
 Ata da primeira reunião extraordinária do primeiro período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 18 de janeiro de 2019 às 

14:00 horas na sala de sessão. sob a presidência do vereador Leodiezio 

Rodrigues Ferreira Américo, contou com a presença dos vereadores: americo 

gomes xavier; Evaldo Medeiros da silva; marinete leite; Clenilson monteiro da 

silva; , wedson de araujo farias, jose  arimatheia de medeiros filho, deixou de 

participar os vereadores jose filho Alves dantas e luanna cibely Garcia nobrega 

de melo, o presidente deu abertura aos trabalho da casa, informou que a 

matéria do dia é a apreciação e votação das comissões permanente da casa, 

para o biênio 2019/2020, continuando o presidente o presidente apresentou as 

indicações para compor as comissões, comissão de legislação justiça e 

redação fora indicado como membros os vereadores americo gomes Xavier, 

marinete leite e jose arimatheia de medeiros filho. O vereador wedson pergunta 

ao presidente como se deu as escolhas dos membros das comissões haja vista 

que tinha interesse em participar desta comissão e não fora indicado, o 

presidente explicou que fora ele que escolheu os membros e que esta 

seguindo o regimento da casa. O vereador jose arimatheia relata que não tem 

desejo em participar mais desta comissão, visto que fora membro em biênio 

anterior. O vereador wedson e o vereador evaldo relata que tem o desejo de 

participar desta comissão, com a recusa do vereador jose arimatheia o 

presidente passou o poder de escolha para a troca do membro da comissão ao 

plenária da caso, onde o plenário optou para membro da comissão o vereador 

evaldo medeiros da silva. Continuando o presidente apesentou os membros da 

comissão de finanças orçamento e tomada de contas, MARINETE LEITE, 

EVALDO MEDEIROS DA SILVA, JOSE ARIMATHEIA DE MEDEIROS FILHO, 

seguindo, apresentou os membros da comissão de  educação saúde  e 

assistência tendo como membros os vereadores, jose filho Alves dantas, 

americo gomes xaivier, jose arimatheia de medeiros filho, continuando 

apresentou os membros da comissão de obras e serviço publico, que fora 

composta por os vereadores, wedson de araujo farias, clenilson monteiro da 

silva e evaldo medeiros da silva, após apresentar os membros das comissões 

que fora aprovado por maioria dos vereadores presente, o presidente autorizou 

a eleição por escrutínio secreto para composição de presidente e membros das 

comissões, que foram eleitos os vereadores. comissão de legislação justiça 

e redação, presidente americo gomes Xavier, 1º membro marinete leite, 2º 

membro evaldo medeiros da silva. Comissão de finanças, orçamento e 

tomadas de contas, presidente marinete leite, 1º membro evaldo medeiros 

da silva, 2º membro jose arimatheia de medeiros filho, comissão de 

educação, saúde e assistência, presidente jose filho Alves dantas, 1º 

membro americo gomes Xavier, 2º membro jose arimatheia de medeiros 

filho, comissão de obras e serviço públicos, presidente evaldo medeiros 

da silva, 1º membro clenilson monteiro da silva, 2º membro wedson de 

araujo farias. No uso da tribuna o vereador wedson cumprimentou a todos os 

presentes, relatou a importância das comissões, que no biênio anterior não 



participou de nenhuma comissão, que neste biênio ficara apenas como 2º 

membro da comissão de obras e serviço publico, que ficou triste em não poder 

participar da comissão de educação saúde e assistência haja vista que tenho 

conhecimento na área da saúde, que estou indignado com as decisões desta 

casa que são meramente politicas partidárias, que os pareceres das comissões 

da casa são apenas de aprovar ou reprovar e não tem nada de técnicos neles, 

que com base nisso buscarei meios judiciais para buscar reverter essa 

situação, que deseja ao novo presidente sucesso na condução dos trabalhos 

da casa, para melhor representar vista serrana. E como ninguém mais fez uso 

da palavra e nada mais a vir a tratar o presidente deu por encerrada a presente 

reunião, Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 18 de janeiro de 2019. 

 


