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Ata da 3ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da Câmara Municipal de Conceição. Sessão 

realizada no Plenário da CMC, aos 19 dias do mês de março do ano de 2019. 

 

Composição da Mesa Diretora  

 

Presidente 

Vereador Raimundo Alves de Sousa  

  

Vice – Presidente  

Ronildo Leite Maniçoba   

 

Lista de Presentes: 

Agnaldo Lenicio Mangueira Diniz 

Vereador Stherlan Emanuel Alves de Lira 

Vereador José Ivan Xavier Juca 

Vereador Fidelis Rodrigues de Luna 

Vereador Francisco Pereira Sobrinho  

Vereador Roberto Cirilo Vieira  

 

Vereadores ausentes    

Vereadora Iranilda Sabino Bezerra (ausência justificada) 

Vereador Luis Paulino Neto  (ausência justificada) 

Vereadora Wécia Talitta Lopes Meneses  (ausência justificada)   

 

AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO 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 Senhor Presidente, abre os trabalhos desta da 

3ª 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:  

 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

Oficio nº 00147/2019, senhor Presidente, com vistas ao cumprimento de determinação 

constitucional e das decisões emanadas do Tribunal Pleno desta Corte de Contas, informamos o 

julgamento dos autos do Processo nº 04770/2018, que trata da Prestação de Contas Anual da 

Câmara Municipal de Conceição, sob a responsabilidade do Ex-Presidente Sr. Samuel Soares 

Lavor de Lacerda, relativa ao exercício de 2017, estando ando a decisão consubstanciada 

Acórdão  APL-TC00923/2018.      
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R E Q U E R I M E N T O Nº 05/2019, Autor: Vereador Francisco Pereira Sobrinho. Senhor Presidente, 

Eu, Vereador FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO (Naldin de Sininho), com assento nesta Casa Legislativa, 
venho na forma Regimental, após ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais ,  requerer 

da Presidência da Casa    que seja consignados nos Anais desta Casa Legislativa  VOTOS DE APAUSOS  

aos integrantes   do BLOCO TURMA DA MONTILLA E AOS SENHORES WANDERSON ARAÚJO SOUSA E 

JEFFERSON DO NASCIMENTO proprietários  dos PAREDÕES,   em  reconhecimento pelo o destaque, 

organização e animação do carnaval 2019, em nossa cidade proporcionando muita alegria aos foliões que 
concentraram-se na Avenida Sólon de Lucena.                    
          
R E Q U E R I M E N T O Nº 06/2019, Senhor Presidente, Eu, Vereador FRANCISCO PERREIRA 

SOBRINHO, com assento nesta Casa Legislativa, venho na forma Regimental, após ouvido o Plenário e 

cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa ,  requerer da Presidência   que seja 

encaminhado a seguinte Proposição:  
 Requerer dos Excelentíssimos Senhores: Governador do Estado João Azevedo, Prefeito José Ivanilson 

Soares de Lacerda, Deputado Estadual João Gonçalves e ao Presidente da CAGEPA   PARA QUE  SEJA  

CONSTRUIDA  COM URGENCIA, URGENTÍSSIMA UMA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

(ETA) EM NOSSA CIDADE.  

  
R E Q U E R I M E N T O Nº 07/2019, Senhor Presidente, Eu, Vereador JOSÉ IVAN XAVIER JUCA, com 

assento nesta Casa Legislativa, venho na forma Regimental, após ouvido o Plenário e cumpridas as 

formalidades regimentais desta Casa Legislativa ,  requerer da Presidência   que seja encaminhado ao 

Poder Executivo  a seguinte Proposição: Requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito José Ivanilson Soares 

de Lacerda a  PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA VEREADOR CICERO MARTILDES DE 

CARVALHO.  
  
R E Q U E R I M E N T O Nº 08/2019, Senhor Presidente, Eu, Vereador  STHERLAN EMANUEL ALVES 

DE LIRA, com assento nesta Casa Legislativa, venho na forma Regimental, após ouvido o Plenário e 

cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa ,  requerer da Presidência   que seja 

encaminhado  a seguinte Proposição: Requerer que seja encaminhado  ao Poder Executivo municipal, a 
sugestão de Projeto de Lei que Dispõe sobre a apreensão, registro e cadastramento de animais de grande 

porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona rural do município de Conceição-PB e dá outras 

providencia. Conforme projeto anexo nesse requerimento.     
 

ANTEPROJETO DE LEI 02/2019, DISPÕE SOBRE A APREENSÃO, REGISTRO E CADASTRAMENTO 

DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIA. De autoria do Vereador Stherlan Emanuel 

Alves de Lira. 

    
PROJETO DE LEI DE Nº 05/2019, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 512/214, E 

590/2017, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO 

NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. De autoria do Poder Excetivo.  

 

ANTEPROJETO DE LEI Nº 03/2019, INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO NAS ESCOLAS E DEMAIS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. De autoria do vereador Aguinaldo Lenicio Mangueira Diniz.  

 

PROJETO DE LEI DE Nº 07/2019, AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A DÁ NOME A RUA 

PROJETADA DE ANTÔNIO BENICIO DINIZ (PITY) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. de autoria do 

Vereador Raimundo Alves de Sousa. 

 



iui 

     

               
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

CASA CEL. SALUSTIANO RODRIGUES LEITE 
 

 
3 

 

Vereador Stherlan Emanuel disse “Pela Ordem Senhor Presidente, gostaria de dar uma 

proposta de redação para artigo 5º que seria a seguinte redação, a falta não justificada do 

músico será descontado proporcionalmente, Só proporcionalmente se você colocar 

proporcionalmente se o cidadão tem uma falta só vai ser descontado aquela falta você não vai 

descontar o mês porque injusto que uma falta desconte o mês inteiro”. 

  

Maestro José Franco cumprimentou a todos os presentes: e disse “É o seguinte, sempre 

houve esse desconto, agora o desconto sempre eu fiz proporcional, se o cara falta quatro 

apresentações a gente desconta um mês, eu faço por minha conta chego lá e corto o ponto, 

agora isso aqui está aqui só para que seja legalizado, mas dentro do âmbito e das minhas 

condições, eu  que administro as coisa eu sei as possibilidades de cada um agora, tem aqueles 

que se aproveitam certo de má fé que não vem para o ensaio, não vem com uma tocada, quando 

tem uma carta de responsabilidade eu acho que todo mundo viu que estava presente lá na 

mata grande que o hino nacional quase não saiu por irresponsabilidade de uns, eu venho de 

João Pessoa para cá, viajo 500 quilômetros para vir para o ensaio, ontem mesmo eu cheguei 

aqui estava faltando 5 no ensaio, isso é justo eu chego aqui para ensaiar, o pessoal não estão 

presente, é por isso que a coisa tem que ser mais radical, eu não ando cortando o dinheiro, 

todo mundo pode faltar e dar sua justificativa inclusive eu, mas quando a gente ver que tem 

pessoas que não querem o bom andamento da coisas. Muito obrigado a todos”.  

 

Presidente Raimundo disse “Vereador Stherlan eu entendo que nos deveríamos votar assim 

mesmo, pois o maestro esta certo, não existe direito de faltar, ninguém tem direito para 

faltar em canto nenhum do mundo, se você faltar que seja justificado com antecedência, uma 

pessoa me ligou e perguntou quantas reuniões o vereador tem direito de falta eu disse 

nenhuma, se faltar eu justifico, mas direto de faltar ninguém tem”.  

 

Vereador Sthelan Emanuel disse ”Mas uma vez eu abro a discordância, o meu voto é 

favorável mais com discordância, é injusto você fazer isso com musico com todo respeito que 

eu tenho ao Maestro que tem uma qualidade que só ele tem em Conceição, mas se tem a 

questão proporcional é uma forma de retaliação a essas situações, essa questão de dizer a eu 

tenho poder de cortar seu salário do mês é uma coisa radical demais e eu vou dizer uma coisa 

é um poder é necessário e outra se o cidadão tá tomando a pagode com a palavra mais 

grosseira tá brincando com a coisa, tire  esse cidadão e coloque outro”. 

 

Presidente Raimundo Alves de Sousa disse “Atendendo o pedido do vereador Stherlan, eu 

entrei na Casa com maior transparência possível, já autorizei Dr. Fidel para colocar a palavra 

proporcionalmente no artigo 5º para que assim logo em seguida possamos votar o projeto”.  

 

Vereador Fidelis Rodrigues disse “Eu queria sugerir ao Maestro que o mesmo elaborasse um 

regimento para Banda Filarmônica, porque se não tiver regimento como é que os 
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integrantes vão seguir normas, a partir da criação do Regimento ou então estatuto da banda 

aí é que pode, ter um cronograma e exercer de forma correta”. 

 

Vereador Sthelan Emanuel disse “Poderia ter um artigo do evento, no dia 7 de Setembro e o 

cara perdeu ele vai ser multado, Sete de Setembro se perder ele vai ser multado, Fidelis esta 

de parabéns na colocação”. 

 

Vereador Aguinaldo Diniz disse “Outra sugestão é que a cada falta poderia descontar uma 

porcentagem por exemplo vinte por cento, ver o valor dessa proporcionalidade né para 

presidente”. 

 

Vereador José Ivan Xavier Juca disse “O que o maestro falou eu entendo, como também 

entendo a preocupação do Vereador Stherlan e demais colegas Vereadores, mas eu não vejo 

nenhum motivo para que a gente não vote esse projeto do jeito que ele foi encaminhado, até 

porque a gente tá votando aqui não é salário a gente tá votando uma bolsa para que os músicos 

da filarmônica Maestro José Siqueira venha receber todo final de mês, então eu não vejo algo 

que impossibilite de não votamos ou fazer mudança em algum artigo, eu sei da 

responsabilidade de Zé Franco dos nossos músicos e eu sei que ele se reúne praticamente 

toda semana, se existe falta justificativa Zé Franco como Maestro está sendo sabedor disso 

nada mais justo do que ele como o maestro que autoridade maior dos músicos ele controlar 

essa questão”. 

 

Vereador Fidelis Rodrigues disse “Aproveitando a discussão, eu quero enviar um 

requerimento ao setor responsável não sei se é cultura ou Maestro junto ao Executivo a 

criação de um regimento interno para filarmônica que aí soluciona todos esses problemas”. 
 

ORDEM DO DIA  

EM VOTAÇÃO A DISPENSA DAS COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PARA O 

PROJETO DE LEI DE Nº 05/2019, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 512/214, E 

590/2017, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL ZECA 

RAMALHO” NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. APROVADO 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  

 

EM VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI DE Nº 05/2019, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

MUNICIPAL 512/214, E 590/2017, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A BANDA 

FILARMÔNICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  
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EM VOTAÇÃO A DISPENSA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PARA O 

PROJETO DE LEI DE Nº 07/2019, AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A DÁ NOME A RUA 

PROJETADA DE ANTÔNIO BENICIO DINIZ (PITY) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.  

 

EM VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI DE Nº 07/2019, AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A 

DÁ NOME A RUA PROJETADA DE ANTÔNIO BENICIO DINIZ (PITY) E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS.  

 

EM VOTAÇÃO A DISPENSA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PARA O 

ANTEPROJETO DE LEI Nº 03/2019, INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS ESCOLAS E DEMAIS REPARTIÇÕES PUBLICAS 

MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS 

 

EM VOTAÇÃO O ANTEPROJETO DE LEI Nº 03/2019, INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS ESCOLAS E DEMAIS REPARTIÇÕES PUBLICAS 

MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.  APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. 

 
EM VOTAÇÃO A DISPENSA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PARA O 
ANTEPROJETO DE LEI 02/2019, DISPÕE SOBRE A APREENSÃO, REGISTRO E 

CADASTRAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

APROVADO POR UANINAMIDADE DE VOTOS. 
 

EM VOTAÇÃO O ANTEPROJETO DE LEI 02/2019, DISPÕE SOBRE A APREENSÃO, REGISTRO E 

CADASTRAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
APROVADO POR UANINAMIDADE DE VOTOS. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

1ºORADOR   

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

“Primeiramente quero agradecer a Deus pelo momento. Venho apresentar esse projeto a respeito de 

instalações de câmeras nas escolas municipais de Conceição e demais repartições, já visto ultimamente 

essa onda de violência que vem ocorrendo nosso País e que é muito preocupante para nós que temos 

filhos e para toda população, é uma onda de violência que tá desencadeou nos grandes países, países 

mais desenvolvidos do que o nosso como exemplo dos Estados Unidos que sempre esses 

acontecimentos praticamente está acontecendo com frequência e infelizmente está chegando essa 

onda no nosso País e é muito preocupante eu sugiro a Vossa Excelência que possamos fazer com que 
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esse projeto chegue às mãos do executivo para que possa fazer com que esse projeto seja acatado, 

sabemos que hoje a onda de droga de alunos portando armas e outras coisas mais, então eu sugiro que 

possamos fazer com que estalamos câmeras para que possa inibir ações desse tipo de pessoas e fazer 

com que possamos prevenir alguma coisa desse tipo. Aparteou Vereador Fidelis e disse “Primeiramente 

pelo o projeto, mas eu queria sugerir a você que esse projeto de lei você fizesse como anteprojeto, 

porque gera custo para o executivo e se você permitir eu subscrevo ao seu anteprojeto”. Em retorno 

vereador Aguinaldo disse “obrigado pela o seu aparte e requeiro que este projeto seja encaminhado 

para o executivo como anteprojeto. Muito obrigado a todos”.  

 

2ºORADOR 

Vereador Francisco Pereira Sobrinho cumprimentou a todos os presentes e disse “Nesta manha de 

hoje apresentei requerimento com votos de aplauso para turma da Montila que  fizeram uma grande 

festa nesse carnaval em Conceição, abrilhantou posso dizer uma festa pública e a comissão da turma 

da Montila está de parabéns, porque foi uma festa muito organizada, uma festa para todos para o rico 

e o pobre, estava todo mundo presente muita gente, são merecedores dos votos de aplausos, peço a 

compreensão dos Senhores vereadores na hora da votação, foram dois paredões de Anderson 

Jefferson que veio lá de Petrolina com  muita dificuldade, mas chegou e fez uma grande festa, em 

nossa cidade, parece que são filhos de Ibiara  mora lá em Petrolina Pernambuco, eu vou cobrar desde 

já a presença do secretário da cultura que faltou para dar mais suporte a este grande evento que foi 

quem segurou  esse carnaval em Conceição, em nome dá turma da Montila eu quero agradecer a 

Nildinho Soares, porque o primeiro e o segundo e o terceiro dia estava sem segurança, e Nildinho foi 

até a companhia de policia falou com tenente e no outro dia teve um grande aparato da Polícia Militar 

a onde deu a segurança as pessoas que estavam brincando, também adentrei nesta casa com um 

requerimento pedindo ao Governo do Estado que é de responsabilidade do Governo de Estado, mas 

também eu acho que parceria com o governo do município,  a ETA nós estamos sem água em Conceição 

água potável, nós não temos água em Conceição própria para beber, nós temos água do açude do 

Condado construir 15 ou 20 anos, uma água que está lá parada poluída chegando em Conceição e não 

tem tratamentos, esta faltando uma ETA, estação de tratamento das águas, pois a que temos já 

corrompida já muito velha uma sujeira uma nojeira na Cagepa, vocês vão lá você e não terão coragem 

beber a água que chega nas torneiras de Conceição, além disso está chegando com muito cloro, muitos 

produtos químicos sulfato de alumínio, causando um grande prejuízo para nossa população, chama 

doenças vocês indo na quarta-feira na segunda na terça e na sexta-feira às 4 horas da manhã uma Van 

superlotada indo para a  cidade de Patos com pessoas doentes para fazer a hemodiálise com problema 

de rins, na fila aí Conceição pessoas operando em várias cidades das vizinhanças com problemas de 

estômago e vesícula todas as doenças causadas pela água poluída, as doenças de pele Conceição está 

contaminado com pessoas com doença de pele e hanseníase, a água está muito poluída, a  água está com 

muito cloro causando a doença de pele. então eu peço senhor presidente que envie esses ofícios ao  

Governo do Estado, ao Deputado João Gonçalves que já se dispõe a trazer AETA para Conceição e ao 

prefeito Nilson para que possa urgentemente, abraçar essa causa e brevemente nós teremos em 

Conceição uma água mais saudável para uso do ser humano. Muito  obrigado”. 
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Presidente Raimundo Alves de Sousa disse “Consultei a Assessoria Jurídica da Casa ele entende o 

seguinte, nós Vereadores não somos contra por hipótese alguma, esse é um projeto de alta relevância 

para o nosso município, haja visto os acontecidos que tem no Brasil inteiro, mas vamos começar certo 

se nós votarmos ele aqui como projeto não dá certo, você tem que fazer o seguinte eu vou autorizar 

secretaria da Casa e Assessor Jurídico a fazer o anteprojeto de mediatamente, e mandar para o 

prefeito e o prefeito na próxima semana manda de volta para a gente  aprovar e ficar em vigor, eu 

entendo assim eu não quero de jeito nenhum fazer uma coisa que venha prejudicar depois de acordo 

com os regimes de acordo com nossa lei orgânica tudo quanto for gasto a Câmara não pode fazer 

projeto, o anteprojeto tem que vir da prefeitura, nós não podemos fazer isso, a gente entende que o 

negócio tá beleza, Aguinaldo está de parabéns a sociedade de Conceição almeja isso, é muito 

interessante muito importante.   

3ºORADOR  

Vereador José Ivan Xavier Juca cumprimentou a todos os presentes: e disse “Hoje eu apresentei 

requerimento nesta casa para complementação da Rua Vereador Cícero Martins tendo em vista que 

aquela rua por ser uma rua que fica próximo ao Hospital já é uma grande referência para que ela seja 

pavimentada e para minha alegria ontem eu conversando com Prefeito ela para ser calçada tem que ser 

feito uma galeria, essa galerinha tem dado muita dor de cabeça a gestão por conta das chuvas que tem 

acontecido no nosso município e tem dado grande e não dançam nas proximidades ali de Assis 

Maculada e o secretário de infraestrutura Valdemir Berto ele me falou que já está em andamento já 

foi comprado mais de 5 milheiro de pedra paralelepípedo para fazer a galeria e em seguida o prefeito 

vai fazer a pavimentação daquela rua, fiquei muito feliz por isso. Queria também aqui parabenizar a 

secretária de saúde Magna de Lacerda tinha algumas pessoas criticando o raio-x do hospital que não 

estava prestando, para que todo mundo saiba aquele raio x é de 1929, acho que foi criada quando a 

cidade foi criada, para minha alegria e da nossa população ela conseguiu com recursos próprios um 

investimento em uma máquina de raio-x nova no valor de mais de 50.000  mil reais hoje para se fazer 

um raio-x em Conceição não precisa mais você fazer o raio-x e colocar no sol para secar para depois 

mostrar o medico já sai legitimamente pronto para o paciente mostrar o médico, por isso quero 

parabenizar a nossa Secretaria de Saúde Mag por esse grande investimento e fez no hospital 

municipal de Conceição Caçula Leite. Também tem alguns questionamentos sobre o transporte escolar, 

estavam deixando alguns alunos na zona rural em virtude perdendo aula né e sai estava sendo uma 

grande dor de cabeça, mas quero adiantar aqui que o problema vem se arrastando por conta das 

licitações que não foi possível fazer no tempo correto só agora saiu as licitações para que possa 

comprar peças pineus para ampliar os ônibus e transportar nossos alunos com mais segurança. O 

prefeito vai fazer um mutirão com relação a limpeza de nossas ruas o mesmo esta muito preocupado 

porque em virtude das chuvas tem muito lixo acumulado muito mato em nossa cidade ele passou para 

nós que já esta pronto um mutirão  para fazer a limpeza de nossa cidade. Estou preocupado com o que 

esta acontecendo no colégio Maestro José Siqueira foi criado um programa de educação, um programa  

muito bom a onde o aluno fica interno entra às sete da manhã e sai às cinco da tarde, mas não sei o 

que é que está acontecendo que os nossos alunos estão se queixando de mau funcionamento naquela 
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escola, porque reclama-se da estrutura, imagine aí você passar o dia todinho sentado numa cadeira de 

um colégio aonde não tem banheiro para você tomar um banho, porque isso tem que ter, para funcionar 

tem que ter isso, aonde a merenda ou vamos iniciar alimentação não é alimentação correta e a gente 

sabe que hoje o ser humano não pode passar o dia todinho com a simples merenda na hora do almoço 

disse que não tem alimentação correta os alunos estão me procuraram vários alunos, não só da zona 

rural mas também da cidade para que a gente fizesse essa cobrança aqui a diretora da escola Maestro 

Jose Siqueira, acredito e sei que não é culpa da diretora, mas foi um programa criado que poderia dar 

certo, seria muito importante que a gente como Vereador como parlamentar como defensor do povo e 

aqui estamos para defender fizéssemos uma visita ao Colégio, porque aí você vai ter um conhecimento 

de causa e poder levar aos poderes competentes a secretaria de ensino do Estado da Paraíba e 

também se for possível se não for resolvido levar até o Ministério Público, não é justo que os nossos 

alunos saíram da zona rural às 5 horas da manhã muito cedo sem tomar café e chegue na escola para 

estudar e lá não tenha alimentação correta para que esses alunos possa lá naquela escola desenvolver 

seus estudos, peço que encaminhe oficio a diretora e que ela possa também receber os vereadores, 

acredito que é essas repartições públicas para que a gente possa entrar lá temos que ter uma 

orientação da diretoria se a gente pode realmente visitar é um direito nosso como parlamentar como 

Vereador e defensor do povo, são muitos problemas e muitas reclamações da escola Maestro Jose 

Siqueira. Também Senhor Presidente queria parabenizar mais uma vez a nossa secretária Mag pela 

construção da nova Secretaria de Saúde e em especial a sala de vacina no nosso município Vereador 

Naldinho, a sala de vacina do nosso do nosso município hoje ela é uma das mais modernas do Vale do 

Piancó não sei se vocês já visitaram lá como ficou como está funcionando, mas eu sei que ficou muito 

bonita ficou a critério das pessoas poder chegar lá e ser bem atendida e por último por último 

Vereadores e povo aqui presente eu gostaria que fosse enviado oficio ao DER da Paraíba, em questão s 

da nossas estradas que devido às fortes chuvas tem muito mato fosse feito roço de nossas BR e 

também que o DER e autoridades competentes  tome as devidas providencias para notificar os 

proprietários que fica as margens da BR, você tem uma ideia se você for aqui para o Estado do Ceará 

no Pinheiro fizeram uma cerca em cima da pista em e com isso já veio a correr acidentes graves aonde 

faleceu eu acredito que há um ano atrás ou um rapaz do sítio vaqueiro e talvez se não tivesse a cerca 

ele não tinha falecido. Aparteou Vereador Aguinaldo permite uma parte “Eu quero reforçar as 

palavras do Vereador inclusive eu já fiz uma advertência aqui nessa Casa a respeito dessas cercas 

está praticamente em cima da pista eu já levantei ponto em outras ocasiões”. Em retorno Vereador 

Jose Ivan Xavier e disse “Se o DER tem as normas que só pode construir cerca nas propriedades 15 

metros após a pista, e 15 metros após do outro eu não sei o que é que se passa na cabeça desses 

proprietário que coloca a cerca em cima da BR, se o DER não tomar as providencias vamos ao 

ministério publico. Os requerimentos do Vereador Naldinho é muito importante que se tenha a ETA, a 

ETA é  um órgão municipal, acredito que para Conceição enquanto tiver oposição ao Governo é 

esquecido. Muito obrigado”.  

4ºORADOR  
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Vereador Roberto Cirilo Vieira cumprimentou a todos os presentes e disse “De início requeiro que 

esta Casa reenvie dois requerimentos que tenho apresentado nesta Casa, e que em todo inicio do 

período ordinário eu renovo é um projeto para construção do calçamento da Rua Teodomiro Ramalho  

Rangel foi reprovado pela caixa porque tem uma parte da rua que a mais larga outra mas estreita e a 

Caixa tem o padrão de largura do calçamento e lá não se enquadra nesse padrão, então eu conversei 

com prefeito Nilson e pedi a ele que eu fizesse aquele calçamento com recursos próprios e que eu ia 

entrar com requerimento nesta Casa e enviar para ele e assim eu estou fazendo estou enviando o 

requerimento para construção do calçamento da Rua Teodomiro Ramalho Rangel e outro anteprojeto 

Senhor Presidente é da Rua Martinho Furtado de Lacerda para quem não conhece é a principal do 

bairro Nossa Senhora de Fátima, gostaria que o Prefeito construísse canteiros de um lado e do outro 

da Avenida com plantas ornamentais com bancos que ali realmente vai ficar muito bonita a entrada de 

nossa cidade, então é outro anteprojeto que eu estou renovando nesta Casa aonde muita gente mesmo 

já está fazendo Vereador Sthelan  por conta própria, chega lá e constrói um banco bota cimento lá faz 

o piso entendeu e por aí a gente vê, aonde não der para fazer os canteiros faz os degraus para o 

pessoal ter acesso à pista porque ali também tem local que é muito acidentado, mais uma certa parte 

dá para fazer e ficar muito bonito. Eu gostaria que fosse enviado também requerimento do Senhor 

Prefeito para construção de esgoto que vem do projeto sertanejo e agora abriram uma valeta que vai 

despejar diretamente no meio da rua, ainda não chegou a esse ponto que a valeta  não encheu mas vai 

chegar a esse ponto e faze até atoleiro porque a rua é de terra, então a preocupação dos moradores 

não vão aguentar é a fedentina porque é água de esgoto de fossa de tudo no mundo desce ali e 

gostaria também que fosse enviado requerimento ao Senhor Prefeito Senhor Presidente para que 

fosse feito a reforma e a restauração da biblioteca pública de nossa cidade com salas climatizadas 

que seja uma reforma bacana como ele está fazendo nas escolas do nosso município com salas 

climatizadas computadores para aquele pessoal que não tem condições, os alunos não têm condições de 

comprar um computador e a biblioteca poderá fazer sua pesquisa, então é para os mais necessitados.  

E  parabenizar também o meu amigo Vereador Agnaldo pelo seu anteprojeto e dizer que realmente é 

uma preocupação de todos nós com os nossos alunos e nossos funcionários que ali estão, gostaria de 

subscrever ao projeto de Vossa Excelência. Parabenizar aqui pela fala do colega Vereador Zé Ivan 

Juca e dizer que realmente  eu ouvi a fala da Secretaria de Saúde do nosso município Mag Lacerda e 

ela falou que comprou uma máquina de raio-x nova para nossa cidade por isso que parou de funcionar 

por uns dias, porque está sendo totalmente reformada vai ser totalmente reformada para receber 

esse maquinário inclusive houve a licitação para a pessoa vir colocar essa máquina de raio-x nova em 

Conceição, 3 ganharam a licitação um colocou 12.000, outro 10.000 e outro 7.000 então ganhou foi a 

licitação de 7.000.  Os ônibus estão parados foi feita a licitação da compra dos pneus e uma empresa 

ganhou mais os pneus é de péssima qualidade então foi feita nova licitação e mais quatro empresas 

ganharam e aí 3 é importado também pneus importados e uma é Pirelli o prefeito com certeza vai 

comprar do pneu Pirelli que é de primeira qualidade, sobre a sala de vacinação que Vossa Excelência 

falou aqui realmente é uma das salas mais modernas do Vale do Piancó a sala de vacinação. Muito 

obrigado”. 
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Presidente Raimundo Alves de Sousa disse “Foi feita uma licitação para aquisição de pneus 

infelizmente existe uma clausula da lei de licitação e não proíbe aquele pessoal aquela quantidade de 

gente que vem participar de licitações, que deveria ter uma lei para reger por exemplo  você só 

participa de licitação se você tiver uma empresa formalizada com endereço com tudo, mas colocamos 

uma clausura desse e o tribunal não aceitou glosou,  que acontece quem ganhou a licitação foi um 

cidadão de Salgueiro, nem empresa ele tem e quando fez o pedido ele não tinha, ontem foi feita uma 

nova licitação e esperamos que o cara que ganhou tenha os pinéus para nossos carros”. 

5ºORADOR  

Vereador Ronildo Leite Maniçoba cumprimentou a todos os presentes e disse “Eu gostaria de 

subscrever o requerimento do vereador José Ivan Juca aonde ontem em conversa com o Prefeito nós 

pedimos calçamento daquela rua, sempre estamos ali por pert da Rádio Educadora e a gente ver as 

reclamações daquelas pessoas então eu gostaria de subscrever o requerimento da Rua Cícero Matildes 

aquela rua é muito importante porque fica ao lado do hospital ao lado da Radio, e mais precisamente 

vai ganhar mais uma rádio que vai ficar naquela Avenida que vai chamar a Educadora FM, essa rádio a 

gente vai funcionar ela mais ou menos 60 dias hoje estarei indo para São Paulo, comprar o resto dos 

equipamentos que tá bem encaminhado. Eu gostaria também de falar sobre o requerimento do Maestro 

José Siqueira há 15 dias atrás eu vi essa Tribuna cobrar uma posição do Governo do Estado da 

secretaria de educação e até de segurança também, mas pelo que estamos sabendo inclusive ontem 

conversa com o vereador Zé Ivan convidei ele para gente ir hoje ao colégio  ontem, mas devido uma 

licitação que tenha no município Santa Inês eu não pude estar presente, convido os Vereador aqui hoje 

para a gente fazer uma visita naquele colégio porque as coisas não estão caminhando bem por lá na 

verdade lá tá faltando comida, porque se vem um pratinho de comida eu costumo comer pouco, mas nós 

sabemos que tem muitos estudantes da zona rural que come melhor e você não pode colocar um 

pratinho de comida para um estudante, tem que deixar que nem a vontade, uma escola para funcionar 

em tempo integral ela tem que ter banheiros, esse requerimento que fiz hoje é pedindo porque lá está 

existindo um banheiro para homem e para mulher como é que pode isso, como é que você pode entrar 

numa escola de manhã e sair à noite e você não toma um banho, você vai no banheiro e aí como é que 

fica depois, então gostaria de fazer um convite a diretora para que ela nos der alguma explicação para 

como também que a Secretaria da sétima região possa nos dar explicações, nosso mandato aqui é para 

cobrar nós sabemos que uma escola para funcionar em tempo integral vem dinheiro para isso, não está 

vindo de graça não se ela funciona em um turno e tá funcionando em tempo integral é porque o 

Ministério da Educação manda dinheiro para isso, então a gente gostaria que a diretora viesse aqui nos 

dá uma explicação, hoje a gente vai fazer uma visita inclusive vai eu e o Vereador Zé Ivan e mais 

alguém que queira nos acompanhar, mais precisamente vou até pedir licença o Presidente para sair 

daqui mais cedo porque o horário do almoço lá é 11:00 horas, as mães estão tirando seus filhos da 

escola, estão colocado a escola contra os pais e os pais contra a escola, com varias conversas. Tem 

muitas escolas que poderiam receber os alunos que não querem ficar na escola integral. A respeito do 

carnaval eu brinquei todos os dias, sinceramente é melhor não ter carnaval não deixar isso acontecer 

no sábado teve que terminar meia noite, mas realmente era nas calçadas pessoas fazendo xixi e 
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brigando, não tinha estrutura e nem segurança era confusão toda hora, não tem condições, no ultimo 

dia teve segurança, se aceita fazer que coloque os banheiros químicos e cobrar segurança. Esse fim de 

semana um amigo meu foi picado por uma cobra e ao chegar no hospital ele teve que ser transferido 

mas não sabíamos aonde encontrar a vacina e fomos encontrar em Campina Grande, eu questionei a 

Mag a possibilidade de termos essa vacina aqui no nosso município ela me informou que não era uma 

coisa do município mas sim secretaria de saúde do estado que providencias, e hoje eu requeiro que 

seja encaminhado oficio a secretaria que no envie essa vacina. Gostaria de enviar oficio com votos de 

parabéns para as comunidades e toda comissão organizadora das novenas de são Jose, nas pessoa de 

Dr. Cicero na cachoeira, Sevi Soares e comunidade do Cardoso. Muito obrigado”. 

Presidente Raimundo Alves de Sousa disse “Houve uma licitação com relação a aquisição de lâmpadas, 

quem ganhou foi um cidadão perto de recife, foi feito o pedido das lâmpadas, e ele não mandou o 

prefeito vai cancelar a licitação dele, o câmara vem perto de recife para vender lâmpadas e vender 

fios, o prefeito precisa de uma peça de fio e tem que vir de longe. Com referencias aos requerimentos 

do vereador Nego defiro todos eles , com relação a visita no colégio seria interessante agente 

comunicar, vou fazer o requerimento a Ducarmo, a diretora da escola para que se faça presente e nos 

der explicações, para me é louvável que seja integral, lutei por isso também, mas que seja dentro dos 

conformes.   

6ºORADOR   

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

começar por cada tema que eu fiz um pequeno rascunho, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, 

quando se fala da escola Maestro Jose Siqueira é momento para Conceição estar feliz pela Escola que 

foi  contemplada tempo integral só sabe o quanto é importante uma escola de tempo integral quem foi 

estudante que sabe a importância da vivência do aluno na escola a escola integral é uma conquista de 

Conceição é um presente que Conceição ganhou se tem ainda falhas na estrutura, Ronildo, Zé Ivan é 

preciso ser corrigida mas nunca ser corrigida só na parte da crítica temos que garantir primeiro 

escola integral não podemos deixar de falar da importância do que é uma escola integral, mas preciso 

dizer que precisa fazer as modificações, precisa fazer as melhorias, precisamos cobrar que a escola 

integral não seja só um Centro de Ensino mas também um centro de vivência para nossos estudantes,  

que a escola integral seja um centro, para que  o estudante goste de sair de casa para ir para a escola 

e  para isso sim cabe nossa fiscalização intensa, então fica aqui quando eu dei a proposta de convidar a 

diretora da 7ª região de ensino para vir aqui justificar é porque sei que ela quem tem um poder para 

fazer, eu fiquei sabendo até que ela é muito reizinha não gosta de ser retalhada ou ter divergência, 

mas aqui na casa não sou aliado do Governo do Estado se ela vier para cá ela vai ouvir, e não sou a 

favor do governo para ser contra estudante se ela vier para aqui ela vai ouvir por isso eu quero te 

convide ela, ela vai ter que ouvir vai ter que explicar, me dizer quando vai corrigir os problemas não é 

fechando a escola não é desvalorizando a escola de tempo integral pelo contrário foi uma conquista a 

escola de tempo integral, foi uma conquista do Povo de Conceição você tem lá um estudante fazendo 

teatro você tem lá o estudante fazendo aula de música, estudante que recebe alimentação 

acompanhado de nutricionista agora questão de banheiro lá  tem que ter banheiro,  hoje não vi ninguém 

aqui falar sobre o ginásio lá atrás que tá parado tem que terminar aquele ginásio, porque esporte faz 

parte da vida do jovem, então é isso que nós temos que vir aqui cobrar nós temos que vir aqui 
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fazer essa cobrança eu vou falar com relação aqui ao Carnaval de Conceição que eu vi Ronildo falando 

na verdade o carnaval de Conceição  foi abandonado em 2019, a palavra certa é essa o Carnaval de 

Conceição foi abandonado, se quer os responsáveis pela Secretaria de Cultura estavam presentes, 

fiquei sabendo que não alugaram um banheiro para  que os foliões tivessem um local para fazer suas 

necessidades, aonde é que estava o prefeito do dia de carnaval onde estava o Secretário de Cultura 

Guilherme, é preciso que se justifique também, ou vamos dizer que o carnaval não é uma festa que 

Conceição abraça e ama no dia do desfile das virgens eu quero que você pegue a filmagem Raimundo 

pega a filmagem faça a comparação de todos os anos eu nunca vi uma festa tão triste nem parecia 

carnaval a sorte foi todinha a nossa rainha todinha, tinha duas ou três virgens porque não teve sequer 

incentivo da prefeitura para os blocos, eu não vejo ninguém dizer aqui parabéns Ronildo que você veio 

e falou da ausência de banheiro químico da ausência de segurança, mas teve muito mais que essas 

ausências, teve ausência do secretário, ausência de prefeito tem mais ausências no Carnaval de 

Conceição, porque é muito fácil você dizer olha não vamos fazer uma festa porque Conceição passa por 

um momento difícil a crise econômica nós não temos como fazer o carnaval, mas venha ficar em 

Conceição, já que vai sofrer, sofrer todo mundo junto agora não fazer o carnaval em Conceição e 

brincar o carnaval nos grandes centros aí paciência né paciência! Vai ter um mutirão de limpeza 

pública, requeiro que envie oficio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que faça um mutirão também de 

terraplanagem de organização de algumas ruas em Conceição na Rua Odon Bezerra por trás do Calula 

para chegar no paredão da antiga garagem da prefeitura não passa um carro não passa uma 

caminhonete,  eu desafio passar caminhonete da prefeitura lá por trás do Calula  até o paredão da 

antiga garagem da prefeitura, não vou falar nem dos  buracos da Sólon de Lucena, nem dos buracos da 

outra rua que esta uma vergonha, estou falando só de terra planejem que é só chegar lá e botar uma 

retro de barro que resolve o problema, isso eu já falei o ano passado, falei que tem um cano lá exposto 

e que ia ser quebrado, entre a casa que tinha do pessoal de do Sininho até a parede do antiga da 

garagem, esta lá o buraco sem contar que tem terrenos de proprietários pessoais e da família de Elba 

Ramalho com muito mato, é situação simples de resolver, é só emendar um cano, com meia hora de 

resolver, não estou falando nem no centro de Conceição. Senhor Presidente que envie ofício ao 

Deputado Estadual Junior Araújo para que o mesmo marque uma reunião com superintendente da 

Cagepa para dialogar sobre a modernização do sistema de água de Conceição, e que o vereadores de 

Conceição se quiserem criem uma comissão para acompanhar o Deputado para fazer essa visita e se 

colegas que tem deputados aliados também quiserem fazer a mesma coisa estarem presente façam. 

Aparteou Vereador Aguinaldo e disse “Que esse oficio seja estendido também o Deputado Ricardo 

Barbosa e o Deputado João Gonçalves para que possamos nos unirmos em uma força maior a respeito 

dessa situação da Cagepa de Conceição”. Em retorno vereador Stherlan Emanuel disse “Agora temos o 

Deputado Estadual que é Junior Araújo e eu tenho sentido nele  vontade de trabalhar para Conceição 

é um rapaz jovem com a cabeça muito  aberta e principalmente o carinho que ele pegou por Conceição, 

porque Conceição deu a vitória a ele, vamos cobrar. Que também seja enviado Ofício ao Deputado 

Júlio Araújo para que o mesmo tenha ciência de que a estrutura do Maestro José Siqueira está 

carente de banheiro público e pessoal para fazer a manutenção da escola e segurança da escola e que 

o mesmo faça requerimento lá na Assembleia legislativo pedindo isso pedindo essas duas coisas 

banheiro e pessoal e alimentação não vou incluir porque tem um nutricionista. A respeito dos animais 

no asfalto no perímetro urbano de Conceição, uma coisa muito séria, se você olhar da saída de 

Conceição a Bonito de Santa Fé  precisamente até entrada dos Campos Dos Anões o que tem de gado, 

burro, jumento no asfalto incrível e estou falando de um perímetro urbano aí vamos esperar 
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acontecer mais acidente com animais em rodovias, então solicito que envie Ofício ao DER para que o 

mesmo faça coleta dos animais nas estradas de responsabilidade do Estado e um anteprojeto de lei 

com o requerimento ao Senhor Prefeito da qual regula a possibilidade de apreender os animais que 

estejam soltos, tem muito gado solto, pessoas que nesse período do ano tem uma propriedade pequena 

e querem plantar outras coisas na sua propriedade e acaba levando os animais para BR. Aparteou 

vereador Fidelis e disse “Requeiro que seja encaminhado oficio ao senhor Prefeito que faça o Roço das 

margens da PB, como também seja enviado ao DENIT e ao DER que façam o roço na parte que não é 

período urbano. Em retorno vereador Stherlan Emanuel e disse “Muito obrigado a todos”. 

 

Presidente Raimundo Alves de Sousa disse “A empresa ganhou o calçamento é uma empresa inidônea 

mas infelizmente em Conceição nós não temos pedras, a empresa encomendou pedras em Diamante, Zé 

Calado, quem tem direito de quebra pedra ele encomendou, ele quer pegar cinco ruas de uma vez no 

Novo Horizonte, todas elas ali já está cadastrada já está oficializado pela Caixa Econômica para fazer 

o calçamento.  Vou passar a presidência para o Vice-presidente Ronildo Leite Maniçoba.  

7º ORADOR   

Vereador Raimundo Alves de Sousa cumprimentou a todos os presentes e disse “Na Rua Teodomiro 

Ramalho Rangel é uma rua que vai ser difícil de ser calçada isto é com recurso do governo federal  o 

governo federal ele determina que a rua seja com 8m certo, a nível de governo municipal é um pouco 

cara sai para o município. No Mercado Público está em andamento esperamos que o Senhor Prefeito e 

a empresa venha realmente terminar , o prefeito tem suas maneiras de tomar as providências cabíveis, 

Com referência a empresa das cabaças já recomeçou não tá muita gente trabalhando mas já começou 

também lá há uns dois meses atrás eu não sei o banheiro a parte interna de lá do ginásio já tá quase 

pronta. E todos os requerimentos que foi feito nesta Casa irei caminhar inclusive o que foi feito por 

último aqui agora que é para os Deputados a respeito da estação de água com tratamento de água do 

município, vamos incluir também a parte do colégio Maestro Jose Siqueira no mesmo ofício, senhores 

vereadores eu recebi a incumbência de apresentar nesta Casa projeto de lei 07/2019 que autoriza o 

Prefeito Municipal dá nome à Rua Projetada de Antonio Benicio Diniz ( Pity),  ele era o farmacêutico  

que existia em Conceição na época e que tratava das pessoas, todo mundo sabe disso e por essa razão 

eu estou apresentando e pedindo para que seja votado hoje, solicito que coloque em votação e peça a 

dispensa desse projeto. Muito obrigado”.  

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, 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 19 dias do mês de março do ano de 

2019.    
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                         Presidente da Mesa  

 

 

                  Vereadores Presentes;      


