
 Ata da quarta reunião ordinária do primeiro período legislativo da câmara 

municipal de vista serrana PB, realizada em 19 de março de 2021 às 18:00 

horas na sala de sessão. sob a presidência do vereador leodiezio rodrigues 

ferreira, contou com a presença dos vereadores:  marinete leite;  Clenilson 

monteiro da silva; luanna cibely Garcia nobrega de melo; genildo de medeiros 

Azevedo; hugo izidro monteiro;  evaldo medeiros da silva e damiao guedes de 

araujo. Deixou de participar o vereador americo gomes Xavier. O presidente 

declarou aberta a reunião, a ata da reunião anterior foi aprovada.  informou que 

matéria do dia é apresentação do projeto de lei 002/2021 de iniciativo do 

legislativo e apresentação dos projetos de lei 03/2021 e 04/2021 ambos de 

iniciativa do executivo. Seguindo os projetos foram encaminhados as 

comissões. o presidente deixou o voto de pesar a família de bá e damiao pelo 

falecimento de entes queridos.  No uso da tribuna a vereadora luanna, 

cumprimentou todos os presentes, parabenizou a todas as mulheres pelo seu 

dia, saudou o aniversario de sua irmã livia e de dona socorro marques “em 

memoria”, apresentou requerimento onde solicita a reforma do letreiro do portal 

da cidade e que seja feita uma escadaria do mesmo. Presidente parabenizou a 

vereadora por seu requerimento. No uso da tribuna o vereador evaldo 

cumprimentou a todos os presentes, parabenizou a vereadora luanna por seu 

requerimento, parabenizou todas as mulheres de vista serrana, parabenizou o 

executivo por esta empenhado na compra de vacinas, deixou o voto de pesar a 

família de joao rato, e a família de damiao, agradeceu os agentes de 

EDEMIAS, pelo empenho no seu trabalho, solicitou que as reuniões seja 

realizada de maneira remota, que os animais de rua  estão colocando em risco 

a população, que seja feito um local adequado para os animais. A vereadora 

parabenizou o 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 16 04 2021. Câmara 

Municipal de Vista Serrana PB, em 19 de março de 2021. 

 


