
 Ata da quarta reunião ordinária do primeiro período legislativo da câmara 

municipal de vista serrana PB, realizada em 13 de abril  de 2019, realizada às 

09:00 horas na sala de sessão. sob a presidência do vereador leodiezio 

rodrigues ferreira, contou com a presença dos vereadores: jose filho Alves 

dantas; 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 Américo gomes 

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

foi aprovada,  informou que a matéria do dia, apresentação do projeto de lei 

003/2019 de iniciativa do legislativo, apresentação dos requerimentos 003 e 

004/2019 do vereador wedson, apresentação de requerimento dos vereadores 

arimatheia e luanna. Seguindo o presidente encaminhou o projeto apresentado 

as comissões. No uso da tribuna o vereador wedson, cumprimentou a todos os 

presentes, solicitou a contratação do profissional medico que esta sem prestar 

serviço essencial para a população, pediu o aumento do salario do 

farmacêutico para que possa atender as demandas do município, que haja um 

ajuste nos salários dos profissionais da saúde por não esta condizente com o 

trabalho prestado, que esta havendo um chamado para agricultores que 

produzem no município fornecer alimentos para a merenda escolar do 

município aqueles que tiver interesse buscar o órgão competente para se 

cadastrar, que recebi as escalas de motorista do município em 2018, onde teve 

profissional que recebeu seus vencimento todos os meses do ano sem 

comparecer ao trabalho, esta casa precisa investigar, solicitei da CAGEPA 

melhorias no tocante a agua do município, protocolei dois requerimento onde 

solicita uma barreira de contenção para a plataforma do conjunto visto que no 

período das chuvas aquela comunidade corre sérios riscos de deslizamento de 

terra, solicitei carga horaria e planejamento de atividades desenvolvidas em 

quatro secretaria que são; cultura; agricultura; comunicação e esporte, que 

tudo almejado por mim é para melhorar o desempenho destas atividades e não 

de prejudicar alguém, que o projeto de lei do executivo no tocante a cultura do 

município foi solicitado a devolução. O presidente informou que a população 

tem o direito de solicitar da CAGEPA a implantação de um aparelho de 

bloqueador de ar antes ou depois do hidrômetro. O vereador evaldo relata que 

vai buscar perante a justiça a melhoria para o fornecimento de agua para o 

município, visto que, em analise feito pelo município toda agua fornecida pela 

CAGEPA esta impropria para o consumo humano, wedson relata que em 

conversa com o coordenador da CAPEGA ele diz que o analise é feita com 

maquinários inadequado, que ira acompanhar a vossa excelência ao protocolo 

da acao para busca melhorar o serviço a população. No uso da tribuna o 

vereador jose arimatheia cumprimentou a todos os presente, apresentou um 

requerimento onde solicita a reforma do ginásio de esporte O MARQUESAO 

que como se encontra não tem como haver a pratica de esporte, como tambem 

a aquisição de um gela água para hidratação dos esportistas, que é a favor dos 

requerimentos apresentados por wedson, solicitou que seja realizado o 



conserto das ruas no conjunto que não tem como transitar um carro, que seja 

concluída a obra do ginásio do sitio mendes. O presidente informa que a atual 

gestão esta buscando finalizar a obra. No uso da tribuna a vereadora luanna, 

cumprimentou a todos os presente, agradeceu ao resposta dos seus 

requerimentos pelo executivo como tambem o seu cumprimento,  apresentou 

um requerimento onde solicita que o poder executivo disponibilize protetor solar 

aos agentes que exerce atividade a ceu aberto exposto a raios solares, visto o 

numero alarmante de pessoas que chega buscando tratamento contra o câncer 

de pele, pois com a entrega deste produto ira amenizar este problema para o 

futuro, continuando o presidente solicitou o primeiro secretario para fazer uso 

do seu assento para o mesmo fazer uso da tribuna. Onde apresentou um 

projeto de sua autoria que pedi a implantação da prata da casa em eventos 

municipais, onde ira ajudar os artistas do município mostrar seu talento. 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 

27  de abril de 2019. Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 13 de abril de 

2019. 

 


