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Ata da 2ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da Câmara Municipal de Conceição. 

Sessão realizada no Plenário da CMC, aos 02 dias do mês de março 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 

Roberto Cirilo Vieira 

Stherlan Emanoel Alves de Lira  

 

Vereadores ausentes  

Luis Paulino Neto 

Wecya Thalitta Lopes Meneses   

 

AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO 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 Senhor Presidente, abre os 
trabalhos desta da 2ª 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. 

 

O Presidente Fidelis Rodrigues de Luna, após fazer a verificação do quorum, havendo 
número legal para deliberar passou a: 
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PAUTA DA ORDEM DO DIA 
 
R E Q U E R I M E N T O Nº 07/2021, Senhor Presidente, Eu, Vereador LUAN BATISTA 
FERREIRA, com assento nesta Casa Legislativa, venho nos termos do caput do art. 101 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa,, 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 
CARÁTER DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA OS RISCOS DE ACIDENTE Q QUE PASSA 

A POPULAÇÃO, O CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA POR TRAS DA 
IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE ENCONTRA DETERIORADA. EM 
ANEXO (FOTOS), BEM COMO A LIMPEZA DA VEGETAÇÃO DO LEITO DO RIO EM SUA 

PROXIMIDADE. LUAN BATISTA FERREIRA , Vereador AUTOR DA PROPOSITURA.  
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 08/2021, Senhor Presidente, Eu, Vereador LUAN BATISTA 
FERREIRA, com assento nesta Casa Legislativa, venho nos termos do caput do art. 101 

do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após ouvido o Plenário e cumpridas as 
formalidades regimentais desta Casa Legislativa ,  requerer da Presidência da Casa que 
seja encaminhado ao  DER  a seguinte Proposição:   Requerer do DER, QUE SEJA FEITO 

COM CARÁTER DE URGÊNCIA, UMA LOMBADA NA RODOVIA PB 386, NAS 
MEDIAÇÕES DO LOTEAMENTO MONTE SINAI, EM CONCEIÇÃO-PB, TENDO EM VISTA 

OS RISCOS EMINENTE DE OCORRER ACIDENTE NAQUELA LOCALIDADE. LUAN 
BATISTA FERREIRA. Vereador AUTOR DA PROPOSITURA.   

 
R E Q U E R I M E N T O Nº 09/2021, Senhor Presidente, Eu, Vereador GILVANDRO 
RAMALHO BRAGA, (Vandin Braga – CIDADANIA, com assento nesta Casa Legislativa, 

venho nos termos do caput do art. 101 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
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 A REFORMA DA FEIRA DO GADO COM CONSERTO NAS 
CERCAS, E AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA VETERINÁRIA PARA PESAR ANIMAIS. 
SUGERINDO QUE, ATRAVÉS DE ATO LEGAL DO PODER EXECUTIVO, O PRODUTO DA 

ARRECADAÇÃO(TAXA COBRADA) NO CENTRO AGROPECUARIO JOSÉ FERREIRA 
LEITE (DEL FERREIRA) SEJA DESTINADO EM MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO 

REFERIDO ESPAÇO COMERCIAL, GILVANDRO RAMALHO BRAGA)  Vereador AUTOR 
DA PROPOSITURA.  
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 10/2021, Senhor Presidente, Eu, Vereador GILVANDRO 
RAMALHO BRAGA, (Vandin Braga - CIDADANIA) com assento nesta Casa Legislativa, 
venho nos termos do caput do art. 101 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 

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 A REFORMA DA PRAÇA MANOEL PEREIRA VALÕES, 

LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ. COM INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE 
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SAÚDE, DIRECIONADA A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE (ESTATUTO DO ISOSO), E 
QUE SEJAM PRESERVADAS AS ÁRVORES (Fotos em anexo). GILVANDRO RAMALHO 

BRAGA Vereador. 
 
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 11/2021Senhor Presidente, Eu, Vereador GILVANDRO 

RAMALHO BRAGA, (Vandin Braga – CIDADANIA) com assento nesta Casa Legislativa, 
venho nos termos do caput do art. 104 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 

após ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa,  
requerer ao Presidência desta Casa que seja encaminhado a SECRETARIA DE SAUDE 

DO MUNICIPIO, o seguinte Pedido de Informação:  Que a Ilustríssima Senhora Magnady 
Lavor Furtado de Lacerda, Secretaria de Saúde do Município de Conceição- PB, ENVIE A 
CÃMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO O CRONOGRAMAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA 

A COVID-19 NO NOSSO MUNICIPIO, INFORMANDO O TOTAL DE VACINAS  
RECEBIDAS; QUANTIDADE DE DOSES APLICADAS NOS GRUPOS PRIORITARIOS E  

RELAÇÃO NOMINAL  DAS PESSOAS JÁ VACINAS. O MOTIVO DO PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO É PARA OFERECER A POPULAÇAO, COMO FORMA DE 

TRANSPARÊNCIA, NAS ACÕES DE ENFRENTAMENTO Á COVID -19, NO MUNICIPIO. 
GILVANDRO RAMALHO BRAG. Vereador.  
 

R E Q U E R I M E N T O Nº 13/2021, Senhor Presidente, Eu, Vereador FIDELIS 
RODRIGUES DE LUNA (PSDB) com assento nesta Casa Legislativa, venho nos termos do 

caput do art. 101 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após ouvido o Plenário e 
cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa,  e considerando o que 

consta no art. 29º, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, requerer da Presidência da Casa 
que seja encaminhado ao Poder Executivo  a seguinte Proposição:   Requerer do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Samuel Soares Lavor de Lacerda, QUE 

SEJAM CRIADOS OS CARGOS EM COMISSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
RADIOLÓGICO E SUPERVISOR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE 

ATENDER AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ART. 13º E 14º DA RESOLUÇÃO – 
RDC Nº 330, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, EDITADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. FIDELIS RODRIGUES DE LUNA. Vereador. 

  
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 
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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 MUNICIPAL 07/2021, REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DOS 

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 10/2021, RECONHECE A PRATICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DO EXERCÍCIO 

FÍSICO MINISTRADA POR PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ESSENCIAL, PODENDO SER 

REALIZADA EM ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESSA 

FINALIDADE, BEM COM EM ESPAÇOS PÚBLICOS EM TEMPOS DE CRISES OCASIONADAS POR 

MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS OU CATÁSTROFES NATURAIS, DESDE QUE CUMPRIDAS ÁS NORMAS 

SANITÁRIAS APLICÁVEIS. De autoria do Vereador Fidelis Rodrigues Luna. 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

Vereador Gilvandro Braga disse “Gostaria de pedir o voto de aplauso ao Deputado Júnior 

Araújo ao Senhor Governador João Azevedo por ter dado esta grandiosa obra que está sendo 

iniciada do recapeamento da Rua Prefeito João Fausto Figueiredo, um pedido qual foi feito 

pela minha pessoa, o ex-prefeito Alexandre Braga, vereador do Vereador Luis Paulino, 

Vereador Vicente Ramos e o ex-vereador Batista Miguel, ao mesmo tempo quero pedir um 

requerimento ao Senhor Prefeito Samuel Lacerda, a reforma do canteiro Central desta 

mesma rua contendo iluminação pública os bancos lixeiras etc. e peço Apoio aos colegas 

Vereadores nesse meu requerimento. Muito obrigado”. 

Vereador Luan Batista Ferreira disse “Eu queria aqui só ressaltar os dois requerimentos que 

eu fiz que é sobre a passagem molhada aqui por trás da igreja né, porque está bem 

deteriorada e o movimento de fluxo de automóveis, motocicletas e de pedestre é muito 

grande e é um risco enorme para causar um acidente e também justificar meu outro 
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requerimento pedindo a construção de uma lombada em fronte o monumento do divino pai 

eterno onde tem aquelas elevados na pista e é perigoso, até porque é de nosso conhecimentos 

que existe  animais na pista e já causou acidente por pessoas que andam na velocidade normal 

não consegue ver o que há na frente e causa acidente e de conhecimento de todos que já teve 

até a morte de um senhor. Fica aqui meus pedidos meu requerimentos de suma importância 

para nosso município. Muito obrigada a todos”.  

Vereador Roberto Cirilo Vieira disse “Senhor Presidente eu gostaria, aqui fazer novamente 

o pedido do meu requerimento eu dava entrada como anteprojeto, mas tanto faz anteprojeto 

como requerimento, fica aqui mais uma vez meu requerimento pedindo a construção dos 

canteiros da Rua Martinho Furtado Lacerda, mais precisamente é aquela rua principal do 

bairro Nossa Senhora de Fátima, tem muitos locais que é acidentado demais e não dá para 

fazer os canteiros, mas eu acredito que 80% dá para construir os canteiros com plantas 

ornamentais e bancos, tipo uma pracinha para que a entrada de nossa cidade fique mais bela, 

fique mais bonita e pedir também que onde não der para fazer os canteiros, faça os degraus 

para que o pessoal tem acesso à pista, então fica aqui novamente o meu pedido que seja 

enviado para o Senhor Prefeito, gostaria também que fosse enviado o requerimento para o 

Senhor  Prefeito com o pedido que seja reativada a biblioteca pública Municipal de nossa 

cidade com, computadores e sala climatizadas para que o pessoal de baixa renda o jovem e o 

adolescente possa ter acesso e também que coloque professores para que assim ensinem aos 

que tem dificuldades em acessar os computadores, gostaria também aqui de falar sobre o 

asfalto da Avenida Prefeito João Fausto, realmente o Vereador Stherlan esteve lá 

juntamente com o Doutor Luis o ex-Vereador Vicente Ramos, realmente Vossa Excelência foi 

uma coisa grandiosa que vocês fizeram foi pedir o Governador e o Deputado Junior Araújo, e 

aí vocês trouxeram a notícia boa inclusive circulou até na internet, está mais ou menos uns 

dois anos que isso foi divulgado na internet, o nosso Prefeito Samuel esteve mais ou menos no 

dia 20 também lá e conversou diretamente com o Governador e ele disse que ia olhar 

pessoalmente, então todos estão de parabéns porque é uma coisa que é para o benefício de 

nossa cidade é para o benefício do povo, então graças a Deus se Deus quiser agora sai nada 

melhor do que todos juntos trabalhar em prol de nossa cidade e o meu muito obrigado”.  

Vereador Stherlan Emanuel Alves de Lira disse “hoje temos na mesma uma série de 

requerimentos que eu acho que é de fundamental importância para nossa cidade, alguns 

porque trata de aumentar o gasto da Prefeitura, ou seja, a Prefeitura que vive entre outras 

em Brasil afora a maior crise econômica da história né, tanto por causa da pandemia como 

também por conta da própria redução de EFM de Repasses por causa da crise mundial e mais 

uma vez retorno para saber da necessidade de criar novas secretarias, neste momento de 

crise neste momento que a população clama por mais saúde por uma questão de 
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educação que não ter porque esta difícil de colocar em prática, por questões de recuperação 

da zona urbana são tantas coisas que precisam ser feitas no nosso município e o que criamos 

hoje, secretarias dividiu uma secretaria que é de Cultura, Esporte e Lazer para uma de 

Esporte e outra de Cultura e Lazer em que é que isso vai beneficiar nesse momento o 

município de Conceição nada mais nada menos de que onerar folha de pagamento, não acho 

logico, repito eu não vejo lógica nisso, aí no mesmo dia aumento de IPTU quer dizer quem vai 

pagar o salário dos futuros contratados vai ser parcela desse arrecadamento com aumento de 

IPTU eu não estou dizendo repito e friso que não precisa de que seja recalculado o IPTU 

conforme a realidade do mundo de outra cidade o que eu digo é um momento o momento de 

crise e aí eu pergunto aos colegas Vereadores foram para isso que foram eleitos! São meus 

colegas muitos novatos aqui, vejam que está na mão de vocês porque nós temos um salário de 

6.000 reais com o desconto chegando a ficar em 4.700 se memoria não me falha, e o cidadão 

que recebe o bolsa família o cidadão que está desempregado no meio de 14 milhões de 

desempregados Brasil a fora é a eles que vamos jogar essa responsabilidade de pagar mais 

IPTU, mais caro seja 1 real ou seja 10 reais, vai aumentar seja 10% ou 100% de cada caso, o 

pobre comerciante que vai ter uma liquida de 08,6% nessa crise meu amigo, é isso que vamos 

fazer, fomos eleitos para isso é isso que eu questiono e jogo a responsabilidade para vocês, eu 

sei que o Prefeito está em começo de mandato eu sei que vislumbra fazer uma boa gestão, 

mas não é momento, nem cara para chegar e tomar cafezinho na casa do eleitor os 

Vereadores vão ter se votar um projeto desse aqui hoje, porque eles vão questionar eu já fui 

questionado no passado, agora vamos pensar bem será que não é momento de tirar da pauta e 

retornar daqui a 6 meses daqui a um ano será que vai quebrar a Prefeitura, como é que 

querem aumentar o IPTU, do povo e no mesmo dia fazem gastos que passam de um milhão de 

reais em 4 anos ou não passa multiplica aí são duas secretárias sendo criadas mas o status de 

uma secretaria na ouvidoria cada um vai receber 6.000 reais são três multiplique três vezes 

48 meses, tem mais os cargos de Diretor tem o segundo escalão da secretaria passa de um 

milhão, hoje aonde nós temos uma população desempregada vamos nós temos um ano que 

embora choveu ontem mais não é um ano promissor de chuva não quem entende um pouco de 

inverno de Conceição sabe que o ano não é promissor de chuva, está aqui Naldinho que é 

Vereador e agricultor tem propriedade e sabem quais são as dificuldades com a falta de 

chuva, por esse período era para estar muita gente feliz quem é filho de agricultor sabe 

disso, aí nós estamos vendo de perto sendo criados cargo é isso que eu questiono! Eu fui 

recebido pelo Senhor Prefeito, semana passada tivemos uma conversa lá na Prefeitura, já 

avançou mais do que o mandato passado, eu não fui recebido nenhuma uma vez na Prefeitura, 

não porque ele criou o impasse, mas porque realmente não houve um convite para estar em 

reunião com ele, Samuel me convidou eu fui lá conversar com ele, ele tratou entre muitos 

temas esse e eu disse a ele que não era momento olho no olho como eu disse a semana 
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passada ao mesmo, eu faço política dessa maneira tentando mostrar com serenidade o que 

está certo o que está errado e na reunião ele me disse estou  atendendo dois requerimentos 

seu, um do bairro da liberdade já estão tampando  aqueles buraco que você solicitou 

ampliando lá alguns setores que dar para ampliar para melhor a rua vai lá agora que o 

maquinário está e o maquinário vai para o Roçado nos locais que está crítico lá também para 

ser resolvido ele mandou o maquinário para o roçado e mandou o maquinário para o bairro da 

Liberdade, nesse momento de público agradeço as duas iniciativas do Prefeito eu acho que o 

trabalho que melhora Conceição é esse o Vereador ele propõe, ele tenta mostrar a 

necessidade do povo um Prefeito sensato ele acata e bola para frente, vai lá no bairro da 

Liberdade ou no Roçado, então isso é bom para o povo para quê crédito de político, quem tem 

que ter crédito é o povo, não é Vereador  nem  Prefeito não é administração da coisa pública é 

a gestão Municipal, que o dinheiro é do povo é gasto para o povo, essa é minha concepção com 

relação a Rua Prefeito João Fausto já que está na pauta do dia, mas qualquer forma eu ia 

mencionar, é bem verdade que estivemos o ano passado lá não foi 2 anos foi ano passado que 

estivemos, fomos recebidos pelo Secretário junto com Deputado Júnior Araújo, olhamos se 

era possível fazer a Prefeito João Fausto e as ruas que iam emendar com a Wilson Braga 

exatamente as travessas que iam emendar tentar juntar com avenida Governador Wilson 

Braga e ficou lá as duas propostas pedimos as duas inclusive na conversa de Vandinho estava 

lá presente e ouviu o que eu disse leva as duas se tiver orçamento faz as duas se não tiver faz 

a mais barato, assim foi feito o projeto foi a mão direita e mão esquerda do Deputado Júnior 

Araújo quem alocou o recurso que é o mais importante foi Junior Araújo, quem cobrou junto 

ao Governador e despachou com o Governador e a semana passada segundo informações do 

Prefeito esteve com o Governador e mais uma vez o Governador ressaltou que estaria 

fazendo a obra, talvez tenha até acelerado processo da obra não digo que não, o que eu digo é 

o seguinte que é momento de agradecer eu estou aqui agradecendo a Junior Araújo pelo 

excelente trabalho prestado em Conceição, são poucos Deputados que consegue uma verba 

dessa aí que passa de um milhão e consegue adutora ETA, que há 50 anos estava para sair foi 

feita a obra né da da estação acho que deve ter entre 40 e 50 anos, a Cagepa de Conceição 

não sei e está aí o sistema vai sair com uma nova caixa d’água aquela caixa que vai ser toda 

recapeada com outra estrutura para melhorar as condições do abastecimento de água de 

Conceição, e já que o Prefeito Samuel esta muito feliz porque teve uma boa relação com o 

Governador ele deve apresentar o voto de agradecimentos pela iniciativa da obra na minha 

cidade. Muito obrigado”.  

Advogado Dr. Pedro Júnior cumprimentou a todos e disse “Temos aqui a nossa fiscal de 

tributos que elaborou a planilha, podemos chamar a mesma que pode discorrer melhor sobre a 

planta genérica de valores dividido proporcionalmente para cada bairro e eu acho importante 
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iniciar dizendo que não trata-se do aumento da alíquota do IPTU, alíquota  do IPTU encontra-

se determinada no Código Tributário Municipal que foi aprovada nesta Casa no ano de 2016 

alíquota ela permanece a mesma de 4 há 5 anos atrás, sobre a obrigatoriedade desse 

instrumento o poder público a prefeitura ela está atendendo a uma determinação do 

Ministério Público da Paraíba foi firmado um TAC na gestão passada onde nesse TAC foram 

estabelecidos quatro pontos destes quatro pontos três foram integralmente cumpridos pela 

gestão passada na qual ficou apenas faltando a aprovação dessa PGV, a planta genérica de 

valores desta Casa Legislativa a PVG ela nada mais é do que um instrumento balizador do 

IPTU nós sabemos que o fato gerador do IPTU é ser proprietário de bem imóvel e isso por 

disposição do Código Tributário nacional e a sua base de cálculo é o valor final do imóvel, mas 

como poder público como a gestão a prefeitura ela chega a esse valor venal do bem através da 

planta genérica de valores onde é pego por localidades do município e imóveis por amostragem 

em cada bairro de forma proporcional e daí é estipulado o valor do metro quadrado para que 

haja o correto lançamento do IPTU nada mais do que isso apenas uma orientação de como 

proceder com o cálculo do valor venal ressalto mais uma vez não é um ato discricionário da 

gestão é um ato obrigatório um ato vinculado é uma recomendação do Ministério Público da 

Paraíba que se não houver o cumprimento, desta planta genérica é possível o Prefeito receber 

um processo de improbidade administrativa assim como também as autoridades fiscais do 

município, basicamente é isso. Muito obrigado a todos” 

Senhora Albemaria cumprimentou a todos e disse “Como fiscal tributário de Conceição eu 

participei da elaboração dessa planta genérica que é uma obrigatoriedade para município que 

já vem com esse TAC do ano passado, o município vem sendo notificado desde 2017 para que 

seja elaborado essa planta e eu quero deixar bem claro que nós seguimos os valores já 

praticados no município algumas pessoas terão redução de IPTU ao invés de aumento porque o 

que tá acontecendo hoje no município a maioria das pessoas que mora no centro está pagando 

um valor venal de imóvel praticamente igual ao que mora no bairro que não tem a mesma 

estrutura que o centro, o que vai acontecer hoje darei  dois exemplos que existem hoje e 

como que vai ficar após alteração, um imóvel no Bairro Nossa Senhora de Fátima na Rua 

Benonia Leite que ele mede 105 metros quadrados de terreno e tem uma área construída de 

45 metros quadrados hoje o contribuinte está pagando 18,12 (dezoito reais e doze centavos) 

de IPTU com a nova planta genérica esse contribuinte vai pagar 8,11 (oito reais e onze 

centavos) uma redução de 10 reais em seu IPTU, agora um contribuinte que mora no centro da 

cidade na Av. Wilson Leite Braga na avenida principal que tem um terreno de 881 metros 

quadrados uma área construída de 160,70 ele estava pagando 55,74 (cinquenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos) ele vai passar pagar 77 reais e 31 centavos com aumento muito 

baixo se considerado a divergência que existem nas características tanto do imóvel quanto da 
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localização, então eu como fiscal estou no serviço neste setor desde 2013, não vejo isso como 

algo ruim para população pelo contrário como o Nobre Vereador falou quem recebe Bolsa 

Família a pessoa de baixa renda ainda vai passar pagar menos agora quem recebe mais de 

4.000 mil reais, eu acho que o aumento de 20 reais de IPTU não vai significar nada né”. 

Vereador Stherlan Emanuel Alves de Lira disse “Porque não elaboraram seguindo as 

diretrizes a primeira redução que a Senhora propõe e a segunda congelamento para não ter 0 

de aumento nas demais áreas primeiro, redução de IPTU nas áreas que não tem assistência do 

município, segundo 0 de aumento de IPTU,  que congele”.  

Vereador Diogo Alves disse “Quem prestou atenção na explicação de Albemaria ouviu muito 

bem que nossa população não terá nenhum problema, pelo meu entendimento a população não 

vai ser prejudicada pelo contrário quem ganha um pouco acima vai pagar um pouco mais e quem 

ganha menos vai pagar menos da forma que tá hoje é que tá errada não faz sentido uma 

pessoa do bairro Nossa Senhora de Fátima pagar mesmo valor de uma pessoa que reside na 

Av. Wilson Leite Braga, isso não faz sentido essa é minha opinião. 

Justificou os votos para os projetos, Vereador Stherlan Lira disse “Nesse tipo de projeto 

de aumento e como tenho plena consciência que lá na frente nós vamos ser questionados sobre 

isso eu voto contra, não é momento de gastos com criações de secretarias gastando mais de 

um milhão”.   

ORDEM DO DIA  

EM VOTAÇAO A DISPENSA DOS PARECERES DA COMISSAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARA O 
PROJETO DE LEI 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). Aprovado por maioria de votos. Tendo 02 votos contrários. 
Uma abstenção e 05 votos favoráveis. 
  
EM VOTAÇAO A DISPENSA DOS PARECERES DA COMISSAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARA O 
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. APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS. TENDO 02 VOTOS CONTRÁRIOS E 06 
VOTOS FAVORÁVEIS.  
 
EM VOTAÇÃO OS PARECERES DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PARA OS PROJETOS 
DE Nº  01, 03, 04, 05 E  08/2021. APROVADOS POR MAIORIA DE VOTOS. 
 
EM VOTAÇÃO OS PARECERES DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PARA OS PROJETOS 
DE Nº  02 E 10/2021. APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
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EM VOTAÇÃO O 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). Aprovado por maioria de votos. 
Tendo 02 votos contrários e 06 votos favoráveis. 
  

EM VOTAÇÃO O 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. Aprovado por unanimidade de votos. 
 

EM VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE Nº 03/2021, DISPÕE SOBRE 
REESTRUTURAÇÃO DO CARGO DE OUVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Aprovado por 
maioria de votos. Tendo 02 votos contrários e 06 votos favoráveis. 
 

EM VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI DE Nº 04/2021, CRIA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE 
E LAZER – SEJEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Aprovado por maioria de votos. Tendo 02 
votos contrários e 06 votos favoráveis. 
 

EM VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI 05/2021, CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SMDU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRETAS. Aprovado por 
maioria de votos. Tendo 02 votos contrários e 06 votos favoráveis. 
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. Aprovado por maioria de votos. Tendo 02 votos contrários e 06 votos 
favoráveis.  
 
EM VOTASÇÃO O 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. APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS. TENDO 02 VOTOS CONTRÁRIOS 
E 06 VOTOS FAVORÁVEIS.  
 
EM VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI DE Nº 10/2021, RECONHECE A PRATICA DA ATIVIDADE FÍSICA 

E DO EXERCÍCIO FÍSICO MINISTRADA POR PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO 

ESSENCIAL, PODENDO SER REALIZADA EM ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

DESTINADOS A ESSA FINALIDADE, BEM COM EM ESPAÇOS PÚBLICOS EM TEMPOS DE CRISES 

OCASIONADAS POR MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS OU CATÁSTROFES NATURAIS, DESDE QUE 

CUMPRIDAS ÁS NORMAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS. Aprovado por unanimidade de votos.    

GRANDE EXPEDIENTE 
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1ºORADOR  

Vereador Rylsembergue Soares cumprimentou a todos os presentes: e disse “Senhor 

Presidente gostaria de iniciar minha fala pedindo a esta Casa que encaminhe requerimento 

através de oficio ao Senhor Tarcísio Lacerda, com votos de aplauso e parabéns pelo o 

excelente trabalho realizado a frente da secretaria de controle interno no governo do então 

Prefeito Nilson Lacerda e também parabenizo o Excelentíssimo Prefeito Samuel Lacerda pela 

belíssima escolha em nomear como o secretário daquela pasta, Presidente ontem à tarde tirei 

um pouco do meu tempo e resolvi  fazer algumas visitas começando por algumas unidades de 

saúde PSF e estive no bairro Nossa Senhora de Fátima bastante tempo acredito que umas 2 

horas no máximo conversei com o pessoal que estava ali para ser atendido tentei colher 

informações para quem não me conhecia não me identifiquei nenhum momento falei que era 

Vereador para muitos parecia que eu era até um paciente alguém que ia procurar o médico e 

não ouvi críticas só elogios aguardei minha vez e ao entrar no consultório médico até entendi 

o porquê de tamanha satisfação de quem estava ali para ser atendido e não ouvi nenhuma 

reclamação porque ali estava uma grande profissional que eu tenho grande admiração Dra. 

Aline Quental e que até também gostaria que a Casa encaminhar-se Moção de aplausos e 

reconhecimento pelo seu belíssimo trabalho, bairro Nossa Senhora de Fátima como eu 

costumo falar uma cidade dentro de Conceição uma nova cidade está bem representado na 

saúde grande profissional Dra. Aline Quental meus parabéns, Senhor Presidente diante de 

alguns comentários, quando eleito  fui para esta Casa prometi para mim mesmo que eu não 

partiria para o confronto com nenhum colega Vereador e assim mantenho minha palavra eu não 

vim aqui partir para o confronto discutir eu vim para defender fiscalizar acompanhar, estou 

aqui em prol do povo até porque há pouco tempo atrás recebi desta Casa votos de Moção de 

Aplausos do colega Vereador Naldinho de Sininho e foi votado e aprovado por todos os 

colegas aqui até por quem agora fez alguns questionamentos sobre novatos pessoas que recém 

chegados  nesta Casa sem experiência, confesso que fico surpreso porque é de conhecimento 

de todos que como Luan, como Diogo que eu tenho orgulho como Vandinho, somos novatos sim, 

mas eu José Risenbergue Soares de Amorim Vereador nesta Casa eleito pelo o povo estou 

aqui pelo trabalho eu defendo o trabalho quem me elegeu garanto que não vai se arrepender 

eu não estou aqui para fazer marketing de político estou aqui para trabalhar em prol do Povo 

e eu não comungo com essas discussões não é de mim e eu acho que a gente vivemos o novo 

tempo tá aí Conceição e outras cidades do interior aprender sabe reconhece, sabe votar se 

você trabalha mostra serviço eles reconhecem eu sou grato a população que reconheceu o meu 

trabalho, sou novato sim mas estou aqui mais uma vez repito para defender o povo defender 

minha querida Conceição não tô para confronto, outra coisa com relação aos projetos tem 

alguma coisa errada nesses projetos não diretamente como projeto, mas da forma como está 
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sendo votados porque eu digo isso porque o refis é uma boa quem tiver 10, 15 anos 20 anos vai 

poder regularizar nesse ano você vai pagar um e tem 10 atualizado. Aparteou o Vereador 

Diogo Alves e disse: Boa tarde Vereador além do refis ser uma parte boa o refis eles zeram 

juros”. Em retorno Vereador Rysembergue e disse: “Eu ia chegar até ai Vereador, parabéns 

para o Senhor que antecipou e outra coisa o IPTU é orientação do Ministério Público devemos 

seguir Vereadores justiça a gente obedece acompanha não se deve discutir ouvi muito isso do 

meu eterno Prefeito Nilson Lacerda justiça determina a gente segue não tem como ir contra, 

portanto justifico o meu voto com relação à IPTU em Refis, é um dia que a gente esperta 

esses discursos um pouco mais caloroso porque é provocado, como eu disse vou entrar e sair 

desta Casa sem confronto eu tenho colegas vereadores não tenho adversários, existe agora 

uma disputa sobre Av. Prefeito João Fausto quem conseguiu com Governador como bem disse 

o Prefeito Samuel é  requerimento do ex-prefeito Alexandre Braga ele apenas parabenizou o 

Governador pelo o ato de grandeza porque é para o bem de Conceição e outra coisa discutir 

quem é o pai da obra ou não da criança, já foi bem claro aqui dentro o pedido com o ex-

Prefeito Alexandre Braga, e esta começando com a visita de Samuel Lacerda, Samuel não 

estava mentindo e realmente fez a visita e com vinte horas foi liberado e outra coisa de que 

adianta eu está aqui brigando por essa obra eu estou atento a alguns detalhes ontem quando 

eu vinha dirigindo em direção a Conceição eu estava ouvindo uma Rádio Atual nenhum momento 

Senhores Vereadores para citar nome eu ouvir falar no nome de Fidélis por exemplo e nem de 

outro Vereador não adianta aqui é bem claro é como eu disse e repito Alexandre fez o 

requerimento sim, Samuel conseguiu destravar parabéns Conceição que ganha. Meu muito 

obrigado a todos e bom dia”. 

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

“Hoje é um dia de felicidade, o Vereador Bé foi muito feliz nas suas palavras aqui que em 

reconhecer a força do nosso grupo político através de Alexandre Braga, mas não só 

Alexandre, Vereador Vandinho, ex-vereador Batista Miguel e Vereador Vicente Ramos, Dr. 

Luis Paulino que esteve lá, mas especialmente ao Deputado Júnior Araújo que atendeu nossas 

reivindicações estava ali agora mesmo na Casa pegando meus requerimentos e o meu 

requerimento em março de 2019, já pedia o recapeamento, em março de 20 mais uma vez 

solicitei esse projeto inclusive  enviando ofício ao Governador João Azevedo e ao Deputado 

Júnior Araújo, é inegável é inegável o trabalho de Junior Araújo para Conceição e é isso que 

eu quero enaltecer porque nós temos aqui colegas vereadores Roberto, Deputados 

paraquedistas é aquele que cai na eleição em Conceição e desaparece depois temos Deputados 

que trazem recursos para Conceição que eu caso de Junior Araújo, não é só o asfalto da 

Prefeito João Fausto, é olhar direitinho e olhar que a Cagepa vai receber mais de um milhão 

de obras, que os Deputados também possa trazer obras para Conceição, porque quem sai 
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ganhando a população, João Azevedo não faz mais do que obrigação porque o grupo político da 

gente lá atrás era o PSB hoje é o cidadania, Alexandre Braga, Dr. Luis Paulino, Doutor Cícero 

os colegas Vereadores apoiando João Azevedo em Conceição e ele foi vitorioso com votos 

esmagadora ou não foi, o Governador que obteve a maior votação em 2018, ele foi o grande 

vitorioso em Conceição, com a vasta maioria de votos e não tá fazendo mais que sua obrigação 

e trazer obras para Conceição, é justo com votação que tirou, ser justo com correligionários 

os companheiros de luta que votaram nele e saíram de casa por casa pedindo voto para ele, 

João Azevedo está sendo justo com o nosso grupo político porque pedimos votos, mas 

principalmente da população de Conceição, nós já tivemos  aqui em conceição governadores 

que deixaram uma marca em Conceição que nem ver e já tivemos governadores que deixaram 

marcas que ficou para história, então isso é importante, agradecer a Junior Araújo ele não 

está fazendo mais que a obrigação dele, tirou mais de 2.000 voto em Conceição, Junior Araújo 

está certo trazer obras para Conceição é importante trazer obras para Conceição, porque ele 

vai ficar grato em trazer e a população grata em receber é desse jeito que se trabalha, se 

Samuel esteve lá com Governador e conseguiu de alguma forma ou destravar ou acelerar o 

processo ou só foi um aperto de mão caloroso e o Governador disse estou levando obras para 

sua Cidade o importante é a obra é o resultado fim o importante é que saiu de Conceição para 

ir para João Pessoa perdendo dias trabalhando por Conceição para fazer o projeto o 

importante é quem conseguiu colocar o recurso para obra virar uma realidade é isso que é 

importante para Conceição, ser grato não é só no momento eu quero ver os colegas vereadores 

se um dia eu trouxer para esta Casa um pedido de titulo de cidadão para Junior Araújo e 

João Azevedo, pois o mesmo já trousse ai mais de três milhões em obra e eu espero contar 

com o voto dos meus colegas Vereadores, é isso que vejo como importante para Conceição, é o 

que vale apena na politica,  que sejam gratos declarando votos a João Azevedo, eu tenho 

fotos no meu fecebook, quem trabalha prova documentalmente, era para ter pelo menos era 

para ter pelo menos  uma foto de Samuel e João Azevedo, para mostrar que teve o encontro 

seria muito importante infelizmente não tem, vamos acreditar na palavra, nosso grupo politico 

mostra e prova que fizemos aconteceu pela primeira vez e foi deteriorado e agora o 

atendimento do requerimento, sou aliado de Conceição, o que estou fazendo aqui nesse 

momento é um reconhecimento histórico, vamos ser sinceros, todos fizeram não somente 

prefeitos mais como um todo desde do escalão mais alto ao mais pequeno. Aparteou vereador 

com relação a visita de Samuel ao governador isso não tira o mérito de vocês não, agora a 

visita adiantou as coisas e o governador disse eu vou destravar ele também pediu a agua de 

Conceição e o Governador também disse que iria destravar. Em retorno Vereador Stherlan 

Emanuel disse “A história que esta na rua é que eles souberam do destravamento da obra 

simplesmente porque foram tirar o imposto do INSS, e estão dizendo que se  encontrou com 
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ele, e ficam os comentários uns dizendo que nem se quer Samuel se encontrou com ele, eu não 

estou desmentindo Samuel, Muito obrigado”.  

Vereador Valdemir Berto Vitorino cumprimentou a todos os presentes: e disse “Voltando 

ao assunto que esta sendo muito discutido em 2020, quando secretário de infraestrutura 

deste município, Nilson Lacerda Prefeito não estou querendo dizer que sou o pai desse asfalto 

que Nilson é o pai desse asfalto, que esta para ser iniciado da Av. prefeito João Fausto, quero 

dizer que veio uma equipe do DER, na secretaria de infraestrutura a empresa vencedora da 

licitação, chegando ao encontro deles, me perguntaram onde ficava essa avenida fui com ele 

ate o local e mostrei a avenida, no decorrer perguntei ao diretor do DER, quem foi mentor e o 

mesmo me respondeu que tinha varias pessoas que pediram e o mais importante que o 

engenheiro falou para me que era o projeto do Governo do Estado  que passa as BRs nas 

cidades, que vai fazer em toda cidade, parabenizei  pelo o projeto. Voltando ao IPTU, hoje 

estamos regularizando, para cada um pague de acordo com seus bens, não estou vendo nada de 

anormal em votar a favor, gostaria também de pedir as rádios para que divulgassem as ações 

da saúde principalmente com relação ao covid -19, a programação de vacinação, e peço 

também a Secretária Magnady que encaminhe também a programação para as rádios o 

cronograma de vacinação, para que as pessoas fiquem mais bem informadas. Gostaria de 

requerer do Senhor Prefeito que o mesmo implantasse um kit mamãe bebe para que as 

gestantes ganhassem suas banheiras, produtos de higiene, bolsas em fim tudo que a mãe 

necessita para que ela tenha mais um conforto e despesas a menos no seu dia a dia, nós 

sabemos que tem muitas mães que precisam desse apoio dessa ajuda, vou verificar qual setor 

competente, também tenho outro requerimento ao Senhor Prefeito, pedindo o concerto da 

passagem molhada que da acesso ao Bairro Nossa Senhora de Fatima, que faça uma reforma 

na passagem molhada do referido bairro. Muito obrigada a todos”.  

 

O Presidente Fidelis Rodrigues de Luna 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 1º Secretário Vereador Luan Batista Ferreira 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. 
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Conceição, aos 02 dias do mês de março do 
ano de 2021.    
 
                         Presidente da Mesa  
 
 
                  Vereadores Presentes;      


