
 Ata da quinta reunião ordinária do segundo período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 14 de setembro  de 2019 

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

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

Xavier ;  Luanna Cibely Garcia Nobrega de Melo; marinete leite;  José de 

Arimatheia de Medeiros filho; Clenilson monteiro da silva;   evaldo medeiros da 

silva, wedson de araujo farias e damiao guedes de araujo o presidente 

declarou aberta a reuniao, autorizou a leitura da ata anterior ao qual foi 

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

projeto de resolução 02/2019 de iniciativa do legislativo, apreciação e primeira 

votação do projeto de lei 014/2019 do executivo, apresentação dos projetos 

015/2019 e 016/2019 de iniciativa do executivo, apresentação da emenda 

modificativa ao projeto de lei 08/2019. No uso da tribuna o vereador jose 

arimatheia cumprimentou a todos os presentes, deixou os votos de pesar a 

todos amigos e familiares do vereador zominha, solicitou do executivo que haja 

o conserto da quadra de esporte pois os jovens estão praticando esporte no 

meio da rua, com uma obra daquela parada, desejou boas vinda a damiao, 

cobrou solução para a questão da agua no município, o vereador wedson relata 

que esta buscando todos os meios para resolver esta questão, o presidente 

relata a importância de união na causa. No uso da tribuna a vereadora luanna 

cumprimentou a todos os presentes, deu as boas vindas ao vereador damiao, 

solidarizar com a família do vereador zominha, cobrou a solução da questão da 

agua do município que não é adequada para o consumo humano. No uso da 

tribuna o vereador evaldo, cumprimentou a todos os presentes, deu as boas 

vinda ao vereador damiao, se  solidariza com a família do vereador zominha 

que tanto fez para o município, agradeceu o executivo pelo o empenho no 

tocante a agua do sitio saco, que na questão da agua do município já busquei 

ate o MP, que com base da resposta da cagepa arquivou a acao, que devemos 

nos unir buscar meios junto com entidades e população fazer uma baixa-

assinada para tentar reverter esta situação, a vereadora luanna relata que foi 

citado no orçamento democrático a central de tratamento de agua, mais que a 

cagepa tome uma iniciativa para resolver esta coloração da agua ate que saia, 

wedson, americo e arimatheia, dizem que estão de acordo com a colocação do 

vereador evaldo, de se unir com a população para gerar mais força pela luta, 

evaldo relata que já visitou a capitação da agua de vista serrana e que não há 

tratamento, foi sugerido que houvesse uma mobilização colendo assinaturas da 

população e depois fosse formado uma comissão para buscar meios para 

resolver a questão, evaldo cita as condições precária que esta a escola 

estadual do município, esta abandonada pelo governo estadual. No uso da 

tribuna o vereador wedson, cobrou o cumprimento da carga horaria dos 

médicos do município, o vereador arimatheia cobrou ambulância nas unidades 

de saúde nas comunidades rurais, vereador evaldo cobrou que a ambulância 

esteja presentes nas unidades de saúde, wedson relata que não adianta 

ambulância sem medico para regularizar, que depois de 3:00 horas da tarde 



não se ver mais médicos no município, a vereadora luanna relata que é inviável 

que profissionais que mora em outros município chegue 7:00 horas da manha, 

que deveria haver um dialogo para ambas as parte ser beneficiada, wedson 

cobra melhor desempenho dos vereadores na fiscalização dos profissionais da 

saúde, arimatheia relata a precariedade do transporte escolar do município. 

Continuando o presidente autorizou a leitura do projeto de resolução 02/2019 e 

o parecer da comissões, na discursao o vereador arimatheia relata que não é 

afavor do projeto que pode lhe prejudicar, encerrado a discursao foi feito uma 

votação nominal onde foi aprovado por maioria de votos sendo contrario ao 

projeto somente o vereador arimatheia, sendo os demais favoráveis. 

Continuando o presidente colocou o projeto 014/2019 em primeira votação 

onde 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 27 de setembro de 2019. 

Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 14 de setembro de 2019. 

  


