
 Ata da terceira reunião ordinária do segundo período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 13 de agosto  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; evaldo medeiros da silva;  

hugo izidro monteiro; damiao guedes de araujo; luanna cibely Garcia nobrega 

de melo. Deixou de participar o vereador genildo de medeiros Azevedo. O 

presidente declarou aberta a reunião, foi aprovada a ata da reunião anterior 

informou que matéria do dia e segunda votaçao do projeto de lei 006/2021 de 

iniciativa do executivo e votação do veto do executivo ao projeto 002/2021 do 

legislativo.  O presidente parabeniza o artista da terra joao victor, agradeceu o 

deputado Wellington roberto por encaminhar emendas parlamentares para 

pavimentação asfáltica do centro da cidade e calçamento do sitio boquerao. No 

uso da tribuna o vereador damiao cumprimentou a todos os presentes, 

agradeceu o prefeito sergio por conseguir essas emendas do asfalto foi um 

requerimento meu atendido, a população que ganha com essas obras, que o 

deputado Wellington tem sido muito generoso com o município meu muito 

obrigado, cobrou continuidade a obra da passagem molhada. No uso da tribuna 

o vereador americo cumprimentou a todos os presentes, agradeceu o governo 

do estado da ordem de serviço do asfalta que liga vista serrana a impueira, 

agradecer o deputado Wellington por esta sempre presente no município 

destinando emendas para melhoria do município. No uso da tribuna o vereador 

evaldo cumprimentou a todos os presentes, agradeceu o deputado Wellington, 

Agnaldo e Poliana por todos esta destinando recursos para o nosso município. 

No uso da tribuna a vereadora luanna cumprimentou a todos os presentes, 

apresentou um requerimento onde solicita o curso de capacitação de primeiros 

socorros  para os profissionais da área da saúde e motoristas do município, 

isso ira ajudar no socorro daqueles que necessita, o vereador evaldo cobrou a 

insalubridade dos profissionais da saúde, vista serrana conseguiu mais uma 

ambulância, agradeceu ao deputado Wellington por esta destinando emendas 

para o município, que o município vai abrir uma casa de apoio ao autistas do 

município, parabenizou a secretaria de saúde por esta bem avançado na 

vacinação, agradeceu o governo do estado pelo asfalto, que esta previsto que 

o samu chegue no município, que a nova unidade de saúde esta ficando 

maravilhosa. Continuando o presidente autorizou a leitura do projeto lei 

006/2021 do executivo e o parecer das comissões que fora favoráveis, 

seguindo o projeto foi colocado em segunda discursao e posteriormente em 

segunda votação onde foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, 

seguindo foi lido o veto ao projeto 002/2021 do legislativo e colocado em 

discursao, na discursao o vereador evaldo diz que fica muito triste pois o 

projeto iria beneficiar a população carente do município e que o município de 

paulista e campina grande aderiu ao projeto que so traz benefícios a população 

e vista serrana deixa de ganhar com isso, o veto foi colocado em votação onde 

foi aprovado pela maioria dos presentes tendo o voto contrario somente do 



vereador evaldo. 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 27 08 2021. Câmara Municipal de Vista 

Serrana PB, em 13 de agosto de 2021. 

 


