
 Ata da sexta reunião ordinária do primeiro período legislativo da câmara 

municipal de vista serrana PB, realizada em 30 de abril 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; américo gomes xavier; genildo de medeiros Azevedo; hugo izidro 

monteiro;  evaldo medeiros da silva e luanna cibely garcia nobrega de melo. 

Deixou de participar o vereador damiao guedes de araujo. O presidente 

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

ha matéria do dia é apreciação e primeira votação do projeto de lei 02/2021 de 

iniciativa do legislativo. No uso da tribuna o vereador evaldo cumprimentou a 

todos os presentes, deixou o voto de pesar a família de romulo, parabenizou o 

executivo e agradeceu ao deputado wellington roberto por ter conseguido uma 

maquina nova ao município, agradeceu por esta sendo feito a passagem 

molhada no sitio alto do desterro, parabenizou todos os trabalhadores por seu 

dia, apresentou um requerimento onde solicita uma passagem molhada no pé 

de serrote próximo a casa de joao rato, visto que não tem como transitar na 

localidade, o vereador americo parabeniza o vereador por seu requerimento 

que é de suma importância, continuando o vereador evaldo solicita a coleta 

seletiva do lixo do sitio saco e alto do desterro visto que nessas comunidades a 

queima de lixo nessas comunidades, com a coleta seletiva irar acabar com 

essa pratica. Continuando o presidente apresentou um requerimento onde 

solicita uma passagem molhada no sitio boquerao mais precisamente na 

passagem do córrego da serra, que na época chuvosa não dar passagem na 

localidade. O vereador americo e evaldo parabeniza o presidente por sua 

propositura. O presidente parabeniza ao executivo por esta realizando diversas 

obras no município. Seguindo autorizou o primeiro secretario a fazer a leitura 

do projeto de lei 02/2021 do poder legislativo, juntamente com o parecer das 

comissões que foram favoráveis. Continuado o presidente colocou o projeto em 

primeira discursao, como não houve discursao o projeto foi colocado em 

primeira votação onde foi aprovado 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 14 05 2021. Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 

30 de abril de 2021. 

 


