
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:05hrs (quinze horas e cinco minutos) do dia 29 (vinte e nove) de março de 
2019 (dois mil e dezenove), a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BELO MONTE, reuniu-se, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Cicero Palmeira Lima e 
comparecendo os Senhores Vereadores: o Vice-Presidente Juracy Ferreira 
Silva, o Segundo Secretário Felipe dos Santos Nascimento, e os demais 
Vereadores Membros: Herilio Monteiro Barbosa, Mario Sérgio Silva, Winas 
Gomes Silva, José Rocha Sobrinho e Keups Melo de Souza. Estava ausente 
a Vereadora Antônia Farias dos Santos, com ausência justificada. Também 
presente o Assessor Jurídico da Casa Dr. José Tiago Gama Nascimento, além 
de outras pessoas da comunidade.  
Aberta a Sessão, de forma inicial, com ausência da Primeira Secretária, o 
Presidente solicitou ao Assessor Jurídico, que procedesse com a leitura da Ata 
da sessão anterior. Depois de lida a citada ata, o vereador Sr. Keups fez uma 
pequena ressalva para correção de erro material e, logo em seguida, a mesma 
foi aprovada. Ato contínuo, o Presidente convidou o Assessor Jurídico, Dr. Tiago 
Gama para falar sobre o Regimento Interno da casa. Após um breve comentário, 
o Presidente perguntou aos demais presentes se teria ficado alguma dúvida, 
sendo informado pelo Vereador Sr. Keups, que este fez algumas proposições 
modificativas. Dando continuidade, o Assessor da casa informou que eram 
válidas as proposições modificativas, lendo para os senhores vereadores as que 
julgou mais importantes e perguntou em seguida, se era desejo dos senhores 
Vereadores votarem naquele momento ou se preferiam analisar com mais 
calma.  
Dito isto, os vereadores presentes decidiram que seria mais interessante julgar 
os conteúdos modificativos propostos pelo Vereador Sr. Keups nesta mesma 
sessão, haja vista que se ficassem com alguma dúvida, o Assessor da casa 
estava ali para saná-las. E assim, deu inicio ao debate e votação das 
modificações propostas pelo Vereador Sr. Keups, sendo as mesmas aprovadas 
por unanimidade. Em seguida, o Assessor Jurídico da Casa informou que faria 
as modificações no Regimento e traria o mesmo impresso para os vereadores 
na próxima sessão legislativa. 
Continuando a sessão, o vereador Sr. José Rocha questionou sobre os 
problemas da energia do prédio, sendo informado pelo Presidente que já tinha 
entrado em contato com a Eletrobrás para resolução. 
Não havendo mais nada a ser discutido o Presidente, encerrou a Sessão 
Ordinária e determinou que o segundo Secretário lavrasse a presente Ata que 
após lida, e de acordo, será assinada pelo Presidente, pelo segundo Secretário 
e demais Vereadores que desejarem. Belo Monte em 29 de março de 2019. 
 
 Presidente: 
 
Segundo Secretário: 


