
 Ata da quarta reunião ordinária do segundo período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 10 de setembro  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; genildo de medeiros Azevedo, 

deixou de participar a vereadora  luanna cibely Garcia nobrega de melo.  O 

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

informou que matéria do dia é apresentação de requerimentos. O presidente da 

casa apresenta um requerimento onde solicita a construção de redutores de 

velocidade na rua do calcamento novo que liga ao sitio tanque por esta sendo 

usado por motoqueiros fazerem manobras ariscada colocado em risco a vida 

de todos que frequenta a via seja para caminhar ou para outra finalidade a via 

já é batizada popularmente como rua do grau, agradeceu ao tenente coronel 

romulo por ter atendido a solicitação de intensificar as rodas na estrada que 

liga vista serrana a impueira por causa dos frequentes assaltos na localidade. 

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

cobrou a limpeza das estradas vicinais do município porque pode causar 

acidentes o mato esta fechando a rodovia, cobrou oxigênio nas ambulâncias do 

município, falta de um equipamento básico pode ceifar uma vida, que tambem 

usou as rede sociais para denunciar a insegurança na via que liga o município 

a paulista. 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 24 09 2021. Câmara Municipal de Vista Serrana 

PB, em 10 de setembro de 2021. 

 


