
 Ata da primeira reunião ordinária do primeiro período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 05 de fevereiro  de 2021 

às 18:00 horas na sala de sessão. sob a presidência do vereador leodiezio 

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

Xavier; marinete leite;  Clenilson monteiro da silva; luanna cibely Garcia 

nobrega de melo; genildo de medeiros Azevedo; hugo izidro monteiro; damiao 

guedes de araujo e evaldo medeiros da silva. O presidente declarou aberta a 

reunião, informou que matéria do dia e apresentação do projeto de lei 001/2021 

de iniciativa do executivo e projeto de lei 001/2021 de iniciativa do legislativo. 

Os projetos foram encaminhados as comissões. No  uso da tribuna o vereador 

americo cumprimentou a todos os presentes, parabenizou o prefeito sergio por 

esta executando obra de calcamento e construção de uma unidade de saúde, 

requereu a reforma no velório municipal. No uso da tribuna o vereador evaldo 

cumprimentou a todos os presentes, apresentou um requerimento onde solicita 

a pavimentação de ruas no auto do desterro, que ano passado foi solicitado 

uma passagem molhada próximo a Cecília e que fosse pavimentado o balde do 

açude da rua, apresentou um projeto de lei onde proíbe a cobrança de taxa de 

religação de fornecimento de agua e energia por inadimplência do consumidor. 

No uso da tribuna o vereador genildo cumprimentou a todos os presente, 

apresentou um requerimento onde solicita a construção de uma praça no sitio 

tanques, requereu que fosse feita uma cobertura na praça de alimentação 

recém construída. O presidente parabenizou por seu desempenho na 

preocupação com o comercio da praça. evaldo parabenizou seu requerimento 

e cobrou a placa com o nome da praça. No uso da tribuna o vereador hugo 

cumprimentou a todos os presentes, deixou os sentimentos a toda a família de 

regina. Parabenizou o prefeito sergio, por esta executando obras no sitio acari, 

apresentou um  requerimento onde solicita a construção de uma praça com 

uma quadra poliesportiva no acari I. seguindo o presidente solicitou que o vice 

tomasse seu assento para fazer uso da tribuna. No uso da tribuna o presidente 

leodiezio cumprimentou todos os presentes, parabenizou o prefeito por esta 

realizando varias obras no município, que conseguiu retirar o lixão da entrada 

do município, uma das principais obra do município. Apresentou requerimento 

onde solicitou que fosse modernizado o abastecimento de agua do sitio 

boqueirao, que fosse construída  uma caixa de armazenamento de alvenaria,  

requereu que fosse construída uma praça e uma quadra poliesportiva no sitio 

boqueirao para melhor desenvolvimento da comunidade citada. E como 

ninguém mais fez uso da palavra e nada mais a vir a tratar o presidente  

Encerra os trabalhos da presente reunião. Convoca a todos para a próxima 

reunião ordinária dia 19 02 2021. Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 

05 de fevereiro de 2021. 

 


