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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 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2021. 

 

Composição da Mesa Diretora  

 

Presidente 

Vereador Fidelis Rodrigues de Luna 

  

Vice – Presidente  

Vereador Valdemir Berto Vitorino   

 

1ª Secretária  

Vereador Luan Batista Ferreira  

 

2ºSecretário   

Diogo Ferreira Alves    

 

Lista de Vereadores Presentes: 

Francisco Pereira Sobrinho 

Gilvandro Ramalho Braga 

José Rylsemberg Soares de Amorim 

Luis Paulino Neto 

Roberto Cirilo Vieira 

Stherlan Emanoel Alves de Lira  

Wecya Thalitta Lopes Meneses. 

 

Vereadores ausentes  

Não houve.   

 

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

E UM (2021).   Ás 09h00min, no plenário da CMC, após a leitura do SALMO DO DIA em 
nome do povo de CONCEIÇÃO, SEGUIDO da Oração do PAI NOSSO, rezado pelo 
Presidente Fidelis Rodrigues de Luna, acompanhados por todos os presentes. O 

Presidente consigna um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao saudoso: Maria do 

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

Secretário Vereador Luan Batista Ferreira. 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. 
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O Presidente Fidelis Rodrigues de Luna, após fazer a verificação do quorum, havendo 
número legal para deliberar passou a: 
 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 
 
REQUERIMENTO DE Nº 01/2021, Requeiro com urgência urgentíssima a realização de uma 
audiência publica, convocando todos os vereadores durante o recesso, sem custo extra, ou seja 

de forma não renumerada, para debater sobre o seguinte tema de interesse da coletividade. 
Audiência publica com finalidade exclusivamente de debater sobre o sistema de abastecimento 

da CAGEPA local, suas falhas e sua necessidade de modernização. Requeiro que convide as 

autoridades , ministério publico, por ser de interesse da coletividade; superintendente da 
CAGEPA; Deputados Estaduais, Federais e Senadores. De autoria do Vereador Stherlan 

Emanuel Alves de Lira.  
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 02/2021, Senhor Presidente, Eu, o Vereador JOSÉ RYLSEMBERG 
SOARES DE AMORIM (BÉ DOS CAMPOS) PSDB, com assento nesta Casa Legislativa, venho na 

forma Regimental, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais desta 

Casa Legislativa, solicitar da Presidência que seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo do 
Município de Conceição-PB, o presente ANTEPROJETO DE LEI Nº01/2021:  AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO  MUNICIPAL  A  CONSTRUIR UMA ESCOLA COM 06 (SEIS ) SALAS DE 
AULAS NO BAIRRO SÃO GERALDO E DÁ  OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS. JOSÉ 

RYLSEMBERG SOARES DE AMORIM –PSDB. Vereador autor da propositura.  
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 03/2021, Senhor Presidente, Eu, o Vereador JOSÉ RYLSEMBERG 
SOARES DE AMORIM (BÉ DOS CAMPOS) PSDB, com assento nesta Casa Legislativa, venho na 

forma Regimental, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais desta 

Casa Legislativa, solicitar da Presidência que seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo do 
Município de Conceição-PB, o presente ANTEPROJETO DE LEI Nº02/2021: AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO  MUNICIPAL  A  CONSTRUIR UMA ESCOLA COM 12 (DOZE ) SALAS DE 
AULAS NO DISTRITO DE MATA GRANDE E DÁ  OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS. JOSÉ 

RYLSEMBERG SOARES DE AMORIM – PSDB. Vereador autor da propositura.  
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 04/2021, Senhor Presidente, Eu, Vereador FRANCISCO PEREIRA 
SOBRINHO (NALDIN DE SININ (CIDADANIA), com assento nesta Casa Legislativa, venho na 

forma Regimental, após ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa 
Legislativa ,  requerer da Presidência da Casa    que seja encaminhado ao Poder Executivo  a 

seguinte Proposição:  Requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito Samuel Soares Lavor de 
Lacerda, QUE SEJA FEITO COM URGÊNCIA URGENTÍSSIMA A INSTALAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS RESIDÊNCIAS DA COMUNIDADE PÉ DE SERRA, 

SOLICITANDO AINDA, QUE FEITO ATRAVÉS DO BOMBEAMENTO DO AÇUDE, COLOCANDO 
UMA CAIXA DE ÁGUA E POR GRAVIDADE CHEGANDO AS RESIDÊNCIAS.FRANCISCO 

PEREIRA SOBRINHO (NALDIN DE SININ (CIDADANIA) Vereador autor da Propositura 
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 05/2021, Senhor Presidente,   Eu, Vereador FRANCISCO PEREIRA 
SOBRINHO (NALDIN DE SININ (CIDADANIA), com assento nesta Casa Legislativa, venho na 

forma Regimental, após ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa 
Legislativa ,  requerer da Presidência da Casa    que seja encaminhado ao Poder Executivo  a 

seguinte Proposição:  Requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito Samuel Soares Lavor de 

Lacerda, QUE SEJA DISPONIBILIZADO A CADA 15(QUINZE) DIAS O DESLOCAMENTO DA 
EQUIPE MÉDICA, QUE ATENDE NA UBS DO DISTRITO DE MATA GRANDE, PARA ATENDER IN 
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LOCO  NA COMUNIDADE PÉ DE SERRA, NESTA REGIÃO ABRANGE OS SITIOS: 
CACHOEIRINHA , ROÇA DE DENTRO E BOA VISTA.  FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO 

(NALDIN DE SININ (CIDADANIA), Vereador autor da Propositura.  
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 06/2021, Senhor Presidente, Eu, Vereador VALDEMIR BERTO 

VITORINO (PSDB), com assento nesta Casa Legislativa, venho na forma Regimental, após ouvido 
o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa ,  requerer da 

Presidência da Casa    que seja encaminhado ao Poder Executivo  a seguinte Proposição:  
REQUERER QUE SEJA REMETIDO AO GRUPO ENERGISA- Cia.Nacional de energia Elétrica, 

solicitando a substituição (troca)  de postes na Zona rural e Zona urbana no Município de 
Conceição-PB. JUSTIFICATIVA O presente requerimento serve para solicitar ao Grupo Energisa-

Cia.Nacional de Energia Elétrica,  para que providencie a troca  de postes na Zona rural e Zona 
urbana no Município de Conceição-PB. Pois os referidos postes encontram-se com suas 

estruturas abaladas, com ferros já expostos correndo o risco de cair , podendo causar prejuízos 

materiais e principalmente acidentes colocando a vida da população em risco. Sendo assim se 
faz necessário a troca dos postes com máxima urgência.  VALDEMIR BERTO VITORINO. 

Vereador autor da Propositura.  

  
PROJETO DE LEI DE Nº 01/2021, DISPÕE SOBRE A PLANTA GENÉRICA DE VALORES 

(PVG) PARA EFEITO DE CÁLCULO E LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A 

PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). De autoria do prefeito 

Constitucional Samuel Soares Lavor de Lacerda.  

PROJETO DE LEI DE Nº 02/2021, DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEI 

MUNICIPAL COMPLEMENTAR 10/2011, RETIFICANDO E OU CRIANDO ALGUNS 

DISPOSITIVOS E LEGALÍSTICOS NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

LOCAL, COM A FINALIDADE DE MELHOR GERENCIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS. De 

autoria do prefeito Constitucional Samuel Soares Lavor de Lacerda.  

PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE Nº 03/2021, DISPÕE SOBRE REESTRUTURAÇÃO DO 

CARGO DE OUVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  De autoria do prefeito 

Constitucional Samuel Soares Lavor de Lacerda.  

PROJETO DE LEI DE Nº 04/2021, CRIA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E 

LAZER – SEJEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  De autoria do prefeito Constitucional 

Samuel Soares Lavor de Lacerda. 

PROJETO DE LEI 05/2021, CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO – SMDU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRETAS. De autoria do prefeito 

Constitucional Samuel Soares Lavor de Lacerda. 

PROJETO DE LEI Nº 06/2021, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO 

ORÇAMENTO VIGENTE PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De 

autoria do prefeito Constitucional Samuel Soares Lavor de Lacerda. 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL 07/2021, REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DOS 
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HORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. De autoria do 

prefeito Constitucional Samuel Soares Lavor de Lacerda. 

PROJETO DE LEI DE N° 08/2021, INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL 

(REFIS – MUNICIPAL/CONCEIÇÃO – PB), MODIFICANDO OS PRAZOS PARA O 

PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CONCEDE ANISTIA DE MULTAS E 

JUROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria do prefeito Constitucional Samuel 

Soares Lavor de Lacerda. 

PROJETO DE LEI DE Nº 09/2021, AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL 

DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria do prefeito Constitucional Samuel Soares Lavor 

de Lacerda.     

PEQUENO EXPEDIENTE 

  

Vereador Sthelan Emanuel Alves de Lira: disse “Senhor Presidente, recebemos hoje alguns 

projetos quer é preciso que a população saiba o que esta acontecendo nesta Casa, ate porque 

o que tenho aprendido no decorrer do trabalho da câmara é que depois de votado as 

consequências aparecem sejam elas positivas ou negativas e é importante que se diga que a 

população esta de olho no trabalho do Legislativo, hoje temos os meios de comunicação 

através das redes sociais que a população acompanha nosso trabalho. Gostaria de saudar o 

nosso prefeito Samuel Lacerda seja bem vindo a esta Casa, e alguns projetos deixa em 

duvidas o real momento que vivemos, nos vivemos a maior pandemia crise sanitária da historia 

da humanidade em consequência vivemos a maior crise financeira da nossa historia e o que 

esta no dia de hoje votando nesta Casa, estamos criando cargos e subsecretarias que tem um 

impacto financeiro na folha de pagamento , fiz as contas só dos três secretários do ouvidor 

multiplicando por ano vai dar mais oitocentos mil reais quase um milhão de reais para pagar 

esses três Secretários um ouvidor e dois  Secretários todos vão ganhar seis mil reais ao 

mesmo tempo temos na mesa hoje alterações de alíquotas de IPTU, tendo empaqueto em 

quem vai pagar seja pouco ou seja muito, mas é a população que vai pagar essa diferença 

dizem que estamos com dificuldades financeiras não somente os município de conceição coloco 

também todos os municípios do Brasil, em situações difícil convivência financeira ai o exemplo 

que damos no momento de crise financeira, crise com pandemia, crise hídrica porque o 

exercito a te um dia desse não tinha fechado o contrato com a prefeitura ou seja não esta 

vindo os carros pipas deixar água na zona rural e hoje criamos cargos! Seja de ponto de vista 

de importância para o município ou seja de importância simplesmente para acomodar um 

aliado! O que estou jogando é a responsabilidade para a mão de cada um,  eu aqui não tenho 

duvida nós da oposição somos 5 e a situação são 6, o que vocês quiserem vão aprovar disso não 

tenho duvidas, agora não com meu silencio vendo as coisas passarem e sem dizer a população o 

que esta acontecendo, ao mesmo tempo no mesmo dia que que vocês fazem um impacto 
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financeiro de 864,000 mil reais, vocês aumentam o IPTU da população, pedem a esta casa 

para aumentar o IPTU da população, é logico isso fica a interrogação, será que o pai de família 

que esta casa o pobre comerciante que esta sofrendo sem fazer suas vendas nessa crise será 

que eles estão em condições de pagar mais aumento de IPTU, será que diante de tudo que foi 

exposto por me,  a população merece passar por tudo isso, eu não estou dizendo que as 

secretarias não seja de importância que ate o momento vai ter mais dedicação a cada 

finalidade o que estou dizendo é que nós estamos criando despesas e cobrado da população 

três pessoas vão receber em quatro anos 864,000 mil reais,  é logico isso é justo pedir 

aumento de IPTU a população! E tem mais duas secretarias que vai ser criado mais quatro 

cargos e ai passa de um milhão se multiplicar tudo, eu não vou aqui criar dificuldade com a 

gestão não, aqui tem dois projetos que vou votar que remaneja o servidor para uma 

secretaria, a questão dos honorários comerciais dos advogados vou votar favorável isso já 

acontece lá fora já existe lei e não vai causar impacto, agora aumentar o IPTU, e jogar nas 

costas do podre trabalhador não vejo logica nisso, porque não deixar para o próximo ano ai 

nós votamos com segurança quer mostrar sanidade financeira não cria cargos extras, Nilson 

foi um bom Prefeito durante oito anos e não precisou  e não precisou dessas secretarias não e 

funcionaram as secretarias, a minhas digital não vai constar nisso não! Tenho convicções nas 

minhas ideias, isso não é justo”.   

 

Vereador Luís Paulino Neto disse “Com todo respeito Senhor Presidente pensei que hoje não 

seria aprovada nenhuma matéria, eu tenho certeza absoluta que nem todos os Vereadores 

tenha o conhecimento ou fizeram a leitura dos projetos recebidos pelo executivo, ano 

passado se não me falha a memória chegou nesta Casa um projeto de lei para que 

autorizássemos um crédito suplementar de 20,000 mil reais para pintar aqueles ferros do 

lado do mercado, foi aprovado nesta Casa por nós Vereadores aí hoje vem  uma matéria dessa, 

para nós  Vereadores  autorizar um credito especial 379,000 mil reais para terminar uma 

obra que há quatro anos começou e vai fazer cinco esse ano de que ela foi iniciada aí hoje se 

pede um credito suplementar 369,000 mil reais  para que possa terminar  a obra, inclusive 

ouvir esse comentário que seria inaugurada esta obra antes do término do mandato do 

Prefeito Nilson Lacerda e hoje vem essa matéria por esse motivo eu sou contra”. 

  

Vereador Stherlan Emanuel Alves de Lira disse ”Como bem falou o colega Vereador Dr. Luís 

Paulino, no inicio do ano passado vieram aqui e pediram um credito de 20 mil reais, vieram aqui 

justificaram que esqueceram de botar na planilha, olhe bem o argumento esqueceram de 

colocar na planilha a pintura da ferragem, mas que o resto do dinheiro e a terminar a obra aí 

hoje pede se um crédito para terminar o Mercado Público! Um crédito altíssimo! autismo e 

quer que a gente vote na primeira sessão sem se quer dialogar sem chegar uma planilha, uma 

planilha não chegou! Para dizer onde vai ser colocado esse dinheiro, eu voto contra”.  
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ORDEM DO DIA  

EM VOTAÇAO A DISPENSA DOS PARECERES DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, E FINANÇAS E ORÇAMENTO PARA O PROJETO DE LEI Nº 06/2021, 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA 

FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. APROVADO POR MAIORIA 

DE VOTOS, TENDO 07 VOTOS VORAVEIS A APROVAÇÃO E 04 VOTOS CONTRARIO 

PARA REPROVAÇÃO.  

EM VOTAÇAO A DISPENSA DOS PARECERES DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, E FINANÇAS E ORÇAMENTO PARA O PROJETO DE LEI DE Nº 09/2021, 

AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS, TENDO 07 VOTOS 

VORAVEIS A APROVAÇÃO E 04 VOTOS CONTRARIO PARA REPROVAÇÃO.   

EM VOTAÇAO OS PROJETOS DE LEIS Nº 06 E 09/2021, APROVADO POR MAIORIA 

DE VOTOS, TENDO 07 VOTOS VORAVEIS A APROVAÇÃO E 04 VOTOS CONTRARIO 

PARA REPROVAÇÃO.   

GRANDE EXPEDIENTE 
1ºORADOR  

Vereador Francisco Pereira Sobrinho cumprimentou a todos os presentes e disse 

“Excelentíssimo Senhor Prefeito Samuel Lacerda em seu nome eu saúdo as autoridades aqui 

presente. Neste momento agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez dando início a nossos 

trabalhos este ano de 2021. Senhor Presidente e Senhores Vereadores já iniciamos nossos 

trabalhos com requerimentos em favor do povo do nosso município, eu tenho dois 

requerimentos nesta Casa pedindo o abastecimento da água na comunidade Pé de Serra,  esse 

requerimento já renovando já tinha em outra gestão nós fizemos o projeto mas não deu para 

concluir e agora eu peço ao Senhor Prefeito Samuel Lacerda, que analise bem para atender o 

pedido do povo daquela comunidade que é de grande necessidade um sonho este água em suas 

residências comunidade grande tem quase 50 residências e a água ainda tá chegando através 

da bomba sapo Vereador velho sabe da dificuldade é vizinho e ele tem conhecimentos que nós 

já tem destino o projeto né para abaixo dentada Condado e não é muito caro parece que 

chega até aí tá indo reais e eu peço Senhor Prefeito foi possível realizar o sonho daquela 

comunidade eles terem água em suas residências podemos salientar que a referida 

comunidade é grande com mais ou menos cinquenta residências, e eu tenho outro 

requerimento, também para aquela comunidade com relação ao atendimento médico, que tinha 

atendimento médico, e foi retirado e tiveram que se deslocar para a cidade de 
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Conceição para terem seus atendimentos e eu não sei porque foi transferido para o distrito 

de Mata Grande dificultando bastante o atendimento o pessoal daquela comunidade eu peço 

ao Senhor Prefeito que de também atenção para esse requerimento para que sejam a 

atendidos na comunidade Pé de Serra, que o senhor Prefeito junto com a Secretaria de Saúde  

disponibilize  a equipe médica de 15 em 15 dias para aquela comunidade para fazer o 

atendimento de saúde necessário por que está sendo muito difícil pessoal que era atendido 

aqui indo para Mata Grande ficando na contramão,  a questão dos transportes que ele vinha 

para Conceição com mais facilidade e a Mata Grande fica ao contrário. Um abraço a todos e 

muito obrigado”.  

 

Vereador José Rylsemberg Soares de Amorim cumprimentou a todos os presentes e disse 

“Senhor Presidente,  hoje adentrei nesta Casa com um requerimento pedindo  a construção de 

uma escola no bairro São Geraldo tendo em vista que é  um dos primeiros bairros da nossa 

cidade e como a educação de Conceição só cresce nós temos uma escola hoje exemplo 

Raimunda Leite Sobrinho com mais de 700 alunos quase 800 alunos bairro Nossa Senhora de 

Fátima nós temos a Escola Padre Zé superlotada quase 500 alunos bairro Vizinho ao São 

Geraldo também o bairro Novo Horizonte em uma escola com 200 alunos, fica aqui o meu 

requerimento seguido de anteprojeto para que o Senhor Prefeito veja com bons olhos esse  

requerimento que é de grande importância para nosso município e em seguida também gostaria 

de requerer já dando o nome Francisco Almeida de Lacerda Professor Ederval a essa mesma 

escola a ser construída. Edeval como todos conheceram nosso eterno Professor Edvaldo pai 

do nosso colega diretor do Hospital Junior Lacerda. Senhor Presidente diante da pandemia 

como todos sabem o Governador pediu o decreto fechando praticamente tudo, e tendo em 

vista o fechamento de academia e outras repartições gostaria de encaminhar um 

requerimento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito pedindo o fechamento da Avenida Sólon de 

Lucena até às 7 horas da manhã para que os idosos pudesse fazer sua caminhada e após às 7 

horas para os demais e também encaminhar oficio através de requerimento para a secretaria 

saúde solicitando apoio de uma equipe de saúde com enfermeiro, nutricionista e mais 

profissionais de saúde, nada mais importante do que teu direito de você praticar seu 

exercício com segurança e ao ar livre, na minha opinião nenhum problema e no mais muito 

obrigado”. 

 

Vereador Dr. Luis Paulino Neto cumprimentou a todos os presentes: e “Nesta manhã de 

hoje na primeira sessão ordinária do período 2021, meus senhores e minhas senhoras pessoas 

que nos assistem através da TV Câmara e do YouTube na realidade Presidente eu confesso a 

Vossa Excelência ou a Vossas Excelências que fico surpreso nesta manhã de hoje quando 

pensei que aqui poderia ser hoje uma  reunião amistosa de início dos trabalhos e queríamos 

dialogar e planejar para que pudéssemos trabalhar na realidade com harmonia, mas já me 

sinto preocupado Prefeito Samuel Lacerda, porque Vossa Excelência mandou hoje para esta 

Casa em média de 7 a 8 projetos  inclusive dois hoje aqui vieram ao plenário da Casa que 
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a maioria dos Vereadores ou total não tiveram conhecimento e que se pede para votar 

matérias que criam despesas para o nosso município, matérias que nos preocupam porque 

sabemos nós que a pandemia que se expande por esse Brasil afora também se tem em 

Conceição, e me preocupa Prefeito Samuel porque a nossa saúde não é das melhores do 

Estado e tenho certeza absoluta, já hoje recebi reclamação de que o CEMEC ainda não está 

funcionando nem para fazer o exame de sangue e traz você  e traz Vossa Excelência  hoje a 

esta Casa projetos que criam secretarias, projetos que criam cargos comissionados não sou 

contra de que der cargos comissionados ou qualquer coisa dessa natureza, mas  que primeiro 

vamos olhar o população que está a mercê como está acontecendo por aí afora morte e mais 

de morte, nossos irmãos nossos parentes e amigos que já se foram pelo covid, hoje o 

Governador baixou um decreto  proibindo muitas coisas no estado da Paraíba, inclusive 

extenso aos demais município para que possa acompanhar também porque o vírus que se 

encontra por o mundo todos os dias nos traz tristezas, e em um pedido de suplementação que 

Vossa Excelência manda a esta Casa pedindo um credito para que seja concluída a obra do 

mercado público município e nós sabemos que há quatro anos atrás essa obra foi iniciada e na 

gestão passada também veio o pedido de um credito de suplementação e nós votamos e houve 

comentários de que esta obra seria concluída no termino da gestão anterior, quatro anos se 

passaram cinco anos vai fazer agora do início dessa construção, temos esse termo de 

compromisso e esta obra ainda não foi concluída será que o dinheiro que foi gasto não deu 

para terminar, sem querer também falar de que a obra anteriormente demolida uma obra que 

encantou Conceição na época que foi o construtor  o saudoso Zé Frade e a estrutura que foi lá 

retirada como eu disse aqui no passado era melhor é mais bonita do que essa de hoje aí aqui 

fica pergunta no ar aonde é que se encontra a estrutura que foi demolida tenho conhecimento 

de que foi para João Pessoa tem um conhecimento do transporte também que levou e que eu 

já falei nesta Casa, mas deram por calado e hoje vem esse pedido Prefeito Samuel Lacerda, 

eu desejei a Vossa Excelência e desejo que faça uma boa administração, mas que não vamos 

tirar a harmonia  do Poder Legislativo com Poder Executivo, sempre disse e vou dizer 

novamente é um segundo Vereador que sai desta Casa para ser Prefeito, porque o primeiro foi 

o ex-prefeito Nilson Lacerda que era Vereador e foi candidato a Prefeito e que manteve um 

bom relacionamento com o Poder Legislativo agora é Vossa Excelência e o atual Vice Raimundo 

Araújo eu espero que esta harmonia continue e que possamos debater, foi que eu ia requerer 

Presidente de que esses projetos ora apresentado ao plenário de que deixasse para próxima 

reunião para que pudéssemos apreciar, mas já que Vossa Excelência deferiu o pedido do 

colega  Bé de que fosse colocado  alguns projetos para serem votados eu desisto de pedir 

porque eu sei que não terá vantagem nenhuma até porque as comissões que foram formadas 

nenhum Vereador foi informado eu pelo menos eu tive essa informação, tive o conhecimento 

hoje quando vi a leitura do plenário, no passado se tinha costume de se convidar os 

Vereadores para que pudessem discutir dar sugestão, infelizmente Senhor Presidente o 

Senhor hoje pecou porque nem sequer o telefonema deu para informar no caso da minha 

pessoa para saber se eu queria participar ou não de alguma comissão e hoje foi lida, 
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existe as comissões de suma importância para que possam dar os pareceres nesta Casa de 

todos os projetos que aqui vierem, projeto de constitucionalidade projeto que criam despesas 

porque nós sabemos e a maioria dos Vereadores  sabem que o Vereador não  pode entrar com 

projeto criando despesas para o município e já se começou a entrar, lembrando que tem  

muitos Vereadores que tá com um monte de anteprojeto de lei  e não com projeto de lei 

porque Vereador não pode criar despesas para o município, mas lamento espero que nas 

próximas reuniões possamos Presidente com antecedências receber os projetos,  eu pelo 

menos exijo de que tenha ciência porque eu disse aqui e vou repetir eu não voto contra o que 

vem de benefício para o povo e para cidade, nunca votei e nem voltarei agora também eu exijo 

que eu possa ser ouvido naquele que achar necessário porque eu tenho 32 anos nesta Casa 

como Vereador irei fazer os 36 porque fui eleito novamente espero continuar que o grande 

arquiteto do universo me proteja e que me dê sabedoria e sabiência para que eu continue 

fazendo o mesmo trabalho que fiz até hoje, não tenho interesse e jamais terei em votar 

contra em projetos que vierem em benefício da cidade, gora não posso me calar diante do que 

vem acontecendo, porque em Conceição também tem muitos casos,  o que me preocupa é que 

uma pessoa vai se consultar e  enfermeiro tem que voltar para pedir a troca de prescrição do 

medicamento por que não tem a medicação prescrita no hospital, isso eu acompanhei sexta-

feira passada um parente meu foi ao hospital e sua prescrição da medicação não tinha e o 

enfermeiro pediu a substituição da medicação porque não tinha e ele chegou na minha casa e 

eu tive que mandar comprar o remédio para ele isso me preocupa aí hoje vem  a esta Casa 

projetos e mais projetos dessa natureza criando despesas, criando cargos para que possa 

atender compromisso político! Confesso que não vou me calar irei continuar da mesma maneira 

que vem desde o início eu só tenho compromisso com o povo e com a cidade não tenho um 

compromisso com grupos políticos porque sempre fui um  Vereador independente, embora 

participo de um grupo, faço parte de um grupo e sou ouvido e também dou as minhas opiniões 

agora nesta Casa o voto é meu, voto de acordo com a minha consciência e não por orientação 

de A ou B,  podem ter certeza, então presidente fica aqui a minha insatisfação no primeiro 

dia de trabalho de nossa legislação de 2021, desta maneira esperando que possamos na 

realidade dialogar mais para que possamos fazer melhor para Conceição porque Conceição é 

maior do que todos os problemas existentes, mas quero também Presidente querer de Vossa 

Excelência que seja enviado voto de aplausos e parabéns a nossa conterrânea, radialista, 

jornalista, Nena Martins apresentadora de TV que hoje nos orgulha na capital do Estado em 

representar Conceição como Secretária da Mulher no município de João Pessoa, dando 

orgulho ao povo de Conceição e ao mesmo tempo seja enviado votos de gratidão e 

reconhecimento ao Prefeito Cícero Lucena, por nomear nossa conterrânea para que possa lhe 

auxiliar no seu governo e tenho certeza absoluta de que pela capacidade a competência da 

radialista da jornalista da apresentadora de TV Nena Martins a secretaria da mulher na 

capital do Estado está muito representada isso com certeza é orgulho para nossa querida e 

amada Conceição Muito obrigado”. 
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Presidente Vereador Fidelis Rodrigues de Luna disse “Quanto á composição das comissões 

permanentes o artigo 40 diz as comissões permanentes são compostas por três membros 

titulares ou igual número de suplentes cujo o nome são indicados ao Presidente da Câmara no 

prazo de 10 dias contados da eleição da mesa diretora, no caso os senhores  tiveram 10 dias 

para se manifestar e não se manifestaram aí por decreto e o nomeei os Vereadores para 

compor as comissões não foi nada ilegal segui o regimento interno e as orientações da 

assessoria jurídica”.  

 

Vereador Roberto Cirilo Vieira cumprimentou a todos os presentes: e disse Excelentíssimo 

Senhor Presidente, colegas Vereadores, Excelentíssimo Senhor Prefeito, gostaria de saudar 

todos os auditório a todos aqui presentes pessoal que está nos assistindo pela internet, 

Senhor Presidente eu gostaria de fazer um pedido de um pessoal que já me pediram para usar 

essa Tribuna para pedir providencias sobre o banheiro da rodoviária e talvez até o Prefeito 

pode ser que não tem conhecimento, mas foi algumas pessoas que me procuraram inclusive o 

Senhor Antônio Paixão mesmo, relatou que o banheiro encontra-se totalmente quase fechado 

então está precisando de uma reforma que está deteriorado precisa também de um guarda 

para colocar lá já que tem uma pessoa que faz a limpeza ela é concursada e lá já tem essa 

pessoa e apesar que é o único banheiro público que nós temos hoje em nossa cidade é o bairro 

da rodoviária muitas pessoas chegam de viagem às vezes precisa usar o banheiro e não tem 

condições porque se encontra trancado e também pessoal viajar de última hora quer usar o 

banheiro, então fica aqui o meu apelo ao Senhor Prefeito que ele pense com todo carinho e 

mande fazer essa reforma desse banheiro para que a população possa usar. Eu estive 

conversando com meu amigo Diogo ontem e ele me deu notícia boa disse que já foi feita a 

licitação ou senão vai haver ainda a licitação da Rua Theodomiro Ramalho Rangel para o 

calçamento da Rua e gostaria que fosse incluído a Travessa da Rua João Batista Siqueira, que 

dá de  25 a 30 metros, pois a mesma  falta também concluir, já que a rua que mora o nosso 

amigo primo Dom e ao lado da Rádio aquela já está também relacionada para ser calçada então 

fica aqui o meu pedido, gostaria de me subscrever ao pedido o requerimento do amigo 

Naldinho de Sininho, no seu requerimento que pede o abastecimento d’água para comunidade 

Pé de Serra, já que ele é votado eu também sou votado não só nós mais os demais vereadores 

lá é um povo que realmente está precisando de água encanada para suas residências é difícil 

então fica aqui o meu pedido. Também tem o requerimento do colega Naldinho com relação ao 

atendimento médico a comunidade Pé de Serra ao qual também quero me subscrever também. 

Muito obrigado a todos”. 

 

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

“Senhor Presidente colegas Vereadores, primeiramente gostaria que fosse enviado ofício 

requerimento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito já está aí vou me dirigir diretamente ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito para que se possível envie a retroescavadeira naquela 

principal do bairro da liberdade vai sair lá No senhor Antônio da Ladeira, eu costumo 
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cortar o cabelo lá no bairro da liberdade tenho um amigo meu que tem um salão lá e não passa 

mais carro Samuel, eu tenho que parar meu carro para poder ir até o meu amigo para cortar o 

cabelo, é uma principal tão bonita, está ficando tão bacana e não é calçamento que estou 

pedindo é simplesmente uma reta lhe garanto que em 20 minutos você resolve o problema e 

posteriormente resolve demais, agora cidadão para chegar na sua casa tem que deixar o carro 

fora por causa de um ou dois buracos, então solicito a Vossa Excelência  se possível olhando 

aquela localidade olhando a rua principal que envie a retroescavadeira para fazer aquele 

serviço, ao mesmo tempo solicito ao excelentíssimo Senhor Presidente que envie ofício ao 

Excelentíssimo Senhor Deputado Júnior Araújo e ao Governo do Estado solicitando a 

possibilidade de um projeto para uma passagem molhada no sítio roçado lá também é um local 

que se chover não sobe carro,  se chover e alguém adoecer do outro lado do rio não vem par o 

hospital não consegue chegar no hospital e é uma coisa que precisa fazer então que envie 

ofício e ao mesmo tempo também se vier uma retroescavadeira vai fazer um paliativo que vai 

ajudar muito aquela localidade e está difícil com acesso por falta de pequenos reparos 

ninguém tá falando também de um ia de retroescavadeira fora do trabalho não, uma hora e 

meia de retroescavadeira lá resolve o problema e vai dar acessibilidade aquela população da 

Comunidade Roçado com relação aos projetos eu acredito que deve seguir sempre a 

possibilidade de chegar na mesa do Vereador antes da votação e não precisa ser cópia 

impressa não pode fazer de meio virtual e-mail pôr o WhatsApp que possamos estudar os 

projetos com antecedência poder chegar aqui dá um voto com segurança vai ter votações que 

vamos votar contra e vai ter situações vão votar favoráveis, mas os vereadores  precisa ter 

segurança para votar que chegue na mesa dos vereadores com antecedência até para que 

possa estudar a legalidade, com relação às comissões do ponto de vista legal e ter nomeado 

não vou nem discutir aqui está coberto pela legalidade, agora do ponto de vista técnico ficou a 

desejar eu acho que as comissões poderia ter caráter de pessoas mais capacitadas,  umas com 

mais afeição de capacidade técnica em cada uma e outras pessoas que tem mais aquele perfil 

eu acho que poderia contribuir mais na Casa, eu vou dar um exemplo aqui da comissão 

Constituição e Justiça nós temos aqui estudante direito, dois advogados, poderia ter chamado 

quem aqui quer ficar uma questão mais técnica, não estou aqui criticando, com relação aos 

projetos de maneira mais clara eu já falei no pequeno expediente eu vislumbro que tem 

situações que precisa ter uma cautela, não tem lógica você pedir aumento de IPTU e mesmo 

tempo dizer que o Município está precisando daquilo e criar despesa eu acho que tem que ter 

prudência porque Conceição está passando por momento difícil, graças a Deus, mas ainda a 

chuva é pouca, tem que agir a população esta com cede e tem dificuldades, com suas cisternas 

no sitio Fabrício sitio Paulo  sem receber água há uma semana e na Mata grande está com mais 

de duas semanas que está sem água isso é preocupante  tem foto de cisternas vazias isso não 

pode acontecer não, liguei para o Prefeito Samuel a cerca de um mês e eu já vinha cobrando 

desde que o Prefeito Nilson entregou e o processo de transição serve para que! Porque essa 

situação era para ser prioridade da equipe de transição, olhando essas situações e tentando 

resolver, com paliativo chamando a Câmara pedindo um credito adicional de urgência 
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tudo amparado pela lei não estou falando de ilegalidade não estou falando em condições 

amparado pela lei, deixar a população com sede vamos ter celeridade equipe de transição é 

para ajudar o Prefeito no futuro te o setor jurídico nós só olhamos para a pandemia é 

importante que olhamos para a pandemia agora as outras coisas tem que andar lado a lado.  

Temos que olhar sempre de modo operante população em primeiro lugar, se precisar de 

credito especial para essa finalidade dos carros pipas conte com os Vereadores da oposição, 

quero ser uma oposição aliado da gestão, vou ser critico e mostrando o erro e mostrando 

soluções. Muito obrigado a todos”.   

 

Vereador Valdemir Berto Vitorino cumprimentou a todos os presentes e disse “É início dos 

trabalhos gostaria de dedicar este mandato ao meu querido pai que hoje não se encontra mais 

aqui com a gente fisicamente esse mandato é dedicado a ele, eu gostaria de agradecer 

também a Deus pelo dom da vida por estar aqui e hoje estamos passando momentos difíceis 

cm esse vírus que esta no mundo e me solidarizar  com os familiares que perderam seus entes 

queridos, o que vemos no mundo inteiro é pessoas morrendo devido essa pandemia, gostaria 

que fosse enviado uma nota de pesar através de oficio para  a família de Dona Carmosa, como  

também gostaria que seja encaminhado oficio com uma nota de pesar aos familiares do 

Senhor Zé Bidias semana passada faleceu Dona Iraci e no outro dia faleceu o seu filho o 

senhor Vaval, deixou seus filhos Francisco, Loura, Lurdinha e Betânia familiares que perdeu 

seus entes queridos. Eu também adentrei nesta Casa com um requerimento para Energisa 

solicitando que seja feita as trocas dos postes  danificados em condições de deterioração e 

onde podemos ver a olho nu os ferros expostos, podendo causar prejuízos a população, que 

seja feita uma vistoria em toda a rede municipal da cidade como também na zona rural, 

requeiro também que seja encaminhado oficio para a Cagepa no sentido que faça também uma 

extensão de rede para esses bairro aonde não está chegando água, no bairro da Bela Vista do 

bairro da Liberdade entre outros que ainda estão sem  água encanada e aproveitando também 

requeiro da Cagepa que veja com mais carinho esses bairros que não está chegando como no 

bairro Nossa Senhora de Fátima, como eu passei os quatro anos na frente do carro pipa toda 

semana a gente estava abastecendo esses bairro com um carro-pipa que era o dever da 

Cagepa, obrigação da Cagepa e os carro pipa do município quem estava abastecendo, quando o 

Vereador Stherlan falou a respeito desses carros pipas  como todos sabem todo mês de 

dezembro encerra os contratos e estávamos esperando o período de chuvas o mês de junho  

gente aguarda, tenho certeza que o prefeito tem bom senso e ira resolver esse problema, a 

respeito da votação dos projetos não vejo nenhum problema em votar favorável, na gestão 

Nilson foi pedido um credito de 20,000 reais para complementação de pinturas e a compras 

de alguns ferros que não estava na planilha, esse credito está sendo legalizado. Muito 

obrigado a todos”.  

 

Vereadora Wécya Talitta Lopes Meneses cumprimentou a todos os presentes e disse “Eu 

começo a minha fala aproveitando a presença aqui da Secretária de Educação sobre uma 
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dúvida que eu tenho, eu peço aos colegas e a presidente da Câmara que após as nossas falas 

ela possa explicar uma grande dúvida que está havendo entre as famílias, as mães das 

crianças que frequentam as escolas da zona rural, eu fui procurada recentemente por uma 

mãe onde ela ainda não entendeu que as aulas como eu conversei aqui com a secretária estão 

remotas e estão no programa que o aluno a mãe que escolhe se ele vai para escola ou não e um 

reforço segundo ela que é dado as crianças que estão com dificuldades e algumas matérias, 

mais estão entendendo que os alunos é para ir todos para escola e nisso estão atrás dos 

motorista dos carros, estão procurando por que os motoristas dos carros não estão 

trabalhando já que as escolas lá começaram, segundo a Secretária de Educação não é isso que 

está acontecendo e eu queria a explicação dela aqui para que as mães entendesse da zona 

rural, minha segunda fala de hoje é falando sobre um acontecimento no dia 3 de fevereiro no 

PSF do bairro Nossa Senhora de Fátima, a senhora Lurdes Henrique ela está grávida de 3 

meses e ela procurou o PSF do bairro Nossa Senhora de Fátima para ser atendida e segundo a 

secretária de lá ela disse que ela não estava precisando de atendimento porque gestante teria 

que ser agendada e ela disse que estava sentindo dor estava com alguns problemas e ela disse 

que infelizmente a marcação era  feita na segunda-feira e não tinha mais vaga para ser 

atendida, esse fato ocorreu em uma quarta feira e ela foi umas 2 horas da tarde ela voltou 

para casa, além da raiva dela ter ido para lá e não ser atendida ela voltou para casa com as 

dores e juntou com a raiva que ela teve nisso era umas 4 a 5 horas da tarde foi para o 

hospital daqui de Conceição chegando lá foi atendida por outro Eric e ela estava com começo 

de aborto e aí essa menina estava precisando de atendimento ou não! Só que segundo o 

pessoal do bairro Nossa Senhora de Fátima lá só pode ser atendido por marcação porque é 

uma ordem do programa do Pec e eu já andei me informando e não tem essa ordem do 

programa do PEC, o pec ele é eletrônico e diz as pessoas que trabalham na saúde que eles 

façam a marcação justamente de gestantes, idosos que tem problema de hipertensão que seja 

hipertenso que tenha que frequentar todos os meses a aquela a secretaria né o PSF e as 

crianças de 2 anos que tem que também ter aquela rotina só que para você marcar não precisa 

você fazer um agendamento semanal não a marcação segundo o PEC eletrônico você pode 

marcar no dia! Tem que ter uma um cronograma uma atenção a cada caso, uns mais urgentes 

outros menos mais que cada um tem que que ter seu atendimento, gostaria que fosse 

encaminhado oficio a Secretária de saúde e demais equipe de saúde que tome providências 

com relação ao agendamento as situações de urgência das pessoas que procuram o PSF do 

bairro nossa de Fatima, que as marcações sejam marcadas no dia em que as pessoas 

precisarem, acompanhando também aqui o pedido do colega Vereador Bé sobre a interdição de 

um lado da Avenida Sólon de Lucena às 5 horas até 7 horas eu queria também pedir porque 

assim não é só os idosos que precisam né é a população em geral têm muito jovem que ainda é 

mais lento do que um idoso, que fosse interditado Avenida Sólon de Lucena  também das 18 

horas às 21 horas porque o movimento é grande de carro passando em tempo de bater em 

outra pessoa, ontem mesmo eu vi o Prefeito Nilson Lacerda fazendo caminhada e a gente vê a 

dificuldade que é que está fazendo caminhada com o tráfico de carros nesta localidade. 
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Que seja encaminhado ofício para o prefeito que seja colocado um fiscal para fiscalizar essas 

barracas que ficam na feira por que tem barraca que está passando a semana toda montada, 

muita gente me procurou para reclamar, a cidade não fica bonita as ruas com um monte de 

barraca lá no meio, é difícil de você estacionar um carro no comércio então que seja retirada. 

Acompanhando a fala do meu colega Vereador Stherlan concordo em tudo o que foi falado 

aqui principalmente na crise econômica que não só Conceição, mas o Brasil inteiro vem 

sofrendo, todo mundo é ciente que estamos passando por uma pandemia que vem gerando 

muito descaso nas cidades e as despesas cada vez aumentando e os comércios fechando e a 

gente o trabalhador sem ter opção sem ter o que fazer né tá tudo difícil então eu vou 

começar por isso aqui porque ao invés de criar novos carros agora a Prefeitura não paga logo 

os funcionários que estão trabalhando segundo eu conheço algumas pessoas o que me 

informaram não sei se é verdade né, mas que tem gente trabalhando na prefeitura e ainda não 

recebeu o salário porque o que foi dito para eles foi que a prefeitura ainda não está com 

condição de pagar quem quiser trabalhar o mês de janeiro e fevereiro trabalhasse mais 

infelizmente a Prefeitura não estava com condição de pagar só ia pagar no mês de março eu 

conheço algumas pessoas que está trabalhando sem receber ainda e justamente a gente tem 

como comprovar porque a gente puxa lá a gente vê que não saiu o salário do mês de janeiro e 

fevereiro vamos pagar aos funcionários que já estão trabalhando depois a gente pensa em 

criar novos cargos porque quem tá trabalhando precisa né que tá trabalhando à vontade de 

querer ajudar a gestão e concordo se é para o bem da gestão quer trabalhar trabalhe se eu 

estiver errada Prefeito que o senhor vem aqui fale-me corrija mas pelo que eu estou sabendo 

não estou afirmando com certeza né porque isso aí só o senhor poderá responder mas eu 

estou sendo procurada por algumas pessoas e o que me informaram foi isso e tem o senhor 

para dizer e tem quem quiser também entrar e olhar no site. Muito obrigada minha gente 

minha fala foi essa tenha um bom dia”. 

 

Vereador Gilvandro Ramalho Braga cumprimentou a todos os presentes: e disse “Como o 

colega Vereador citou ai na tribuna que esse credito de 379,000 mil reais para o mercado e o 

mesmo já está com 97% concluído falta somente 3% para ser concluído, será necessário esse 

montante  para concluir essa obra do mercado publico”.   

 

O Presidente Fidelis Rodrigues de Luna registra que “Todos os requerimentos foram 
votados e aprovados”. Com exceção do requerimento de interditar a Avenida Governador 
Wilson Leite Braga, para próxima reunião para que possa ser debatido. 
 
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 1º Secretário Vereador Luan Batista Ferreira da Mesa Diretora dos 
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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 23 dias do mês de fevereiro  
do ano de 2021.    
 
                         
                                  
                                     Presidente da Mesa  
 
 
                  Vereadores Presentes;      


