
 Ata da segunda reunião ordinária do primeiro período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 19 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;  evaldo 

medeiros da silva. Deixou de participar o vereador damiao guedes de araujo. O 

presidente declarou aberta a reunião, informou que matéria do dia e apreciação 

e primeira votaçao do projeto de lei 001/2021 de iniciativa do executivo e do 

projeto de lei 001/2021 de iniciativa do legislativo.  No  uso da tribuna a 

vereadora luanna cumprimentou a todos os presentes, apresentou um 

requerimento onde solicita a podas de arvore no município, prejudicando a 

iluminação das ruas a noite. No uso da tribuna o vereador o vereador evaldo 

cumprimentou a todos os presentes, apresentou um requerimento onde solicita 

construção de uma rede de esgoto na comunidade do alto de desterro, onde o 

esgoto a ceu aberto esta prejudicando a população. O presidente  agradeceu a 

secretaria de agricultura por esta realizando os cortes de terras. Continuando o 

presente autorizou a leitura do projeto de lei 01/2021  do poder executivo , 

juntamente com o parecer das comissões que foram favoraveis. Em seguida foi 

colocado em discursão. Como não houve discursao o presidente fez uma 

votação nominal onde foi aprovado por unanimidade de votos. Seguindo foi lido 

o projeto de lei 001/2021 do poder legislativo juntamente com o parecer das 

comissões que foram favoráveis. Continuando o projeto foi colocado em 

discursao. Onde a vereadora luanna solicita alguns esclarecimento, que fara 

feito pelo vereador evaldo titular do projeto. Seguindo foi colocado o projeto em 

votação em 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  Encerra os trabalhos da presente reunião. Convoca a todos para a 

próxima reunião ordinária dia 05 03 2021. Câmara Municipal de Vista Serrana 

PB, em 19 de fevereiro de 2021. 

 


