
 Ata da quinta reunião ordinária do primeiro período legislativo da câmara 

municipal de vista serrana PB, realizada em 27 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; americo gomes xavier; 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 wedson de 

araujo farias. o presidente declarou aberta, autorizou a leitura da ata anterior ao 

qual foi aprovada,  informou que a matéria do dia, apreciação e primeira 

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

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

do legislativo, apresentação dos projetos de lei 007/2019 e 008/2019 de 

iniciativa do executivo, apresentação de requerimentos dos vereadores, evaldo, 

clenilson, jose arimatheia. O presidente encaminha os vetos e projetos 

apresentados as comissões. No uso da tribuna o vereador arimatheia, 

cumprimentou a todos os presentes, apresentou um requerimento onde solicita 

do executivo o conserto do calçamento na comunidade acari II, por esta 

inviável o transito na localidade, relata que apresentou um requerimento onde 

solicita do executivo que disponibilizasse um gela agua para o marquesao, e 

não tive resposta, fiz a doação e todos os esportista estão muito satisfeito, que 

o executivo não esta respondendo nossos requerimento. No uso da tribuna o 

vereador evaldo, cumprimentou a todos os presentes, agradeceu o executivo 

pelas doações na semana santa de alimentos a população carente, prestou 

pesamos a família de senhor janduis por seu falecimento, agradeceu ao DER 

por esta fazendo a terraplanagem, que dia 02 fora dado entrada com acao na 

justiça contra a cagepa para buscar solução para a agua do município, 

apresentou um requerimento onde solicita a troca das lâmpadas tradicionais 

por ledi, onde ira trazer muita economia e deixar um ambiente mais 

aconchegante, apresentou um requerimento onde solicita do executivo 

distribuição de sestas básicas para pessoas carente do município, visto que a 

muitas pessoas necessitada no município. No uso da tribuna a vereadora 

luanna, cumprimentou todos os presentes, cobrou o conserto da antena de tv 

local, que desde do ano passado que venho lutando por esse conserto e ainda 

não tive êxito, apesar de ter informações que o conserto pode ser resolvido 

facilmente, parabenizou os noivos de ontem que foi a cerimonia  transmitida 

pela tv paraíba, que vista serrana não teve como assistir o casamento realizado 

no município por falta de manutenção da antena. O presidente relata que já 

cobrou o conserto de antena em requerimentos anteriores e não viu interesse 

por parte do executivo em resolver a questão. Continuando o presidente 

autorizou o primeiro secretario a fazer a leitura do projeto de lei 003/2019 do 

legislativo juntamente com o parecer das comissões que foram favoráveis, em 

seguida colocou o projeto em discursao, como não houve discursao fez uma 

votação nominal, onde foi aprovado em primeira votação 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 11 de maio de 2019. Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 

27 de abril de 2019. 

 


