
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:23hrs (quinze horas e vinte e três minutos) do dia 23 (vinte e três) de 
outubro 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, e os demais 
Vereadores Membros: Herilio Monteiro Barbosa, Mário Sérgio Silva, Keups 
Melo de Souza, Winas Gomes Silva, José Rocha Sobrinho e Felipe dos 
Santos Melo. Também presente o Assessor Jurídico da Casa, além de outras 
pessoas da comunidade. Aberta a Sessão, de forma inicial, o Presidente solicitou 
a primeira secretária, 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 para leitura do parecer das comissões de 
nº 05/2020, logo mais posto em votação, sendo este aprovado por unanimidade, 
A seguir o presidente autoriza o assessor jurídico da casa para leitura do parecer 
jurídico de nº 11/2020, que após lido é colocado pelo presidente em votação e 
aprovado por unanimidade. Diante disso, o Presidente coloca em votação o 
Projeto de Lei de nº 05/2020, sendo aprovado por todos os vereadores. Por 
conseguinte, o presidente pergunta se algum nobre colega teria algum 
comentário a ser feito, e consequentemente o vereador Keups pede a palavra e 
fala que o Projeto anteriormente votado deveria ao seu entendimento ser por 
projeto e não decreto, que deveria modificar ou excluir o artigo 4º. Seguidamente 
o Presidente pergunta se mais alguém teria algum comentário, e não tendo mais 
nada, o mesmo combina que diante da correria das eleições todos os vereadores  
estariam de acordo para dar uma pausa e voltar as sessões após as eleições. 
Depois de conversarem sobre, ficou acordado entre os mesmos que a próxima 
sessão seria cancelada e com isso, aumentaria mais uma sessão para o dia 18 
(dezoito) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), sendo assim, esticado o 
recesso. E, por fim, o presidente pergunta se teriam mais alguma coisa a ser 
colocado na sessão, não tendo mais nada, o mesmo 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 23 de outubro de 2020. 
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