
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:18hrs (quinze horas e dezoito minutos) do dia 25 (vinte e cinco) de outubro 
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, a primeira secretária Antônia Farias dos Santos, o segundo 
secretário Felipe dos Santos Melo e os demais Vereadores Membros: 
Herilio Monteiro Barbosa, Keups Melo de Souza, Mário Sérgio Silva, Winas 
Gomes Silva e José Rocha Sobrinho. Também presente o Assessor Jurídico 
da Casa Dr. José Tiago Gama Nascimento, além de outras pessoas da 
comunidade.  
Aberta a Sessão, de forma inicial, o Presidente solicitou a Assistente 
Administrativa da casa, que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior. 
Depois de lida, a citada ata foi aprovada com ressalva. Em seguida, o Presidente 
pergunta se teriam algo a ser colocado na presente sessão, e não tendo nada, 
autorizou a Chefe de Setor da casa para leitura do oficio de nº 23/2019, 
encaminhado pela secretária de saúde, o qual se trata do convite para reunião 
que ocorrerá no povoado Serrote da Aroeira no dia 29 de outubro de 2019, as 
10:30 hrs, que tem como objetivo relatar as informações sobre a mudança 
territorial, onde o povoado citado passou a fazer parte do município de Belo 
Monte. Logo mais, o Presidente faz algumas observações sobre as faltas nas 
sessões, como também sobre as notas da verba indenizatória. Com isso os 
senhores vereadores Zé Rocha e Keups Melo pedem a palavra e falam do quão 
importante é seguir o regimento da casa. Ademais, o assessor jurídico da casa 
tira algumas dúvidas sobre tal assunto. E, não tendo mais nada a ser colocado 
em sessão, o presidente deu-se por encerrada a Sessão Ordinária com a graça 
de Deus e do município e determinou que a Primeira Secretária lavrasse a 
presente Ata que após lida, e de acordo, será assinada pelo Presidente, pela 
Primeira Secretária e demais Vereadores que desejarem. Belo Monte em 25 de 
outubro de 2019. 
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