
 Ata da primeira reunião extraordinária do primeiro período legislativo da 

câmara municipal de vista serrana PB, realizada em 27 de janeiro  de 2021 às 

09:30 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; luanna cibely Garcia 

nobrega de melo; genildo de medeiros Azevedo; hugo izidro nonteiro. Deixou 

de participar os vereadores damiao guedes de araujo e evaldo medeiros da 

silva. O presidente declarou aberta a reunião, informou que matéria do dia e 

apresentação e votação dos membros das comissões permanente da câmara 

municipal. Continuando foi lido a indicação dos membros da comissão de 

legislação justiça e redação, em seguida distribuída as cédulas de votação 

onde foram eleito por unanimidade de votos.  presidente americo gomes 

Xavier, primeiro membro hugo izidro monteiro, segundo membro marinete leite. 

Seguindo foi lido a indicação para os membro da comissão de finanças, 

orçamento e tomada de contas, em seguida distribuída as cédulas de votação, 

onde fora eleita por unanimidade de votos presidente hugo izidro monteiro, 

primeiro membro clenilson monteiro da silva, segundo membro americo gomes 

Xavier. Continuando foi feito a leitura da indicação dos membros da comissão 

de transporte, obras e serviço públicos, foi distribuídas as cédulas de votação 

que fora eleita por unanimidade de votos presidente clenilson monteiro da silva, 

primeiro membro marinete leite, segundo membro americo gomes Xavier. 

Continuando foi apresentados os nomes dos membros da comissão de saúde 

publica, educação, cultura, meio ambiente e assistência social, fora distribuídas 

as cédulas de votação onde fora aprovada por unanimidade de votos 

presidente luanna cibely Garcia nobrega de melo, primeiro membro marinete 

leite , segundo membro evaldo medeiros da silva. E como ninguém mais fez 

uso da palavra e nada mais a vir a tratar o presidente  Encerra os trabalhos da 

presente reunião.  Câmara Municipal de Vista Serrana PB, em 27 de janeiro de 

2021. 

 


