
 Ata da quarta reunião extraordinária do primeiro período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 11 de março  de 2019 às 

09:45 horas na sala de sessão. sob a presidência do vereador leodiezio 

rodrigues ferreira, contou com a presença dos vereadores:  Américo gomes 

Xavier; Luanna Cibely Garcia Nobrega de melo; wedson de Araújo farias; 

marinete leite;  José de Arimatheia de Medeiros filho; Clenilson monteiro da 

silva; José filho Alves Dantas; Evaldo Medeiros da silva . o presidente declarou 

aberta a reunião, informou que matéria do dia é, discursão e votação do projeto 

de lei 003/2019 de iniciativa do executivo, continuando o presidente autorizou a 

leitura do projeto de lei junto com o parecer das comissões, na discursão do 

projeto o vereador wedson diz esta surpreso por o projete esta em pauta, que 

recebeu o oficio para apenas uma reunião extraordinária, que esta casa esta 

colocando o projeto as escondidas em votação, em resposta o presidente, 

informou que esta seguindo o regimento da casa onde relata que pode ser feita 

quantas reuniões se for necessária após transcorrido o prazo legal, ou seja, 

quando convocado uma reunião extraordinária, antes de encerrar o presidente 

pode convocar quantas outras se for necessária. O vereador wedson relata que 

não teve como chamar a comunidade, que foi discutido com a população, que 

ficou surpreso por a comissão de legislação justiça e redação não ter barrado o 

projeto, que o projeto feri o direito de ir e vim do cidadão, que esta exposto no 

artigo 5º da constituição federal, que os pareceres desta casa a somente 

um contra c, contra v, que aprova ou reprova não tem justificativa 

técnica, que sou a favor do projeto referente a construção da praça de 

alimentação, mais mim preocupo com o fechamento da rua, dei meu 

parecer para devolver o projeto ao executivo para buscar meios de não 

fechar a rua, de acordo com o direito urbanístico brasileiro a rua não 

pode ser fechada, que este projeto deve ser retirado de pauta ate que 

force corrigido a parte urbanística, que fosse revista a memoria de 

calculo, visto que a placa para indicar valor da obra de quase 4 mil reais, 

onde fiz uma pesquisa de mercado e encontrei de mil reais placas 

semelhantes, que não tem assinatura dos responsáveis técnicos as 

pranchas, o valor utilizado no rebolco esta muito elevado, que deveria ser 

mais publico as sessões desta casa, o presidente relata que já fora 

realizada audiências publicas para debater o tema, wedson relata que 

não convidou a população por não saber que o projeto ia estar em pauta, 

o vereador arimatheia pediu para retirar o projeto de pauta, por os 

moradores não saber que o projeto vai ser votado hoje, que não teve 

uma explicação mais detalhada do projeto, que seria melhor estudar com 

clareza antes de votar, wedson relata que a possibilidade de moradores 

entrar com ação, contra a obra e o juízo determinar nula esta reunião, a 

vereadora luanna relata que em estudo aprofundado ao projeto 

juntamente com o seu marido que é engenheiro civil, relata que o projeto 



em se não proíbe ninguém de ir e vim pois terá um calçadão de um 

metro e cinquenta centímetro para o pedestre transitar, mais que não 

poderá transitar veículos naquele local. Que é favorável ao projeto mais 

que devido a insatisfação de moradores local opina em devolver ao 

executivo para buscar atender a todos, seguindo  o presidente fez uma 

votação nominal, onde o projeto foi aprovado maioria  de votos, votando 

favoráveis os vereadores evaldo, amarecio que em seu voto relata que 

presencio um vendedor que trabalha na praça publica sem um local adequado 

perder toda sua mercadoria (comida) por não ter um local adequado para 

exercer suas atividade, sendo que aquela comida era tudo que tinha para 

sustentar sua familiar, por este motivo sou favorável ao projeto e sempre serei 

quando for para beneficiar os mais pobres , marinete leite , clenilson, jose filho 

e contario os vereadores wedso de araujo, jose arimatheia e luanna cybeli. E 

como ninguém mais fez uso da palavra e nada mais a vir a tratar o presidente  

confirmou agenda para a próxima reunião extraordinária daqui a cinco minutos 

para discursão e votação do projeto 004/2019 de iniciativa do executivo. 

Encerrando os trabalhos da presente reunião. Câmara Municipal de Vista 

Serrana PB, em 11 de março de 2019. 

 


