
 Ata da primeira reunião ordinária do primeiro período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 19 de fevereiro  de 2019 

às 14:30 horas na sala de sessão. sob a presidência do vereador leodiezio 

rodrigues ferreira Américo gomes Xavier, contou com a presença dos 

vereadores: Américo gomes Xavier ; jose filho Alves dantas ; wedson de Araújo 

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

da silva; evaldo medeiros da silva, deixou de participar a vereadora Luanna 

Cibely Garcia Nobrega de Melo. o presidente declarou aberta, que é com muita 

honra que estou abrindo os trabalhos da casa, irei buscar parceria entre os 

poderes legislativo e executivo, para melhor atender a todos os vista 

serranense, parabenizou o vereador AMERICO por ter desempenhado um belo 

trabalho como gestor da casa, que pretendo fazer as transmissões ao vivo de 

todas as reuniões da casa,  matéria do dia, apresentação do projeto de 

resolução 001/2019 atualiza o regimento interno da casa, apresentação, dos 

projetos do executivo 001/2019, 002/2019,003/2019 e 004/2019, onde foram 

todos os projetos encaminhados as comissões pertinentes, no uso da tribuna o 

vereador clenilson cumprimentou a todos os presentes, apresentou um 

requerimento, onde indica ao senhor prefeito por meio da ação social, que seja 

desempenhada atividades referentes a conscientização negra com o intuito de 

combater qualquer meio de descriminação, e que seja trabalhado ações onde 

venha lembrar o afrodescendente. No uso da tribuna o vereador wedson 

cumprimentou a todos os presentes, parabenizou o senhor presidente por esta 

fazendo a transmissões das sessões, que protocolou nesta casa dois projetos 

de lei e um requerimento onde vou retirar o requerimento, visto que solicitava a 

atualização do regimento interno, que por sinal esta ultrapassado, solicitou do 

líder do governo para levar o executivo, o pedido para o fornecimento  de 

medicamentos para a farmácia básica, que ministério da saúde faz o repasse 

para o fornecimento, que oficiei o secretario da pasta para explicar a falta de 

medicamento, que famílias de baixo poder aquisitivo não tem como comprar 

estes medicamentos, que primeiro vem a saúde do povo para depois 

festividades, que em analise aos balancetes, foi dado prioridades a 

festividades, que solicitou do executivo a relação dos motoristas do município 

no período de 2018, visto que não condiz com o que esta no sagres, que sou 

fiscal do povo e vou exercer meu papel como vereador, que protocolei dois 

projetos de lei onde da direito a isenção a pessoas de baixa renda inscritas em 

programas sociais não pagar taxa de inscrição em concurso publico, e outro 

projeto onde solicita os balancetes mensais dos poderes de vista serrana em 

mídia e o site os balancetes, para a população  ter acesso, as ordem de 

pagamento que estão longe da realidade. Continuando o presidente 

encaminhou os   dois projetos as comissões, no uso da tribuna o vereador 

arimatheia cumprimentou a todos os presentes, apresentou um requerimento 

onde solicita a pavimentação asfáltica do percurso que compreende entre o 

lava rápido de evangelista ate o baldo do açude, onde ira melhorar o fluxo de 

veículos naquela localidade, que endossa as palavras do vereador wedson, por 



haver uma falha nos transporte, quando tem carro, não tem motorista, ou vice-

versa, veículos locados na prefeitura entregando material para a fabrica de 

balanço, que nos finais de semana não pode fazer serviço para terceiros, pedi 

agilidade no serviço de saneamento de agua nas ruas da cidade, calçamento 

todo esburacado, no uso da tribuna o vereador evaldo cumprimento a todos os 

presentes, apresentou um requerimento onde solicita a reforma da praça 

Manoel Leandro no centro da cidade, para adequar melhor para diversão das 

crianças que ali fazer daquele espaço, que a escola do estado se encontra em 

condições deploráveis, onde alunos estão colocando em risco sua vidas na 

sala de aula, que a escola esta preste a cair, pedi o apoio  de todas para 

buscar solução urgente, o vereador wedson, endossa suas palavras, que 

solicitou de Polyana uma escola estadual, que esta a disposição de vossa 

excelência para buscar meios para resolver o problema, mais que o estado 

investiu na educação em vista serrana, que o IDEBI é bem mais confortável, 

evaldo relata que não há estrutura, no uso da tribuna o vereador americo 

cumprimentou a todos os presentes, desejou ao presidente da caso muito 

sucesso nos trabalhos da casa, deixou os sentimentos a família de maria de 

sebastiao, requereu a remoção do quebra mola em frete a casa de vinicius, 

visto que presenciou uma chuva e que a agua estava barrando no quebra mola 

e adentrando em sua residência, que seja distribuídos os medicamentos para 

as pessoas carentes do município, o vereador arimatheia relata que  no mês de 

setembro e outubro foi doado 90 mil reais, logo após a eleição não ouve mais 

doação. E como ninguém mais fez uso da palavra e nada mais a vir a tratar o 

presidente deu por encerrada a presente reunião e confirmou agenda para o 

próximo dia 19 de março de 2019. Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 

19 de fevereiro de 2019. 

 


