
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:20 hrs (quinze horas e vinte minutos) do dia 22 (vinte e dois) de maio de 
2020 (dois mil e vinte), 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, 
Mário Sérgio Silva e José Rocha Sobrinho. Estava ausente o vereador 
Keups Melo de Souza, com ausência justificada, e o vereador Winas Gomes 
Silva. Também presente a Assessoria Jurídica da Casa, além de outras pessoas 
da comunidade.  
Aberta a Sessão, de forma inicial, o Presidente solicitou Assistente 
Administrativa da casa, que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior. 
Depois de lida, a citada ata foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, o 
Presidente autorizou a Chefe de Setor da casa para ler a mensagem de nº 
02/2020 e o Projeto de Lei de n° 02 de 01 de abril de 2020, que dispões sobre 
as alterações no sistema de previdência social, provenientes da Emenda 
Constitucional E.C n° 103 de 12 de novembro de 2019. Ato contínuo, o 
presidente autoriza a leitura do Decreto Extraordinário de n° 632, de 13 de maio 
de 2020, que se refere sobre a abertura de crédito extraordinário, na forma do 
art.44 da Lei Federal 4320/1964. Ademais, é autorizado a leitura do parecer das 
comissões de n° 01/2020 e o parecer jurídico de n° 06/2020, sendo assim 
colocados em votação e provados pelos ali presentes. Em seguida, é posto em 
votação do Decreto, o qual é aprovado por unanimidade dos presentes.  
Continuando, o presidente passa a palavra para o jurídico da casa, que discute 
sobre o aumento dos salários dos senhores vereadores, sendo colocado em 
votação e aprovado pelos presentes, para que assim seja feito uma resolução, 
foi esclarecido também, que será com data retroativa por estarem recebendo 
desde janeiro o aumento. Por conseguinte, o presidente pergunta se teriam mais 
alguma coisa a ser colocado na sessão, e o vereador senhor Zé Rocha pede a 
palavra, onde pede a Deus para que nos livre desse mal que está no mundo. 
Com isso, não tendo mais nada, o senhor 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 22 de maio de 2020. 
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