
 Ata da terceira reunião ordinária do primeiro período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 02 de abril  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, jose filho Alves dantas. o presidente declarou 

aberta, autorizou a leitura da ata anterior ao qual foi aprovada,  informou que a 

matéria do dia, apreciação e votação do parecer do tribunal de contas exercício 

2017 do executivo, apreciação e votação do projeto de lei 005/2019 do 

executivo, apreciação e votação da emenda modificativa ao projeto de 

resolução 001/2019 e apreciação e votação do projeto de resolução 001/2019. 

No uso da tribuna o vereador jose filhos cumprimentou a todos os presentes, 

apresentou dois requerimento, onde solicita a reforma e ampliação da escola 

municipal no acari I, visto que se faz necessário por muitas vezes ter em um so 

ambiente alunos de serie diferente por falta de espaço, requereu a construção 

de uma praça e academia popular para o sitio acari I, onde ira beneficiar aquela 

comunidade que não tem um local para lazer e praticar esporte, com este feito 

sei que muita gente ira sair do sedentarismo, algo que preocupa bastante nos 

dias atuais. No uso da tribuna o vereador evaldo cumprimentou a todos os 

presentes, apresentou um requerimento onde pedi que seja construído uma 

praça e uma academia de saúde no sitio acari II, onde ira melhorar o esporte e 

laser daquela comunidade, parabenizou a secretaria de saúde por esta fazendo 

a conferencia  municipal de saúde, que colocou uma proposta para criação de 

um centro de zoonose regional, para buscar solução dos animais solto nas ruas 

transmitindo doenças, agradeceu o empenho da veterinária, por esta buscando 

melhor atender o município, a vereadora luanna relata  que é de muita 

importância a conferencia de saúde, que viu o empenho da população em esta 

presente para discutir sobre a saúde do município, que saúde se faz com 

prevenção, por isso que a população deveria esta mais presente nestes 

eventos onde iriam aprender um pouco mais do sistema sus, o vereador 

americo relata que a secretaria de saúde esta de parabéns por este evento de 

grande importância para o município, a vereadora luanna cobrou a presença de 

medico na zona urbana que esta desamparada deste profissional, continuando 



o presidente parabenizou a secretaria de saúde por o evento, deixou o voto de 

pesar a família de emilio por seu falecimento, que esta buscando meios para 

realizar um mutirão de emissão de documentos no município, que não tem este 

serviço prestado a população. Continuando autorizou o primeiro secretario a 

fazer a leitura do parecer do tribunal de contas referente ao ano de 2017 do 

poder executivo e o parecer das comissões, na discursao do parecer o 

vereador wedson, relata que, vai dar seu voto com base em analise dos 

balancetes do executivo e como se encontra o município, que irei votar contra, 

que em auditoria fora encontradas varias irregularidade, em transparência, em 

dispensas, e em vários outros motivos, o vereador evaldo relata que o 

problema que ouve foi em um empenho errado no combustível e na secretaria 

de saúde quando o senhor era secretaria que fora feito doações sem 

comprovação, o vereador wedson, relata que em nenhum momento tem seu 

nome o assinatura autorizando a compra de medicamentos, que terceiros 

compram medicamentos para beneficiar interesse políticos, que fui 6 anos 

secretario na antiga gestão e sempre lutei para atender a população e não 

interesse próprio, visto que recebi a resposta na urnas onde fui o vereador mais 

bem votado na historia do município. Encerrado as discursao o presidente fez 

uma votação nominal onde foi aprovador por maioria de votos, foram favoráveis 

os vereadores, evaldo, clenilson, marinete leite, luanna, jose filho, jose 

arimatheia e americo, teve um voto contra do vereador wedson. Seguindo o 

presidente autorizou a leitura do projeto de lei 005/2019 e o parecer das 

comissões, na discursao do projeto o vereador wedson, que se preocupa com 

gasto que ira causar com aprovação deste projeto, que se fosse feito um 

treinamento em profissionais do quadro do executivo poderia utiliza-los sem 

que fosse preciso gerar mais custos, que  foi pago quase 7 milhões paga de 

folha, que não se pode ultrapassar o limite de 54%, a vereadora luanna relata 

que o objetivo do projeto é buscar meios para regularizar a situação no 

município, wedson questiona que são muitos cargos a serem preenchido, 

encerrado a discursao o presidente fez uma votação nominal onde foi aprovado 

pro maioria de votos, sendo contrario somente o vereador wedson.  Na 

sequencia o presidente autorizou a fazer a leitura da emenda modificativa ao 

projeto de resolução 001/2019 e o parecer das comissões,  como não houve 

discursao o presidente colocou a emenda em votação nominal que fora 



reprovado por maioria de votos, votaram contrario a emenda os vereadores, 

americo, evaldo, clenilson, jose filho, luanna e marinete leite, e foram 

favoráveis os vereadores wedson e jose arimatheia. Por fim o presidente 

autorizou a fazer a leitura do projeto de resolução 001/2019 e o parecer das 

comissões, na discursao do projeto o vereador wedson, relata que ficara muito 

triste com a reprovação das emendas proposta por ele que iria buscar adequar 

o novo regimento, que as emenda modificava o regimento no tocante ao 

recesso parlamentar, dava direito a população usar da tribuna, reduzia o salario 

da presidência, que qualquer vereador podia convocar audiência publica, sem 

ser necessário faz parte de comissão, entre outras que da maneira que se 

encontra o regimento não pode ser aprovado. Encerrado a discursao o 

presente fez uma votação nominal onde foi aprovado por maioria de votos, 

foram favoráveis os vereadores americo, clenilson, luanna, marinete leite, 

evaldo e jose filho e contrario os vereadores wedson e jose arimatheia. 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 13 de 

abril de 2019. Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 02 de abril de 2019. 

 


