o Vereador Lela proprietário da empresa esclarecesse se os  
pagamentos estão em dias ou não estão, porque se não estiver em dias e não 
estiver ocorrendo o fornecimento da merenda escolar é uma ingerência da 
escola, se tiver falta de pagamento é uma ingerência da gestão do município, 
caso o vereador Lela não se pronuncie, queria que o lider do governo, o 
vereador Junior Barros, caso queira, esclarece alguma soluçiio para esse 
problema em nome do govkrno, porque parece que na escola do sitio minador 
está o mesmo problema, onde estar s@o fornecido café com leite, onde não 
faz parte do cardápio escblar, irá fazer urna ampliação de fiscalização da 
merenda escolar do município, vai verificar se o cardápio oferecido na escola 
são correspondente aos ggneros alimentícios fornecidos na nota fiscal, caso 
não tenha competencia para faze-10, ira encaminhar a Procuradoria da 
República para fiscalizar mais o Programa Nacional de Alimentação escola 
no município de Cacimbas, para que fatos dessa natureza não venha a 
ocorrer, foi citado na-rede social que o ultimo dinheiro a ser mal usado seria 
o da merenda escolar, porque quando não se cumpre um programa de 
alimentação escolar aos alunos é tirar a comida da boca dos inocentes. 
Agradeceu a todos pelas palavras. O Vereador Kelson Batista, desejou bom 
dia a todos, disse que quando foi lançado a prograinação do forrotiano e 
Cacimforro, deve o desprazer de comentar sobre a prograrna@o, que as 
atragões estava com o nível muito baixo, no entanto as dificuldades 
enfrentadas pelo município e o Estado da Paraíba, com relação a questão de 
falta de agua, tenho só que parabenizar o prefeito, todo o pessoal da 
organização, a festa foi um sucesso, ocorreu tudo bem, não houve qualquer 
tipo de acidentes, confusões e o público como foi comentado nas redes 
social, superou as expectativas, não só dos organizadores como aqueles que 
residem nas Iocalidades, s6 tem a parabenizar o prefeito e os organizadores. 
Agradeceu a todos. O Vereador José Pereira, desejou bom dia a todos, disse 
que não tinha nada há se pronunciar nesta sessão, mas devido ao pedido do 
Vereador Cicero, veio a tribuna dizer que nâo fornece nada para a prefeitura, 
que o vereador Cicero procure o proprietário da empresa que ganhou a 
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licitação por que ele que deva ter algo a dizer, porque n3o sou eu que forneço 
merenda para a escola, que fique bem claro. Agradeceu a todos. O Vereador 
Junior Barros, saldou a todos, desejou bom dia, disse que o Vereador 
Cicero em suas palavras indaga para que eu fizesse a inscriçgo para se 
pronunciar na tribuna, que mesmo sem indagapão ou d o ,  estaria na tribuna 
para se pronunciar a respeito do município bem como o que vem 
acontecendo em redes sociais, atos administrativos, enfim. Sobre a merenda 
o vereador José Pereira j6 deixou bem claro, que ele como vereador, 
conforme a Lei OrgZinica e o Regimento Interno, não pode ter qualquer tipo 
de convênio junto ao poder executivo, quanto a não feitura de merenda na 
Escola Manwl de Almeida, que até o presente 'momento não tem o 
conhecimento, mas que seri$ bom chamar a direção da escola ou o secretário 
de educação para que?.-possa verificar essas informações. Sobre 
documenta~ões protocoladas na câmara pelo vereador Cicero, solicitando 
informações sobre folhas de pagamentos, só foi fornecido a ele documentos 
do qual a prefeitura enviou a câmara, não podemos entregar nada diferente 
daquilo que não nos é fornecido, caso o vereador Cicero queira do jeito que 
quer, então protoçole junto a prefeitura o pedido. Solicitado um aparte pelo 
Vereador CCicero Bemardo, disse que'toda a despesa vem acompanhada com 
a nota de empenho, nota fiscal, caso de produtos, ou recibo no caso de 
prestação de seMço, que a solicitação dele, foi as copias de folha de 
pagamento com os empenhos, gostaria que a primeira secretaria ou a 

presidsncia durante a semtuia, forneça uma certidão dizendo que o que foi 
solicitado não estar, até porque o motivo da solicitação destas 
documentaqões é que foram nomeados no município mais de trinta cargos 
comissionados, uns para fazer nada e outros para fazer serviços de cargos 
efetivos, enao e isso que quem esclarecer junto ao Ministério Público, 
agradeceu o aparte ao Vereador Junior Bmos. O Vereador Junior Barros 
disse que nâ6 se recorda do contetido do oficio, mas que não ver problema 
para o fornecimento dos empenhos, porque na câmara de vereadores não tern 
o que negar, trabalha de forma transparente.. Na sessão passada no 
pronunciamento do vereador Cicero, disse que foi negado os documentos, 
que na verdade não houve negação, onde na sua oratória disse que pode ter 
tido um equivoco na falta, que na verdade hoje estar aí as copias dos 
contratos. Há duas sessões passadas não usei a tribuna por ue não estava 

6 * 
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disposto a falar, e vossa excelência bateu em alguns pontos, o primeiro deles 
é a questão da ambulância, onde foi dito que no acidente ocorrido em 
Cacimbas, foi dito que demorou vinte minutos para a ambulância chegar, que 
não tinha motorista, que o motorista que chegou foi o pr6prio secretário, 
porque naquele momento poderia chegar com qualquer urna pessoa, o 
iinpartante era salvar o menino, a preocupação para a ambulância chegar no 
local do acidente era tanta por parte do secrethio de transporte, que ele 
inesmo foi dirigindo porque sabia que se ligasse para um motorista de 
plantão poderia demorar mais. Uma outra coisa, é que todos nós ternos 
fami 1 ias e que nunca deveríamos envolver farnili ares em politica quando se 
tratar de grupos políticos diferente, porque quando se Posta uma foto no caso 
do Tio do Prefeito ern redesocial, quando existe uma briga familiar entre 
eles, então vejo que seja ptoblema deles, e que ninguém deveria se meter, 
aproveitar desta briga familiar para usar na polltica, essa não é da minha 
concordância, portanto, são essas coisas independente de política, briga 
familiar que não se deveria estar discutindo dentro da câmara. A outra coisa 
na sessão passada que foi dito pelo Vereador Cicero, que iria comunicar ao 
tribunal de contas, e que foi publicado em rede social pelo não recebimento 
de docuinentas solicitados a câmara municipal, e que possivelmente seria 
bloqueado as contas do município, então j8 foi protocolado junto ao tribunal 
de contas essas denúncias,. e que por meio dessas denúncias pode atingir a 
câmara de vereadores, mas repito que aqui na câmara de vereadores, existe 
todos a documentaqão dos balancetes da prefeitura municipal de Cacimbas, 
eu lanço um desafio, caso seja bloqueado as contas do município pela 
denúncia do vereador Cicero ~eniardo, eu renuncio o mandato, e que caso 

não seja bloqueado, que o Vereador Cicero renuncie, porque a intenção do 
vereador Cicero Bemardo 4 atrapalhar a administração, porque caso seja 
bloqueado asa contas da prefeitura, fica os funcionários sem receber, os 
fornecedores Sem receber, e até os vereadores, porque a câmara depende do 
duodkcimo da prefeitura. Espero que caso o tribunal venha pedir informação 
a estar câmara sobre a deníincia, que seja informado com a maior clareza que 
não existe nenhuma pendência de documentos da prefeihira Uma outra 
coisa, é que recentemente recebemos uma infmaçáo sobre o Conselho 
Nacional de Justiça, não tenho qualquer documento para comprovar nada, 
mas a titulo de informação fui pesquisar na intemet e constatei que foi 
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julgado como ação de iinprobidade administrativa, no dia vinte e quatro de 
julho foi publicado nos principais site da Paraiba e lá consta no nome do Ex 
Presidente da Câmara Municipal de Cacimbas, Cicero Bemardo Cesar, não 
posso dizer do que se trata porque não tive acesso aos autos, mas as 
informações que tenho e que consta o pedido de afastamento do mandato de 
vereador e a cassação dos direitos politicos por oito mos, entb senhor 
presidente caso tenha veracidade nesta inf~rmação, espero que vossa 
excelência, caso seja- notificado tome as providencias, que seja cumprida 
regimentdmente a ordem judicial, Agradeceu a todos. Havendo ORDEM 
DO DXA, o presidente pediu ao primeiro secretário que fosse lido a mesma, 
o primeiro seçretririo leu o Projeto de Lei u" 1 1/20151 dispõe sobre a criação 
do "núcleo de atendimento psicopedag6gico ao estudante Professora Maria 
Luzinete Costa Silva" e dd outras providências, o Presidente colocou em 
discursão, como n5a ouve disciirsão colocou em votação, onde foi aprovado 
por unanimidade; Projeto de Lei no 12/2015, que Altera o nome da Rua 
Vereador Manoel de Almeida para Avenida Vereador Manoel de Alimeida e 
das outras providencias", o Presidente colocou em discu*s50, como não ouve 
discurção colocou em v w ã o ,  onde foi aprovado por unanimidade. O 
presidente agradeceu -a presença de todos e declarou encerrada a sessfio. A 
ata vai assinada pelo vereador presidente, pelo primeiro secretArio e demais 
vereadores que queiram assinar. Cacimbas, dois de agosto de dois mil e 
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