
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:15hrs (quinze horas e quinze minutos) do dia 17 (dezessete) de julho 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, e os demais 
Vereadores Membros: José Rocha Sobrinho, Mário Sérgio Silva e Keups 
Melo de Souza. Estavam ausentes os vereadores Antônia Farias dos 
Santos, Felipe dos Santos Melo, e Herilio Monteiro Barbosa, com ausências 
justificadas. Também presente o Assessor Jurídico da Casa, além de outras 
pessoas da comunidade. Por verificar a ausência de quórum, o senhor 
Presidente determinou que aguardassem 30 (trinta minutos) como prevê o 
regimento interno da casa. Diante disso, as 15:45 (quinze horas e quarenta e 
cinco minutos) o senhor presidente verificou que continuava com a ausência de 
quórum mínimo para abertura da sessão, contudo, estava presente na casa a 
secretária municipal de saúde e sua equipe, que compareceram em virtude de 
solicitação feita pelos senhores vereadores Keups Melo, José Rocha e Winas 
Gomes, para apresentar as medidas que o município de Belo Monte está 
tomando para o enfrentamento do Corona Vírus, assim, em acordo com os 
vereadores presentes na casa e que, para não adiar mais uma vez a 
apresentação da secretária o senhor presidente determinou que procedesse 
com a realização da apresentação. Insta esclarecer que após 5 (cinco) minutos 
de iniciada apresentação chegou à casa o vereador Senhor Winas Gomes 
Silva. Na sua apresentação a secretária de saúde apresentou dados e 
estatísticas do município, respondeu questionamentos dos vereadores e, as 
18:15 (dezoito horas e quinze minutos), o presidente encerrou os trabalhos e 
informou que na próxima sessão as propostas e projetos seriam devidamente 
postos para votação. Com isso, o mesmo solicitou que fosse lavrada a ata e 
encerrou a sessão, que será assinada pelo Presidente, e demais Vereadores 
que desejarem. Belo Monte em 17 de julho de 2020. 
 
 
 
Presidente: 
 
 


