
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE- 

ALAGOAS. 

 

 Ás quinze horas e vinte minutos, do dia 26 de outubro de 2018, à 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: Sr. Cícero 

Palmeira Lima, Mário Sérgio Silva,  Antonia Farias dos Santos, Juraci 

Ferreira Silva, Felipe do Santos Melo, Keups Melo de Souza e José Rocha 

Sobrinho, ausente o Vereador Winas Gomes Silva, presentes também a Vice 

Prefeita Márcia Melo, o Pároco da cidade Padre José Paulo, a Assessora 

Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo, além de outras diversas pessoas 

da comunidade. Aberta a sessão:  Inicialmente o Senhor Presidente apresentou 

os seus cumprimentos a todos os presentes. Ato continuo: deu-se início à 

ordem do dia que constou dos Projetos de Leis nº 014/2018, que trata da 

alteração dos anexos da LDO 2019, Projeto de Lei Nº 015/2018, que trata da 

Revisão do PPA 2018-2021, e o Projeto de Lei 016/2018, LOA - Lei Orçamentária 

2019, foi entregue cópia dos Projetos aos Vereadores presentes. Ato continuo:  

Foi facultado a palavra a quem desejasse fazer uso, O Vereador Keups Melo de 

Souza, fez uso da palavra, e de forma livre e aberta, questionou a aprovação do 

Projeto Lei nº 013/2018, que criou o Conselho Municipal de Segurança, criticou 

o imediatismo como aconteceu a apresentação, votação e a aprovação do 

mesmo, e enfatizou que medidas tomadas a toque de caixa, poderão vir ser 

anuladas, e finalizou. O Padre José Paulo, fez uso da fala e comunicou aos 

Vereadores que a Igreja Matriz no momento passa por reforma e fez uma 

explanação dos altos custos, pediu a colaboração financeira dos Vereadores 

para realizar a obra da reforma da Igreja, agradeceu ao Presidente pelo espaço 

cedido abençoou a todos e finalizou. Todos os Vereadores se prepuseram a 

ajudar. Ato continuo: O Presidente, informou aos Vereadores que o Contador 

da Câmara Sr. Franklin foi convidado e deixou certo sua presença na próxima 

sessão para explicar os projetos de Leis, que deram entrada e que somente após 

aconteceria a primeira votação dos referidos. Não havendo mais nada a ser 

discutido às hs: 16:40 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 26 de outubro de 2018. 
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