
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO 

MONTE- ALAGOAS. 

 

Às quinze horas do dia dezoito de agosto de dois mil e dezessete, a CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE, reuniu-se, em Sessão Ordinária, 

sob a Presidência do Excelentíssimo Vereador Senhor Herilio Monteiro Barbosa, 

compareceram os Senhores Vereadores: Juraci Ferreira Silva, José Rocha 

Sobrinho, Keups Melo de Souza, Winas Gomes Silva, Cícero Palmeira Lima, 

Antonia Farias dos Santos, ausentes com justificativas os vereadores senhores 

Mário Sérgio Silva e Felipe dos Santos Melo. Também presente o Representante do 

Conselho Municipal de Saúde, Sr. Eliseu Romão de Lima, além de outras pessoas da 

comunidade. Aberta a Sessão: Inicialmente o Senhor Presidente, apresentou os seus 

cumprimentos a todos os presentes e autorizou que fosse feita a leitura da ata da 

sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada por todos. Dando sequência: Passou-

se a Ordem do Dia, que constou no expediente das Indicações nº 35,36,37e 38 e do 

Requerimento nº 009/2017, todos de autoria do Vereador Keups Melo de Souza, sendo 

todas as proposições legislativas lidas e aprovadas. DANDO SEQUÊNCIA:  O 

Presidente facultou a palavra a quem desejasse fazer uso.  O Vereador Keups, já na 

tribuna, fez uso da palavra, disse: que estava muito feliz e realizado como vereador por 

ver sendo cumprida uma Lei de sua autoria, a Lei municipal nº 359/2016, que institui a 

semana de incentivo à leitura no calendário escolar oficial do município. Parabenizou 

todos os Professores da rede municipal pela execução das ações literárias aplicadas e 

frisou “Quem lê viaja sem sair do lugar”, disse ter acompanhado todos os trabalhos. 

Nominou também todas as escolas e creches do município e as parabenizou-as e 

finalizou. CONTINUANDO: O Vereador  Zé Rocha também fez uso da palavra e cobrou 

do executivo explicações para o não cumprimentos de suas Indicações apresentadas 

anteriormente, foi aparteado pelo Vereador Keups, que reforçou suas cobranças, 

algumas vezes foi aparteado pelos Vereadores, Juracy, Cícero Palmeira e Sônia, que 

deram alguns esclarecimentos sobre o questionado. Também fez uso da palavra o 

Representante dos Conselhos Municipais da Educação Sr. Eliseu Romão de Lima e na 

oportunidade convidou a todos os Vereadores para participarem da primeira 

conferência a se realizar-se em Maceió o Centro de Convenções Ruth Cardoso. Não 

havendo mais nada a ser discutido o Presidente, encerrou a Sessão Ordinária e 

determinou que o Secretário lavrasse a presente Ata que após lida, e de acordo, será 

assinada pelo Presidente, pelo primeiro Secretário e demais Vereadores que 

desejarem. Belo Monte em 18 de agosto de 2017. 
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