
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:35hrs (quinze horas e trinta e cinco minutos) do dia 14 (quatorze) de 
agosto 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 segundo secretário Felipe dos 
Santos Melo, e os demais Vereadores Membros: Herilio Monteiro Barbosa, 
José Rocha Sobrinho, Mário Sérgio Silva, Winas Gomes Silva e Keups Melo 
de Souza. Estavam ausentes os vereadores Antônia Farias dos Santos e 
Juracy Ferreira Silva, com ausências justificadas. Também presente o 
Assessor Jurídico da Casa, além de outras pessoas da comunidade. Aberta a 
Sessão, de forma inicial, o Presidente solicitou ao segundo secretário, 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 ao jurídico da 
casa para leitura do parecer das comissões de nº 04/2020, colocando em 
seguida para votação, sendo aprovado por unanimidade. Continuando, é 
autorizado a leitura do parecer jurídico de n° 10/2020, sendo o mesmo aprovado 
por unanimidade. Com isso, é colocado em votação o Projeto de Lei de nº 
04/2020, o qual fora aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. 
Por conseguinte, o presidente autoriza a leitura da indicação de n° 06/2020 de 
autoria do vereador Mario Sergio. A prosseguir, são postos os requerimentos de 
n° 08/2020 e de n° 09/2020, ambos de autoria do vereador Keups. Como também 
a leitura do requerimento de n° 10/2020 de autoria do vereador Zé Rocha, que 
pede a palavra e relata que foi procurado por moradores do Povoado Maria 
Preta, pedindo ajuda quanto a esses quebra molas na rodovia, antes que 
chegasse a acontecer o pior. Então, o presidente da casa, explica que é de 
competência da DER, e que já teria sido encaminhado pedido para realização 
do mesmo. Logo mais, o vereador Keups faz o uso da tribuna, e parabeniza os 
professores, que mesmo diante da pandemia, vem cumprindo a semana da 
leitura, que desde o ano de 2016 vinha sendo colocado em prática, mesmo 
muitas vezes tendo que tirar do seu próprio bolso, para complementar uma 
atividade, dando melhoria aos estudos de seus alunos. Seguidamente, o 
vereador Winas pede a palavra, pedindo para que fosse feito indicação 
solicitando a colocação de 02 (duas) caçambas na estrada do povoado Tapera, 
onde logo mais, o vereador Mario Sergio pede a palavra e comenta que já havia 
falado com o Prefeito, e o mesmo garantiu que seria providenciado na segunda 
feira seguinte desta sessão. 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 o Segundo Secretário 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 14 de agosto de 2020. 
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