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Ata da 1ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da Câmara Municipal de Conceição. 

Sessão realizada no Plenário da CMC, aos 26 dias do mês de Fevereiro do ano de 2019. 

 

Composição da Mesa Diretora  

 

Presidente 

Vereador Raimundo Alves de Sousa  

  

Vice – Presidente  

Ronildo Leite Maniçoba  

 

1ª Secretária  

Vereador Roberto Cirilo Vieira  

 

Lista de Presentes: 

Agnaldo Lenicio Mangueira Diniz 

Vereadora Wécia Talitta Lopes Meneses      
Vereador Luis Paulino Neto   

Vereadora Iranilda Sabino Bezerra  
Vereador Stherlan Emanuel Alves de Lira 

Vereador José Ivan Xavier Juca 

 

Vereadores ausentes    

Fidelis Rodrigues de Luna 

Vereador Francisco Pereira Sobrinho  

 

AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE (2019).   Ás 09h00min, no auditório da CMC, após a leitura do SALMO DO 
DIA em nome do povo de CONCEIÇÃO, SEGUIDO da Oração do PAI NOSSO, rezado 
pela Presidente Raimundo Alves de Sousa, acompanhados por todos os presentes. O 

presidente consigna um minuto de silencio em homenagem póstuma aos saudosos: Marcelo 

Ramalho, Chico Peixoto, Marcossuel Ferreira Ramalho, Odair Damiao da Silva e Noemia 

Rodrigues de Amorim. O Senhor Presidente, abre os trabalhos desta da 1ª Sessão 
Ordinária do 1º Período Ordinário Legislativo. Secretariando os trabalhos desta Reunião 

o Assessor Jurídico Dr. Braz Travassos. Conforme o Regimento Interno foi entregue 

copias da ata anterior aos Vereadores no prazo, apreciada e aprovada sem restrição. 

Concluído passou a leitura dos Expedientes da Mesa. 

 

O Presidente Raimundo Alves de Sousa, após fazer a verificação do quorum, havendo 
número legal para deliberar passou a: 
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PAUTA DA ORDEM DO DIA  
OFICIO Nº 002/2019, ACOMPANHADO DE MENSAGEM, ENCAMINHADO PROJETO DE LEI DE Nº. 01/2019 

ESTABELECE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  De autoria do Poder Executivo José Ivanilson Soares de Lacerda. 

OFICIO Nº 005/2019, ACOMPANHADO DE MENSAGEM, ENCAMINHADO PROJETO DE LEI DE Nº. 02/2019, 

CONCEDE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO AO PISO MÍNIMO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  De autoria do Poder Executivo José Ivanilson Soares de Lacerda. 

OFICIO Nº 019/2019, ACOMPANHADO DE MENSAGEM, ENCAMINHADO PROJETO DE LEI DE Nº. 03/2019 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  De 

autoria do Poder Executivo José Ivanilson Soares de Lacerda. 

OFICIO Nº 022/2019, ACOMPANHADO DE MENSAGEM, ENCAMINHADO PROJETO DE LEI DE Nº. 04/2019 DISPÕE 

SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA FEIRA LIVRE E FEIRA DO GADO DO MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  De autoria do Poder Executivo José Ivanilson Soares de Lacerda. 

 

ANTEPROJETO DE LEI Nº 01/2019, AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR UMA ÂNCORA DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE NO DISTRITO DOS CAMPOS VELHOS , ALÉM DE DAR 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria da Vereadora Wécya Talitta Lopes Meneses.  

 
R E Q U E R I M E N T O Nº 01/2019, Requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito José Ivanilson Soares de 
Lacerda, A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DO CARDOSO. Sala das Sessões, em 26 de 
fevereiro de 2019. José Ivan Xavier Juca. Vereador autor da Propositura. 
 
R E Q U E R I M E N T O Nº 02/2019, Requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito José Ivanilson Soares de 
Lacerda, A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MALHADA DE AROEIRA. Sala das Sessões, em 
26 de fevereiro de 2019. José Ivan Xavier Juca. Vereador autor da Propositura. 
 
R E Q U E R I M E N T O Nº 03/2019, Requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito José Ivanilson Soares de 
Lacerda, A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO UMBUZEIRO DOS FERNANDES. Sala das 
Sessões, em 26 de fevereiro de 2019. José Ivan Xavier Juca. Vereador autor da Propositura. 
 
R E Q U E R I M E N T O Nº 04/2019, Requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito José Ivanilson Soares de 
Lacerda, A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANÇA LEITE. Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2019. José Ivan 
Xavier Juca. Vereador autor da Propositura. 
 
R E Q U E R I M E N T O Nº 05/2019, REQUERER A IMEDIATA CONVOCAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA 
COTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA, para nesta casa Legislativa preste 
esclarecimentos sobre inúmeras falhas na realização do certame publico, que coloca em descredito concurso 
publico de Conceição. Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2019. Stherlan Emanuel Alves de Lira. Vereador 
autor da Propositura. 
 
R E Q U E R I M E N T O Nº 06/2019, Requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito José Ivanilson Soares de 
Lacerda, no sentindo de tomar providencias com urgência para reforma da praça são Geraldo.. Sala das 
Sessões, em 26 de fevereiro de 2019. Stherlan Emanuel Alves de Lira. Vereador autor da Propositura. 
 
Notificação de arquivamento nº 035/2019, o promotor de justiça infra-assinado, atendendo ao determinado no 
art. 4º da Resolução CNMP, nº 174/2017 e com arrimo no disposto nos antigos 26,   inciso I, alínea “a” da 
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Lei Federal 8.625/93 e 38, inciso I, “a” da lei Complementar Estadual 097/2010, notifica o Senhor José Ivanilson 
Soares de Lacerda, Prefeito Constitucional do município de Conceição/PB, do ARQUIVAMENTO da Noticia de 
fato infracitada, na qual o munícipio de Conceição é a parte notificada, informando, ainda, que poderá ser 
apresentado recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contra decisão recurso administrativo dirigido ao Concelho 
Superior do Ministério Publico , com as respectivas razoes (copia da promotoria em anexo). Conceição 20 de 
fevereiro de 2019, Lean Matheus de Xerez. Promotor de justiça.  
 
PEQUENO EXPEDIENTE   

Vereador Dr. Luis Paulino Neto cumprimentou a todos os presentes: e disse “Fiquei atento 

a leitura embora ter lido em casa, a respeito da mensagem enviada pelo chefe do Poder 

Executivo com relação à Feira Livre de Conceição, sei que este projeto vai para as comissões 

na qual faço parte de uma, diante mão eu vou sugerir de que possamos fazer algumas reuniões 

e também que seja nomeado uma comissão com os representantes feirantes, que  possa fazer 

a sua diretoria, para tratar os assuntos referentes a feira livre do sábado, tem muitas coisas 

aqui que deixa a desejar, não sei se já houve reuniões anteriores eu não tive a felicidade de 

participar, mas muitas coisas têm que se adequar e principalmente aos feirantes de outras 

cidades que se deslocam até a cidade de Conceição para também vender os seus legumes e 

tudo aquilo que trazem para vender na feira livre, eu acho que muitas coisas aqui 

principalmente banheiro químicos, nós não temos ainda banheiros públicos para atender a 

todos os feirantes da cidade de Conceição,  por isso que surgiro  diante mão, uma reunião que 

seja junto com o secretário de infraestrutura do município e essas pessoas encarregadas 

para que possamos debater aqui na Câmara o que for de melhor para o município como também 

para todos os feirantes, com relação a feira do Gado eu digo porque eu acompanho todas as 

quintas-feiras é um dia que eu tiro para passar na feira do Gado além de ser um criador 

também, de gostar, de amar o animal o cavalo, bovino, ovino, caprino, suíno e todos aqueles 

animais, eu gosto de fazer parte da Feira do Gado e até ajudar também, como criador e 

algumas coisas aqui que deixa a desejar que diz que o proprietário só pode tirar o gado depois 

quando terminar a feira, sabemos nós que o agricultor que vem da zona rural que perde um dia 

de serviço para vir comprar algum animal, ele quer levar as logo para chegar em casa, outra 

brecha que tem aqui diz que a feira do gado em Conceição o dia certo é a quinta-feira por 

exemplo, mas ela começa na quarta-feira às 15 horas da tarde e se estende até às 20:00 

horas e  enquanto tiver compradores, principalmente aqueles que vêm de fora, então tem que 

se mudar,  diga se de passagem foi uma das grandes obras da ação do prefeito Alexandre 

Braga e é uma das maiores feiras, que nós temos na região não só de Conceição, mas de 

Caruaru para cá de Campina Grande para cá de Juazeiro do Norte para cá de Sousa para cá 

maior feira existente é a feira do Gado de Conceição, porque traz gente do Ceará do 

Pernambuco de toda região,  e lá se vende da galinha ao boi, falo porque eu estou lá todas as 

quintas-feiras, tanto colaborando, vendendo e comprando, falo com toda sinceridade é uma 

feira que corre dinheiro é uma feira que todos vendem todos compram e que merece um 
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reparo urgente urgentíssimo dos currais, porque a situação lá hoje é precária sou cobrado 

quando estou lá, o espaço físico é pequeno, fica aqui a minha sugestão para arranjar um outro 

local mais adequado mais apropriado elastecer,  sem sombra de dúvida a feira do gado é uma 

grande renda para o nosso município”. Aparteou Vereadora Iranilda Sabino e disse “com 

relação as disposições  gerais o artigo 24 da Feira do Gado a negociação de animais será 

permitida de uma pré-inscrição realizada com antecedência de três dias junto ao órgão 

competente obedecendo o limite da capacidade, o que me chama atenção é justamente isso 

quem vem de fora existe as negociações casuais que vem de outro Estado, tem que vir 3 dias 

antes para fazer inscrição, esse artigo deixa a desejar, no meu entendimento muito 

obrigada”. Aparteou Vereador Stherlan Emanuel e disse “No mesmo sentido da Vereadora 

imagine quem mora no Cassiano, venha vender um cabrito ou bode tem que vir no meio da 

semana para cadastrar um bode para retornar para o Cassiane, não compensa, é bom reavaliar 

isso, vamos ter tempo para estudar e tem alguns pontos que precisam ser alterados”. Em 

retorno Vereador Luis Paulino disse “São necessárias reuniões e debates, justamente por isso 

para que possamos debater junto aos agricultores e discutirmos tudo isso, tem que ter a 

inspeção do Veterinário como da Vigilância Sanitária, nós sabemos das doenças que se 

encontra nos bovinos e muitas vezes nada disso é cobrado, se vende lá no curral de lá mesmo 

vai para o matadouro mata e nós é que vamos consumir a carne, então fica a sugestão 

Presidente, senhores Vereadores, senhor Secretário, senhora vice-prefeita pode levar a 

mensagem ao Prefeito, queremos  adequar a feira do gado, ampliar para que possa dar melhor 

condições, melhor conforto, tanto a quem vai fornecer como quem vai comprar, seria 

necessário de que todos pudessem participar de uma grande reunião e assim elaborar um 

documento adequando as necessidades. Muito obrigado”. 

Vereador Stherlan Emanuel Alves de Lira cumprimentou a todos os presentes: e disse “de 

Inicio parabenizar a nova presidência da Casa, na sua posse até tinha dito que iria, mas não 

pude comparecer, mas fico feliz seja bem vindo a esta Casa, que possamos mais uma vez 

trabalhar juntos, colegas Vereadores minha amiga vice-prefeita sejam bem-vindos esta Casa, 

em nome do Presidente do sindicato meu pai Francisco Alves Leite ex-prefeito Wenceslau 

Leite, sejam bem vindos. Vou iniciar pelo o debate da Feira Livre vamos ter muito tempo para 

debater isso não vou gastar muito tempo para debater sobre isso, mas acredito Presidente 

Raimundo, colegas Vereadores, temos que realizar uma audiência pública com os feirantes com 

o pessoal da Feira do Gado, é importante por mais que tenha tido trabalho para a elaboração 

desse projeto junto com eles, mas é preciso que alguém  mostre o outro ponto o contraponto 

de alguns itens que está no projeto, algumas redações para pessoas leigas muitas vezes 

passam desapercebidos, então é importante que tenha um contraponto que a sociedade tem 

que participar e ver o lado positivo e negativo do projeto. Sobre o assunto de extrema 
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importância a respeito do concurso público de Conceição, esse concurso público já virou uma 

celeuma de tantas e tantas críticas perante a sociedade, eu confesso aos colegas Vereadores 

e ao público presente que meu telefone não parou de tocar, isso não foi no dia do concurso 

não, foi uma semana, duas semana antes do concurso, problemas na geração de comprovante 

de pagamentos, problemas que não geravam documentos necessários e até problemas do dia 

do concurso, como é que se coloca uma pessoa grávida ou uma pessoa com 110 a 115 kg para 

fazer uma prova numa cadeira de criança, em uma cadeirinha de criança, minha esposa grávida 

teve que fazer o concurso numa cadeira de criança de 10 anos,  como se não pagasse um valor 

alto para realização do concurso, para custear as despesas, então imagine quem vai fazer uma 

prova de 5 horas ou fazer as duas provas, como foi o caso dela passar amanhã numa cadeira 

de criança, quem fez a inscrição sequer pode realizar prova porque nem gerou comprovante 

porque não constava no site e nem na relação, e a pessoa esta lá com o recibo de pagamento 

isso eu tenho como provar, quem vai pagar o dano moral dessa pessoa que estudou um dois 

três quatro meses trancada, e passar por esse constrangimento, gostaria de pedir as 

dispensas das comissões para os projetos dos professores, projeto do salário mínimo e o dos 

médicos, que possamos votar o mais rápido possível. Com relação a situação do concurso 

público de Conceição foi lamentável, foi vergonhoso uma pessoa vai fazer o concurso e levar 

um celular para dentro da sala, todos os certames que eu participei o aparelho é recolhido na 

portaria, se quer passaram uma metodologia de trabalho para os fiscais, eu não estou dizendo 

que o rapaz usou o celular na hora da prova não, de forma alguma eu estou dizendo que quando 

você vai fazer um concurso público coleta os aparelhos de celular na portaria, eu fiz a  prova 

da OAB, concurso público, e aí quem é o responsável por esse tipo de atitude, alguém tem que 

ser responsável e tantas e tantas outras coisas, meus colegas que aconteceram muitas outras 

coisas que acontece, não temos informação de como foi o acordo o contrato entre a 

prefeitura e à empresa, quanto à prefeitura recebeu de porcentagem, porque não venha me 

dizer que 100% é da empresa porque sabemos que fica uma porcentagem para a prefeitura e 

uma porcentagem para empresa, por isso meus amigos e minhas amigas colegas Vereadores 

que é preciso convocar o presidente da contemax, para que ele venha nesta tribuna  e possa 

ser sabatinado por nós colegas Vereadores, por que a sociedade lá fora cobra nosso trabalho 

nosso desempenho, nossa fiscalização, se não termos uma resposta à sociedade, nós somos 

coniventes com esta situação, não estou dizendo que o concurso teve fraude e nem nada dessa 

natureza, ainda não cheguei nesse ponto. Já imaginou você fazer uma prova de manhã chegar 

de tarde tem as mesmas questões, aonde está a seriedade do concurso público, agora isso não 

é novidade não, essa empresa já tem a sua má fama de outras cidades de outros certames, 

não chegou em Conceição sem ninguém saber não, é uma coisa que já existe é rotineira a má 

fama dessa empresa, quando foi no concurso que Vani Braga fez em Conceição, eu usei da 

tribuna e critiquei, é vergonhoso é lastimável e a nossa Câmara de Vereadores tem que 
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dar uma resposta à sociedade, Pelo menos eu não me calarei, algumas pessoas andaram 

comentando pelas ruas, nunca me escondi mediante o anonimato. Muito obrigado”. 

Após o Presidente Raimundo Alves de Sousa, colocar em votação para que a palavra seja 

dada ao Secretario de Agricultura Edvaldo Viera Ramalho, em deferimento o presidente  

passa a palavra para o referido Secretário.    

Secretário de Agricultura Dr. Edvaldo Vieira cumprimentou a todos os presentes: e disse 

o referido cumprimenta a todos os presentes e disse “Eu vi aqui que os questionamentos 

foram muito pouco e nós estamos aqui para negociar o mais rápido possível, primeiro nós 

fizemos várias reuniões, inclusive aqui nesse recinto e no auditório da casa paroquial, 

convidamos em média de 50 a 80 feirantes e da Feira do Gado eu acho que veio umas 50 

pessoas, realmente com relação a Feira do Gado eu concordo com vocês, para gente fazer 

essa modificação, agora veja bem meus Senhores e minhas Senhoras, Vereadores e 

Vereadoras, nós temos hoje aqui 172 feirante cadastrados, tivemos discussões e o nosso 

pedido de urgência urgentíssima com relação ao projeto, é porque nós temos um convênio uma 

parceria com a caritas brasileira, junto com a fundação Banco do Brasil para que possamos 

organizar a nossa feira, essa feira vai ser organizada da seguinte forma tem barraca de todo 

tamanho, tem dois compartimentos que é para justamente para o pessoal que vende roupa, dá 

em torno de 16 metros quadrados, para o pessoal pendurar em cima no teto da barraca essa 

barraca vai ser doada pela Caritas. Meu muito obrigado”. 

Secretário Executivo Fidélis Mangueira cumprimentou a todos os presentes: e disse “É 

importante que a gente entenda melhor, Doutor Luiz Paulino do que se trata o projeto, o 

projeto chama-se projeto Nossa Feira Popular e Livre, que o objetivo geral é a revitalização 

das feiras, inicialmente é um projeto-piloto que foram contemplados 22 municípios no Brasil 

dentre esses foram cinco municípios na Paraíba um deles Conceição, São João do Rio do Peixe, 

Areia, Boqueirão, em Lagoa Seca o Prefeito não aceitou o projeto disse que não tinha 

interesse, então projeto foi desenvolvido a fundação Banco do Brasil a Cáritas brasileira a 

Cáritas brasileira para a gente entender melhor podemos dizer que a Secretaria de 

Assistência Social da Igreja Católica no Mundo no Brasil e nas dioceses, então o projeto é um 

convênio é uma iniciativa da Cáritas brasileiras quem financia é a Fundação Banco do Brasil e 

tem como parceiro as prefeituras e as associações dos feirantes das cidades no nosso caso 

nós não temos Associação de feirantes, mas estamos motivados para que haja Associação dos 

feirantes aqui na cidade e o projeto não é simplesmente trocar as atuais barracas por 

barracas novas e padronizadas, é um projeto mais amplo que é a revitalização da feira que 

perpassa pela questão da coleta seletiva pela questão de novos equipamentos da Feira, cultura 

na feira e tudo mais, então além das barracas que os feirantes vão receber gratuitamente os 

feirantes vão receber balanças aqueles que trabalham com peso vão receber um palco 
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de 3m por 2m vai ser instalado dentro da feira, então nesse trabalho que a gente vem 

realizando desde o mês de maio, nós realizamos diversos encontros, eu entrevistei cada 

feirante esse cadastro está comigo e está na secretaria de agricultura do município. Muito 

obrigado a todos”.  

Presidente Raimundo Alves de Sousa disse “Vamos realizar uma audiência pública haja vista 

depois de aprovado projeto senhora vice-prefeita ainda tem quer fazer o regulamento tem 

que fazer o regimento interno, para começar a ter efeito, por essa razão é interessante que 

haja tempo para que possamos fazer as retificações necessárias, podemos encaminhar para 

comissões e na próxima reunião que é dia 12 de março colocamos para ser votado, essa Casa 

esta aqui justamente para defender os interesses de nossa população”.    

ORDEM DO DIA  

EM VOTAÇAO A DISPENSA DOS PARECERES DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, E FINANÇAS E 
ORÇAMENTO PARA OS PROJETOS DE LEIS Nº 01/02 E 03/2019, APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
EM VOTAÇAO OS PROJETOS DE LEIS Nº 01/ 02 E 03/2019, APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 
EM VOTAÇAO A DISPENSA DOS PARECERES DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, E FINANÇAS E 
ORÇAMENTO PARA ANTEPROJETO DE LEI Nº 01/2019, AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CRIAR UMA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE NO DISTRITO DOS 
CAMPOS VELHOS , ALÉM DE DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 

EM O ANTEPROJETO DE LEI Nº 01/2019, AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR UMA 
ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE NO DISTRITO DOS CAMPOS 
VELHOS, ALÉM DE DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 
GRANDE EXPEDIENTE 
1ºORADOR   

Vereador Agnaldo Lenicio Mangueira Diniz cumprimentou a todos os presentes: e disse 

“Primeiramente quero agradecer a Deus por este momento. Excelentíssima senhora vice-prefeita aqui 

presente seja bem-vinda é uma alegria uma satisfação ter sua presença aqui na nossa Casa 

representando o Executivo. Desejar boa sorte o nosso novo Presidente tenho certeza absoluta que só 

vai me engrandecer e ampliar meus conhecimentos aqui nessa Casa pela sua experiência pela sua 

maneira de agir com uma vasta experiência, tenho certeza absoluta que Vossa Excelência vai fazer 

uma grande administração a frente da nossa Casa vai dar continuidade aos trabalhos. Quero agradecer 

a senhora vice-prefeita juntamente com o Senhor Prefeito a dedicação de vocês  e o respeito com 

esse Poder Legislativo, sempre presente em nossas reuniões.  Quero dizer a Vossa Excelência que 

estou pronto e não medirei esforços para que a administração do prefeito Nilson Lacerda continue 

andando a passos largos, inclusive nesse recesso eu tive alegria a satisfação de ter tido um 

requerimento meu atendido é a respeito do calçamento das cabaças dos Martins, fizeram a topografia 

através do Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro,  a verba foi liberado e as cabaças dos Martins 
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segundo Prefeito em breve será calçada, que seja reenviado novamente oficio para o Poder Executivo 

pedindo a construção de uma praça nas Cabaças dos Martins e peço também que agora no calendário 

junino ao Senhor Prefeito juntamente com a nossa excelentíssima senhora vice-prefeita possa incluir 

aquele povoado aquela comunidade dentro de um dia de festa junina. Nesse recesso tive o prazer e 

alegria de participar de uma reinauguração da Escola Francisco de Oliveira Braga a qual ficou uma 

escola ótima maravilhosa, foi ampliada e reformada, gostaria de parabenizar o Prefeito e Secretaria 

pelo o belíssimo trabalho, também tive na escola do tio do Doutor Luis Paulino, Escola Vilemar Pereira 

Valões foi uma reivindicação de Vossa Excelência que pediu a reforma daquela escola inclusive que 

levantasse os paredões e seu pedido foi atendido, quero parabenizar o nosso Prefeito e Secretária de 

Educação pela belíssima reforma ficou uma escola linda totalmente remodelada, mais uma ação do 

Governo Municipal através do Senhor Prefeito e a Senhora vice-prefeita que vive lutando com seu 

Deon Diniz na Capital Federal em busca de recursos para que Conceição possa continuar avançando 

peço que seja enviado também oficio ao comando da polícia militar de Conceição que intensifique mais 

as patrulhas e que faça mas rondas, inclusive eu quero te parabenizar pelo o trabalho da policia Militar 

de Conceição, sábado passado os militares estavam fazendo abordagem nos bares fazendo revistas, eu 

acho que o caminho é esse tem que parar em todo canto fazer abordagem, o cidadão de bem não fica 

constrangido de forma alguma em ser corrigido, eu quero pedir que a polícia militar intensifique mas 

esse trabalho já que nós vamos entrar no período, um  pouco complicado que é o carnaval e geralmente 

vai ter mais manifestações inclusive com mas álcool e outras coisas.  Muito obrigado a todos”. 

2ª ORADORA 

Vereadora Iranilda Sabino Bezerra cumprimentou a todos os presentes e disse “De inicio quero 

desejar boas-vindas a nós, bom retorno aos trabalhos na nossa Casa, que é a Casa do Povo, dizer que 

vamos continuar nessa linha trabalhando com o propósito e objetivo de ajudar ao povo, quero 

parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência Senhor Presidente, pela organização da Casa a gente 

chega no primeiro dia de trabalho deste período 2019, e a gente já se depara com duas centrais de ar 

condicionado, organização de arquivo, uma mudança bem notória na Casa,  sei da competência que 

Vossa Excelência tem, porque também  participei e tive um lugarzinho ocupado desta Casa com Vossa 

Excelência na presidência e sei da sua capacidade da sua responsabilidade,  então continue nesta linha 

trabalhando com união com imparcialidade, sem a questão de está marcando perseguido, porque é  

oposição, porque é adversário, porque afinal de contas todos nós aqui temos a nossa obrigação temos o 

nosso mandato, nós devemos ao povo então é o povo que a gente tem que dar satisfação e é nesta linha 

que a gente tem que seguir, parabéns Vereador e além do mais também eu gostaria até de comentar a 

respeito da questão das comissões, Vossa Excelência me nomeou e nem me perguntou se eu aceitava, 

foi muito bom essa sua atitude, muito bacana muito louvável, o fato de ser oposição que eu vou 

trabalhar contra o Prefeito não de forma alguma, tudo e todo projeto que chegar nesta Casa que é 

bom para o povo eu estou votando favorável, o objetivo aqui a gente sabe que é exatamente o foco 

principal é o povo do nosso município. Eu vou iniciar minha fala com alguns pedidos de providências 

iniciar pela a questão do transporte escolar, tem setores que o transporte só vai no horário da manhã 

e tem setor que tem alguns transportes que só vai no horário da tarde, o colégio Maestro Jose 
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Siqueira, agora passou a ser uma escola cidadã integral ou seja ele funciona das 7:30 que é acolhida 

dos alunos e vai até às 17 horas, então tem que ter o transporte escolar para esses alunos, inclusive eu 

conversei com Lúcia Rodrigues a diretora do Maestro ela me passou a relação e também ela já passou 

na secretaria de educação, ela me disse que ia mandar para Nila essa lista dos locais de transporte 

que são no total de 222 alunos que vêm da zona rural tem, que chegar aqui no horário da manhã, então 

creio que como já está na mão da secretária com certeza ela vai resolver, tem setor que a demanda é 

maior com os números de alunos outros a demanda é menos, a secretária vai resolver com certeza os 

alunos não podem ficar prejudicados, porque eles têm que vir de manhã e só pode retornar para casa 

agora às 17 horas. Conversei com o Secretário Valdemir e foi resolvido a questão de alguns esgotos, 

mas tem um problemão Presidente, no projeto sertanejo tem um problema grande lá com a questão de 

esgoto, em frente a algumas residências um cano foi tirado porque entupiu e ele passa por dentro de 

um terreno inclusive o dono do terreno fez até a proposta de vender a parte que passa o esgoto, a 

dona de uma das casas lá do projeto Sertanejo me falou que o esgoto passa na porta dela então a 

necessidade de resolver o problema, o mal cheiro é muito forte a senhora tem o quarto dela próximo a 

esgoto ela disse que muitas noites ela não dorme no quarto dela por conta do mau cheiro, requeiro que 

as providências sejam tomadas com urgência urgentíssima, a população está clamando pedindo por 

socorro então eu espero que seja resolvido essa questão. Também requeiro pedido de providência na 

questão de algumas lâmpadas queimadas, em frente à Igreja Batista tem um poste próximo  a esquina 

está muito escuro, tem escuridão em algumas ruas, também alguns os pontos que estavam 

permanecendo as lâmpadas acesas e alguns já foram resolvidos, nós pagamos a taxa de iluminação, não 

vamos querer pagar o desperdício durante o dia, então são pedidos de providências para que resolva 

coisas pequenas que não há nenhum problema de demora para que seja solucionado, resolvido as 

pessoas com certeza agradeci, com relação ao polêmico concurso público, infelizmente é lastimável a 

organização da contemax, faltou preparação melhor para os fiscais, porque são tantas conversas que 

tem na cidade, vem a questão de conversa dentro da sala de aula e isso não pode acontecer, a questão 

do telefone celular antes de ser entregue a prova tem que ser recolhidos aparelhos estão com falhas 

que não devia existir, uma empresa séria e respeitada não faz isso, tem a questão da prova que foi 

realizada pela manha e repetida durante a tarde, deu oportunidade de alguém estudar mais, um erro 

gravíssimo, então as pessoas estão naquela expectativa de aguardar a lista dos aprovados. A questão 

da organização da feira, o projeto da feira livre eu vou trazer eu vou apresentar nesta Casa, o dia de 

sábado o comércio tem um horário para fechar depois de 2 horas da tarde no dia de sábado. Tenham 

todos um bom dia muito obrigado”. 

3ºORADOR 

Vereador José Ivan Xavier Juca cumprimentou a todos os presentes: e disse “Mais uma vez estou 

de volta a esta Casa Legislativa, agradeço a Deus por está aqui nesse momento, agradeço aos 441 

eleitor que confiou a mim a ser seu defensor nesta Casa, me concederam o aval de procurador para os 

defender nesta Casa Legislativa, quero agradecer especial ao prefeito Nilson Lacerda e ao Vereador 

hoje chefe de gabinete Samuel Lavor de Lacerda por me dar oportunidade de estar nessa Casa por  

dois anos de defender os interesses da minha cidade, estou muito feliz e não é porque faço parte da 
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bancada do prefeito Nilson Lacerda que jamais vou deixar de cobrar e de acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos na minha cidade, pode ter certeza que como aliado do prefeito eu vou ter mais 

oportunidade de cobrar e apontar alguns erros em nossa cidade para que possa ser corrigido, sei do 

trabalho que Nilson está desenvolvendo em nossa cidade a 6 anos faço parte dessa administração, fui 

secretário-executivo de agricultura aonde atendi vários amigos agricultores aonde participei como 

secretário-adjunto com doutor Edvaldo Vieira Ramalho, dei minha contribuição como secretário como 

secretário-adjunto fiz o meu trabalho lógico que com apoio do prefeito Nilson Lacerda, da nossa vice 

prefeita Nena Dinis a gente desenvolveu um grande trabalho. Quero aqui agradecer a todos que 

trabalharam comigo na Secretaria da Agricultura tive o prazer de trabalhar com eles, quero 

agradecer a Emater Estadual de Conceição. Trousse alguns requerimentos que já esta na pauta da 

ordem do dia e tenho certeza de que serrei atendido. O concurso público depois que foi feito o último 

concurso em Conceição ficou uma brecha muito grande aonde todos os concursos que foram feitos na 

região vai ter uma grande especulação e fiscalização para que o povo fique atento, porque aquele 

concurso de Conceição feito pela meta concurso foi um verdadeiro escândalo a nível Nacional saiu no 

Fantástico em todas as televisões, a meta concurso cometeu não só em Conceição mas em todos os 

Estados da Paraíba e do Nordeste, a cotemax concursos ela realizou concurso público em Santa Inês 

já houve especulações foram ao Ministério Público e até então não foi concluído nenhuma informação 

ilícita naquele concurso. Muito obrigado”. 

4ºORADOR 

Vereador Dr. Luiz Paulino cumprimentou a todos os presentes e disse “Hoje 26 de fevereiro 

estamos retornando mais uma vez aos trabalho Legislativo, depois de dois meses ou mais de um 

recesso prolongado, sabemos nós que somos procurados e cobrados pela sociedade de um modo geral 

principalmente o político, hoje todos os poderes constituídos estão marginalizados perante a opinião 

pública principalmente o Vereador, dizem que não fazemos nada e que nos reunimos apenas uma vez 

por semana e que muitas vezes aqui muitos não vem, eu lamento e costumo dizer sempre que o 

Vereador é sem sombra de dúvida o verdadeiro e legítimo representante do povo, porque está no dia-

a-dia 24 horas trabalhando dando assistência na hora em que é procurado e muitas vezes quando 

também não é procurado, mas eu tenho minha consciência tranquila a respeito do trabalho que 

exercemos e do papel que nós temos de representar o nosso povo, nossa cidade. Presidente Raimundo 

parabenizo Vossa Excelência pela nova roupagem da Câmara Municipal da Casa Coronel Salustiano  

Leite, Vossa Excelência retorna mais uma vez a presidência pela capacidade que tem e pelos trabalhos 

que já tem desenvolvido nesses quase 60 dias a frente do Poder Legislativo de Conceição, a 

transparência vem de antes como representante do povo, graças a Deus a nossa competência nossa 

capacidade e a recompensa do povo nós estamos aqui novamente, então desejo a Vossa Excelência que 

continue sendo como Vossa Excelência é. Também Presidente nesta manhã de hoje requeiro que seja 

enviado Votos de Parabéns aplausos a sua Excelência o Prefeito Nilson Lacerda como também na 

ordem Maçônica minha cunhada Nila Virgulino que é Secretária de Educação do município, pela 

reforma do grupo escolar Vilemar Pereira Valões lá no sítio Baixio a onde eu resido, essa escola traz o 

nome do meu tio diga de passagem tive a felicidade de participar da solenidade uma reforma muito 
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bonita. Senhor Presidente enviado ofício para que seja colocado lâmpadas nas ruas que se encontram 

nas escuras, com urgência urgentíssima em frente a delegacia de polícia de Conceição, às 20 horas 

mais ou menos e fui cobrado pelos agentes que lá estavam porque quando eu cheguei na porta fui abrir  

o portão estava fechada a delegacia e os Agentes estavam lá dentro e me pediram desculpa inclusive 

um deles era Pedro Feitosa ex-prefeito de Ibiara e Sebastião agente olharam para mim e disseram 

“Doutor desculpa por a porta está fechada nós temos a obrigação de está com o portão aberto  para 

atender o povo mais infelizmente a gente tem que estar fechado porque a rua ninguém ver quem 

chega” ali esta totalmente escuro, pegando na entrada da cidade das mãos cruzadas até a casa de 

João Ramalho está totalmente às escuras e fui cobrado por os agentes, inclusive à noite as pessoas 

fazem caminhadas diariamente e não estão indo lá em cima porque está totalmente às escuras estão 

fazendo retorno ali na padaria Chiquinho, cobrei ao nosso amigo Gerealdo e disse que iria cobrar aqui 

na tribuna. Que seja enviado ofício a pedido também dos agentes a superintendência de polícia civil do 

Estado da Paraíba, mas precisamente a Doutor João Alves que é o superintendente para que possa 

nomear um delegado titular para Conceição, porque a comarca tem duas varas e tem quatro cidades 

que abrange a nossa comarca não temos um delegado titular. Presidente Raimundo trago também hoje 

um dos problemas grandes é com relação ao açude Serra Vermelha como também do Condado, que as 

autoridades competentes tomes as providencias cabíveis, para que seja feita a limpeza desse açude 

serra vermelha, eu fiz questão de fiscalizar esses açudes estão à mercê abandonados sem nenhum 

reparo sem nenhuma assistência de nada, que a AESA, ANA e o Presidente da tome as providencias 

com urgência urgentíssima, que seja enviado Ofício ao governador do Estado para que que tome as 

providencias cabíveis com urgência urgentíssima, também aos nossos Deputados aos que nós votamos 

principalmente Júnior,  Ricardo Barbosa, João Gonçalves, para que possam fazer o pronunciamento na 

Assembleia nesse sentido pedindo providências.  Muito obrigado”. 

5ºORADOR  

Vereador Roberto Cirilo Vieira cumprimentou todos os presentes e disse “Colega Vereador Zé Ivan 

Juca seja bem vindo a esta Casa, a sua presença só nos engrandece. Quero parabenizar os trabalhos 

do Presidente Raimundo Alves de Sousa, o mesmo já mostrou para o que veio, comprou duas central de 

ar, comprou com recursos próprios, Vossa Excelência está de parabéns. Estou trabalhando como seu 

primeiro secretário como foi na outra gestão de Vossa Excelência como Presidente. Senhor Presidente 

que seja enviado oficio para o senhor Prefeito para que o mesmo mande um carro para coleta de lixo 

pelo menos uma vez por semana para aquele distrito de Cabaças, eles jogam o lixo lá dentro do mato 

joga  de todo jeito os cachorros espalha tudo, marque um dia só para ir para as cabaças fazer a coleta 

do lixo, as pessoas não aguentam mas os lixos espalhados. A respeito das feiras da Feira Livre como 

foi bem falado aqui hoje, a gente chega na feira e ver batata no chão, maracujá é tudo no chão, no 

projeto não fala nos banheiros químicos e mas o secretário aqui já garantiu que vai ser colocado 

banheiros químicos na Feira Livre de nossa cidade e na feira do Gado, vamos analisar fazer o que tiver 

de fazer as retificações para aprovarmos este projeto. Aquele esgoto que vem do projeto sertanejo 

está acumulando ali por trás de minha residência mais precisamente na residência de Chico Basílio, o 

mesmo não me atinge tanto, o dono do terreno por trás Ozanan ele disse que podia fazer pelo terreno 
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dele se fosse possível ele dava até a retroescavadeira para que fosse feito o esgoto, então não vai ser 

preciso comprar pelo que ele falou. Quero parabenizar também aqui a secretária Nila pela inauguração 

da escola pela reforma e restauração. Muito obrigado”. 

6ºORADOR  

Vereadores Stherlan Emanuel Alves de Lira  cumprimentou a todos os presentes: e disse “Já foi 

falado aqui a respeito da convocação do dono presidente da contemax para vir se justificar aqui, e o 

outro é a respeito da Praça São Geraldo colegas vereadores a Praça São Geraldo realmente 

necessitando com urgência urgentíssimo de uma ampla reforma aquela praça que foi construída pelo 

ex-prefeito Venceslau Alves Neto, ela é bonita precisa de uma reforma, mas do jeito que está é um 

verdadeiro perigo para as crianças que estão ali brincando todo fim de tarde, todos os dias correm 

risco, a praça está deteriorada, paredes caídas bancos deteriorados, tem um circular que é um espaço 

para teatro e para o debate está realmente acabado e precisa fazer aquela reforma não tem mais 

como esperar, tanto é que no requerimento eu anexei o as fotos para que o Prefeito tenha 

conhecimento daquela situação, tem ferros expostos um perigo para quem transita, sem contar que lá 

é um cartão postal do bairro São Geraldo, então o pensamento é que a prefeitura já tinha recursos 

para fazer aquela reforma, aí eu pergunto o que é que está faltando para fazer a , o que está faltando 

é esperar que aconteça um acidente então é uma medida que tem que tem que ser tomada com 

urgência urgentíssima, como também colegas Vereadores a respeito do sangrador do assunto Roçado 

eu venho dizendo aqui do risco que esta tendo porque o sangrador infelizmente a água está comendo 

parte da parede, eu já tenho aqui mais de 5 requerimento nesse sentido,  vão deixa o açude ir embora 

por causa que não pode tirar duas ou três horas com a retroescavadeira para fazer uma pequena 

reforma na parede do Açude. meu muito obrigado. 

7ºORADOR 

Vereador Ronildo Leite Maniçoba cumprimentou a todos os presentes: e disse “O que eu ia falar 

aqui, já foi falado pelo meu colega, gostaria de me subscrever nos pedidos de providencias de Vossas 

excelências. Fui procurado por moradores do distrito de Mata Grande, me pediram para falar nessa 

Casa para pedir a presença da polícia militar no final de semana no Distrito de Mata Grande, nós 

sabemos que Mata Grande é um distrito muito grande que ali tem várias pessoas e quem no final de 

semana o pessoal estão reclamando que ninguém está conseguindo dormir, com à questão de som 

volumes altíssimos, tem a questão da bebedeira no meio da rua com som alto com  paredões, requeiro 

que seja enviado ofício à polícia militar, polícia civil para que tome as providências durante o final de 

semana no Distrito de mata grande fazendo as rondas. Eu gostaria também que seja reenviado oficio 

as autoridades competentes, para que tome as providências com relação ao mato que que esta tomando 

conta das paredes aglomerando, rato, barata é todo tipo de inseto que você pensar, que as devidas 

providencias sejam tomadas com urgência urgentíssima.  Também esse final de semana recebi uma 

denúncia, nós sabemos que o colégio agora é integral, que é uma coisa muito boa, o aluno chega na 

escola de manhã e só sai no final da tarde, para que esses alunos permaneçam em tempo integral 

precisa de uma estrutura, com banheiro apropriados, uma boa alimentação, então requeiro que seja 



iui 

     

               

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

CASA CEL. SALUSTIANO RODRIGUES LEITE 
 

 
13 

 

enviado oficio ao ministério publico e demais autoridades competentes para que tomem as devidas 

providências. Muito obrigado a todos”. 

8ª ORADORA  

Vereadora Wécya Talitta Lopes Menezes cumprimentou a todos os presentes: e disse “Inicio 

minha fala dando boas vindas ao meu colega Zé Ivan Juca, infelizmente por motivo pessoal ele já teve 

que se retirar da sessão, mas ficar aqui os meus votos para ele que ele seja bem-vindo. Quero 

agradecer a Deus por me permitir estar mais um ano aqui com vocês, pedir sabedoria para que ele me 

mostre o melhor caminho para seguir e conseguir melhorias cada vez mais para nossa cidade para o 

nosso povo, quero também agradecer aqui desde já os meus colegas vereadores por que o projeto que 

eu apresentei hoje aqui, não foi aprovado no final foi aprovado no início da sessão isso é muito bom,  

foi o projeto da UBS da Âncora para o distrito de campos velhos, que vai beneficiar  várias famílias, 

103 famílias que corresponde a 400 pessoas, então é um projeto que com certeza foi merecedor de 

ser aprovado e com certeza aquela comunidade só tem agradecer a todos nós e ao prefeito Nilson 

Lacerda, é de extrema importância que seja feita essa extensão da ancora, foi também aprovado aqui 

já o nome de Pedro Miguel de Souza Pedro, ele foi um dos escolhidos pela comunidade por ser uma 

pessoa que foi um dos primeiros habitantes daquela localidade dono de muitas terras onde doou para 

várias coisas, para algumas pessoas construir casas, escolas então ele foi merecedor e por isso eu 

escolhi eu pesquisei escolhi esse nome. “Pedro Miguel é filho de Alvino Pereira de Souza e Maria 

Francisca de Souza, casou com Josefa Amorim de Souza é pai de 14 filhos sendo um adotado nasceu e 

criou sua família na comunidade campos velhos e lá formou todo, toda sua família e amigos que por 

sinal tem vários”. Gostaria de informa a colega vereadora Iranilda Sabino, que ano passado adentrei 

nessa Casa com um projeto para que fosse determinado um horário para o fechamento da feira de 

Conceição, como por exemplo que fosse fechada as 2 da tarde, trousse uma baixa assinada para esta 

Casa e pedi a Dr. Fidel que visse toda legalidade. Muito obrigada”.  

 

O Presidente Raimundo Alves de Sousa registra que “Todos os requerimentos foram 
votados e aprovados”.  
 
A Presidência em Nome de DEUS encerra a presente sessão ordinária e fica marcada 
outra para o mesmo local, em dia e hora regimentalmente estabelecidos. 
 
Esta Ata foi elaborada pelo Setor de Redação de Atas da Casa redatora, sob a 
orientação do Assessor Jurídico da Mesa Diretora dos Trabalhos, e submete-se à 
apreciação Plenária. Com base nos apanhados dos discursos proferidos; e em documentos 
remetidos ao setor e filmagens DVD. 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Conceição, aos 26 dias do mês de Fevereiro  
do ano de 2019.    
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                         Presidente da Mesa  
 
 
                  Vereadores Presentes;      


