
 Ata da segunda reunião ordinária do primeiro período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 19 de março  de 2019 às 

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

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

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

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

silva; evaldo medeiros da silva, deixou de participar o vereador jose filho Alves 

dantas. o presidente declarou aberta, autorizou a leitura da ata anterior ao qual 

foi aprovada,  informou que a matéria do dia, apresentação de requerimentos 

do vereador wedson,  apresentação do parecer do tce referente as contas do 

executivo 2017, apresentação dos projetos de lei 005/2019 e 006/2019 de 

iniciativa do executivo, apresentação da emenda modificativa ao projeto de 

resolução 001/2019 de iniciativa do legislativo, discursão e votação dos 

projetos de lei 001/2019 e 002/2019 de iniciativa do legislativo. Continuando o 

presidente encaminhou os projetos, parecer e emendas as comissões. No uso 

da tribuna o vereador clenilson, cumprimentou a todos os presentes , 

apresentou um requerimento, onde indica ao executivo, a climatização da 

escola municipal no sitio acari I , que ira ajudar no desempenho escolar dos 

professores e alunos. No uso da tribuna o vereador arimatheia cumprimentou a 

todos os presentes, apresentou um requerimento onde solicita a reforma da 

praça publica do sitio pé de serrote, por esta sem condição de lazer para 

aquela comunidade, parabenizou a sua grande amiga socorro marques, por 

seu aniversário. No uso da tribuna o vereador wedson, cumprimentou todos os 

presentes, que visitou algumas estabelecimentos públicos onde se preocupou 

com algumas secretarias que nada fazem, que o executivo devia extinguir 

alguma secretarias, de comunicação, cultura, que outras secretarias que atua 

de forma a desejar no seu serviço a população a exemplo a secretaria de 

esporte e agricultura, sendo que outras pastas com falta de recurso como é o 

caso da saúde, que o dinheiro publico esta sendo usado de forma indevida, 

que tem motorista que recebeu o ano de 2018 em todos os meses e não 

prestou serviço ao município, que requereu do secretario de educação, que se 

os veículos utilizado naquela secretaria foi vistoriado pelo detran e como se 

encontra, requereu da secretaria de assistência social politicas de prevenção 

ao combate de drogas licitas e ilícitas nos locais de vulnerabilidade no 

município, o presidente informou que um projeto de sua autoria já institui esta 

função nas escolas, que se preocupa com uma doença transmissível de animal 

uma zoonose que é uma doença de notificação compulsória, transmitida por 

gatos, não tem controle no município, solicita informação do PENAI, da 

secretaria de educação e agricultura possa informa se os 30% da merenda 

esta sendo comprada por famílias que plantão no município. No uso da tribuna 

a vereadora luanna cumprimentou todos os presentes, prestou uma 

homenagem a senhora socorro marques, creusa de zeze e livia minha irmã que 

estão aniversariando hoje. No uso da tribuna o vereador Américo 

cumprimentou a todos os presente, parabenizou a todas as aniversariantes, 



cobrou o cumprimento do requerimento onde solicitou a remoção do quebra 

mola em frente a casa de Vinicius,  requereu de forma verbal que seja feito o 

roço dos matos nas estradas vicinais, o presidente pediu agilidade do executivo 

na resolução do problema do quebra mola. No uso da tribuna o vereador 

evaldo cumprimentou todos os presentes, apresentou dois requerimentos,  

pede a conclusão do esgoto  da rua Manoel gomes do nascimento, no auto do 

desterro, requereu a construção de uma unidade básica de saúde na 

comunidade auto do desterro, que este dois requerimentos são de muita 

importância para a população ali presente,  que a prefeitura conseguiu verba 

para a construção de unidade de saúde, que o campo de futebol sera 

construído, que a prefeitura ira buscar recurso para construção do portal do 

município. O presidente convidou o vice-presidente para tomar seu assento 

para fazer uso da tribuna, no uso da tribuna o presidente cumprimentou a 

todos, agradeceu o prefeito por esta reformando o colégio do sitio boquerao e 

por ter feito a reforma do posto medico obras que vinha sendo solicitadas por 

mim para melhor atender aquela comunidade, apresentou um requerimento 

solicita que seja feito o roço das estradas vicinais do município, para melhore a 

visibilidade daqueles que utiliza estas estradas, apresentou um requerimento 

onde solicita do banco bradesco, que disponibilize pessoal para fazer a 

comprovação de vida na casa dos idosos que não tem como comparecer nas 

agencia para comprovação de vida, o vereador wedson relata que recebeu 

resposta do seu requerimento no tocante a licença premeio que o oficio de 

solicitação já encontra-se o site da prefeitura. Continuando o presidente 

autorizou a fazer a leitura do projeto de lei  001/2019 de iniciativa do legislativo, 

e parecer das comissões, onde foi colocado em discursao, em seguida em 

votação, que foi aprovado por unanimidade de votos,  seguindo o presidente 

autorizou a fazer a leitura do projeto de lei  002/2019 de iniciativa do legislativo, 

e parecer das comissões, onde foi colocado em discursao, em seguida em 

votação, que foi aprovado por unanimidade de votos. 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 02 de abril de 2019. 

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

 


