
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:15hrs (quinze horas e quinze minutos) do dia 11 (onze) de dezembro 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 assistente 
administrativa, que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior. Depois 
de lida, a citada ata foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, o Presidente 
colocou em discursão o Projeto de Lei de n° 08/2020 – LOA, que logo após foi 
colocada em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Ademais, o 
presidente autorizou a chefe de setor para leitura do Parecer das comissões de 
n° 09/2020, que trata do Projeto de Lei de n° 06/2020. Sendo colocado em 
votação, tendo uma abstenção e os demais a favor. Logo mais, o presidente 
autoriza a leitura do parecer jurídico de n° 15/2020, colocado em votação e 
aprovado por unanimidade, com isso, o presidente coloca em votação o Projeto 
de Lei de n° 06/2020, este aprovado por unanimidade. Continuando, o presidente 
autoriza a leitura do parecer das comissões de n° 10/2020, referente ao Projeto 
de lei de n° 07/2020, que após lido foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade, em seguida é autorizado a leitura do Parecer jurídico de nº 
16/2020, sendo colocado em votação e também aprovado por unanimidade, 
consequentemente o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei de nº 
07/2020, sendo este aprovado por unanimidade. Por conseguinte, o presidente 
autoriza a leitura do Parecer das comissões de n° 11/2020 do Projeto de lei de 
n° 10/2020, posto em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida é 
autorizado a leitura do Parecer Jurídico de n° 17/2020, colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Ademais, é colocado em votação o Projeto de Lei de 
n° 10/2020, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Continuando, o 
presidente autoriza a leitura da mensagem e do Projeto de Lei de n° 11/2020, 
sendo este colocado em votação nesta sessão por ser caráter de urgência. O 
vereador Keups então pede a palavra, e expressa que apesar deste Projeto ter 
chegado nesta sessão, e não ter dado tempo de uma análise, é sucinto a criação 
de cargos, mas que ao contrário dos comissionados, esse ele é a favor, pois é 
louvável, por ser pessoas estudadas, que passou no concurso, e não ter vinculo 
político, trata-se de cargos efetivos. Com isso, o Presidente autoriza a leitura o 
Parecer das comissões de n°12/2020, colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Logo mais, autoriza a leitura do parecer jurídico de n°18/2020, 
aprovado também por unanimidade. E, dando continuidade, é colocado em 
votação o Projeto de Lei de nº 11/2020, aprovado por todos os edis desta casa. 
Sem mais, o Presidente pergunta se alguém deseja fazer o uso da palavra e 
Keups pede a vez, onde fala da sua trajetória aqui nesta casa, e de seu orgulho 
por todas as decisões tomadas, como também da decisão de deixar esta casa. 
Lembra também que o mesmo Presidente que deu a sua posse, é o mesmo com 



quem ele faz os seus últimos dias como vereador, também agradece a cada 
eleitor e aqueles que fazem parte desta casa. Em seguida, o vereador Juracy 
também pede a palavra e agradece a Deus por viver este momento com todos 
os presentes como também deseja um feliz natal a todos. Fala também que 
todos aqui são amigos, uma família, e que sempre estará de portas abertas para 
todos. E, por fim, o presidente pergunta se mais alguém gostaria de falar, não 
tendo mais nada, o mesmo agradece a todos pelo respeito, pede desculpas por 
qualquer magoa que tenha causado, e por terem dado a oportunidade de poder 
conduzir esta casa mais uma vez, fala que esta casa é de todos, bem como que 
o vereador Keups mesmo da oposição sempre manteve as regras, e que todos 
ali podem sempre contar com o mesmo. Com isso, 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 11 de dezembro de 2020. 
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