
 Ata da oitava reunião ordinária do primeiro período legislativo da câmara 

municipal de vista serrana PB, realizada em 28 de maio 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 e 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 03/2021 de iniciativa do legislativo e 

apresentação da LDO 2022. Continuando o presidente encaminhou o projeto 

as comissões. Parabenizou o prefeito por seu aniversario.  No uso da tribuna o 

vereador evaldo cumprimentou a todos os presentes, fez uma reclamação 

sobre o sinal da vivo e agora a falta de agua no município uma vergonha que a 

CAGEPA faz com nosso município, cobrou a estação de tratamento, falta de 

interesse pela empresa, que enquanto vivo lutara por isso, o presidente 

destacou que estava sendo resolvido, cobrou maior interesse por falta da 

CAGEPA. Evaldo continua dizendo que é frequente a falta de agua, apresentou 

um requerimento onde solicita a castração de animais soltos nas ruas do 

município, diante do numero de animais doentes nas ruas. No uso da tribuna o 

vereador americo cumprimentou a todos os presentes, parabenizou o prefeito 

por seu aniversario, cobrou solução da CAGEPA pela falta de agua no 

município, esta situação é inaceitável, a cobrança chega mais a agua não. No 

uso da tribuna a vereadora luanna cumprimentou a todos os presentes, sobre a 

problemática da agua dever reclamar perante a empresa. Apresentou 

requerimento onde solicita o carro pipa para abastecimento de agua do 

município, pois estamos em uma pandemia onde higienização é primordial, o 

vereador evaldo solicita carros pipas da CAGEPA, LUANNA diz que a culpa da 

CAGEPA e não do legislativo ou executivo, faz um apelo a população para 

manter o cuidado visto que não há vaga nos hospitais no estado por inteiro.   

No uso da tribuna o vereador damiao cumprimentou a todos os presentes, 

apresentou um requerimento onde solicito a aquisição de uma ambulância de 

UTI móvel para o município, que ira ajudar nos momentos mais difíceis aqueles 

que necessita. Seguindo o presidente autorizou o primeiro secretario a fazer a 

leitura do projeto de lei 03/2021 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 11 06 2021. Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 

28 de maio de 2021. 

 


