
 Ata da sexta reunião ordinária do primeiro período legislativo da câmara 

municipal de vista serrana PB, realizada em 11 de maio  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; americo gomes xavier; marinete leite; wedson de araujo farias;  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, autorizou a leitura da ata anterior ao qual foi 

aprovada,  informou que a matéria do dia, apreciação e segunda votação do 

projeto de lei 003/2019 de iniciativa do legislativo, apreciação e votação dos 

vetos do executivo aos projetos de lei 001/2019 e 002/2019 ambos de iniciativa 

do legislativo, apreciação e primeira votação do projeto de lei 007/2019 de 

iniciativa do executivo, apresentação do projeto de lei 004/2019 de iniciativa do 

legislativo encaminho as comissões, apresentação  de requerimentos dos 

vereadores, evaldo, jose filho, jose arimatheia e wedson. No uso da tribuna o 

vereador wedson, cumprimentou todos os presentes, solicitou do secretario de 

saúde a contratação de medico para a unidade de saúde, que ele venha a esta 

casa prestar esclarecimento sobre a situação caótica da saúde no município, 

que coloca mais um projeto na casa, onde tem objetivo de prevenir as doenças 

crônicas não transmissíveis, visto o grande números de pessoas falecendo no 

município por este tipo de doenças, cobrou um cuidador para academia da 

saúde no conjunto, apresentou requerimento onde solicita da secretaria saúde 

que busque se adequar para aderir o programa federal onde amplia o horário 

de funcionamento das unidades de saúde, que um segundo requerimento 

enviado ao executivo onde solicita esclarecimento de despesas exorbitantes 

nos balancetes de janeiro e fevereiro, cobrou respostas dos requerimentos 

enviados ao executivo. No uso da tribuna o vereador jose arimatheia, 

cumprimentou todos os presentes, deixou o voto de pesar a família de chico 

Bertoldo, apresentou um requerimento, solicita do executivo estudo para 

viabilizar recursos para climatização do velório municipal, visto que o local é  

muito quente, quando esta cheio fica inviável a permanecia no recinto, cobrou 

reposta dos requerimentos, que seja feito o consertos da ruas do município que 

esta sem condição de transitar. No uso da tribuna o vereador evaldo 

cumprimentou a todos os presentes, apresentou um requerimento onde solicita 

a terraplanagem das ruas do conjunto antonio marques e ruas adjacentes. No 

uso da tribuna o vereador americo cumprimentou a todos os presentes, deixou 

o voto de pesar a família de chico Bertoldo, apresentou um requerimento onde 

solicita do executivo a reforma da central de velório municipal que necessita de 

cuidados urgentes por parte do executivo. Seguindo o presidente autorizou a 

leitura do projeto de lei 003/2019 e o parecer das comissões, não ouve 

discursão e o projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade de 

votos. Continuando foi feito a leitura do veto ao projeto de lei 001/2019  e o 

parecer das comissões, na discursao do veto o vereador wedson, relata que os 

projetos fora analizado antes pelas comissões da casa e não fora encontrado 



irregularidades, agora porque o prefeito vetou já encontraram, esta casa esta 

sendo um puxadinho da prefeitura, que o prefeito vetou justificando varias 

irregularidades entre elas o controle, que controle existe no município, pessoas 

sendo contratadas para não trabalhar, este é o controle que existe no 

município, uma folha de pagamento com gasto excessivo para satisfazer o 

prefeito. Não tem controle, nem planejamento. Encerrado as discursao o 

presidente colocou o veto em votação nominal foi aprovado por maioria de 

votos, sendo contrários ao veto os vereadores wedson e jose arimatheia e os 

demais vereadores presentes votaram favorável ao veto. Dando continuidade o 

presidente autorizou a leitura do veto ao projeto 002/2019 e o parecer das 

comissões, na discursao do veto o vereador wedson, que as comissões foram 

favoráveis e agora muda de lado porque o prefeito vetou, que este projeto tem 

por objetivo trazer transparência aos cidadão de vista serrana, com isso o 

prefeito tenta encobrir falcatrua que ocorre no município como pagar pessoa 

para lavar terno, funcionário recebendo sem trabalhar, digitalização feito  por 

funcionário fantasma entre outras coisas, que o povo tem que saber, como o 

prefeito barra um projeto onde deixa a população informada e apresenta um 

projeto onde cria mais uma secretaria que vai trazer gasto de mais 370 mil, 

onde estão os vereadores que não fiscaliza, não encontro um analisando 

balancetes. Encerrado as discursão foi feita uma votação nominal onde foi 

aprovado o veto do executivo por maioria de votos, votando contra o veto 

wedson e jose arimatheia e os demais vereadores votaram favoráveis ao veto. 

Seguindo o presidente autorizou a leitura do projeto de lei 007/2019 de 

iniciativa do executivo e o parecer das comissões, na discursao do projeto o 

vereador wedson, que este projeto cria mais uma secretaria, que as comissões 

não se ateve a questão da lei de responsabilidade fiscal no tocante a 

comprometimento de renda com a folha, que é muito dinheiro pago para 

secretario não fazer nada, porque não estingue 5 secretaria que nada faz e 

investe na saúde, educação, mais não tem que da emprego para não fazer 

nada. Nois vereadores temos o dever de buscar melhoria para população não 

prejudicar desta forma. Encerrado a discursao o presidente coloca o projeto em 

primeira votação, onde foi aprovado por maioria de votos sendo contrario os 

vereadores jose arimatheia e wedson e demais presentes votaram favorável ao 

projeto. 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 25 de maio de 2019. Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 

11 de maio de 2019. 

 


