
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:20hrs (quinze horas e vinte minutos) do dia 15 (quinze) de fevereiro de 
2019 (dois mil e dezenove), a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BELO MONTE, reuniu-se, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Cicero Palmeira Lima, 
compareceram os Senhores Vereadores: o Vice-Presidente Sr. Juracy Ferreira 
Silva, a Primeira Secretária Sra. Antônia Farias dos Santos, e os demais 
Vereadores Membros: Srs. Winas Gomes Silva, Herilio Monteiro Barbosa, Keups 
Melo de Souza, e José Rocha Sobrinho, ausentes os Vereadores Mário Sérgio 
Silva e Felipe dos Santos Melo. Também presente o assessor Jurídico da Casa 
Dr. José Tiago Gama Nascimento, além de outras pessoas da comunidade. 
Aberta a Sessão: Inicialmente o senhor Presidente apresentou os seus 
cumprimentos a todos os presentes e iniciando os trabalhos, passou-se a Ordem 
do Dia, onde facultou a palavra para o Dr. José Tiago Gama Nascimento, para 
explicar sobre a mudança do Regimento Interno da Casa. Continuando, o 
Presidente Cicero Palmeira Lima, falou sobre o balancete, o aumento dos 
vereadores para R$ 4.406,00 (quatro mil e quatrocentos e seis reais) referente 
ao duodécimo. Que anteriormente teria trabalhado em cima de 66%, e que agora 
trabalharia em cima dos 70%, e que isto seria combinado com o contador e 
jurídico. Aberto para possíveis dúvidas e indagações, o vereador Sr. Keups Melo 
de Souza pediu uma sessão exclusiva só para tratar sobre a proposta de novo 
regimento, pedindo ainda que o mesmo fosse apresentado na forma de “slides”, 
para que ponto a ponto fosse explicado, por ter alguns termos de difícil 
compreensão. Continuando, o presidente passou a palavra para o Dr. José Tiago 
Gama Nascimento, que pediu aos Srs vereadores para que pudessem levar 
grifado suas dúvidas. Logo mais, foi discutido o dia que ficaria a próxima sessão, 
sendo decidido por unanimidade, para o dia 01/02/2019, as 14:00 hrs (quatorze 
horas). Ato contínuo, o vereador Sr. José Rocha Sobrinho perguntou sobre 
quando seria repassado o aumento para os vereadores, sendo informado pelo 
Presidente que já aconteceria neste mês, junto com a diferença referente ao mês 
passado. Além disso, o sr. Presidente Vereador Cicero Palmeira Lima, lembrou 
a todos, que as notas das verbas indenizatórias fossem trazidas para Câmara 
até o dia 19 ou no máximo 20 de cada mês, para que assim pudesse feita a 
contabilidade das mesmas. Continuando, o mesmo passa a palavra para o Dr. 
José Tiago Gama Nascimento, que informou aos ali presentes, que todas as 
matérias relacionadas a casa fossem apresentadas via requerimento. O 
Presidente então perguntou se alguém queria fazer o uso da palavra, e o sr. 
Vereador Keups Melo de Souza perguntou sobre a Ata de Posse, que não havia 
sido lida, indagando ainda que cada um da mesa diretora cumpra seu papel, e 
que estava satisfeito com os posicionamentos do presidente da casa até o 
momento. Continuando, a Secretária Sra. Antônia Farias dos Santos, fez uso da 
sua palavra, pedindo 01 (um) minuto de silêncio pela alma de Alice, agradecendo 
a todos, e dizendo em seguida que na próxima sessão será feito seu papel como 
secretária da casa. Por fim, o Vereador Sr. Keups Melo de Souza perguntou 
sobre o concurso que houve, e o presidente o responde, que está aguardando 
para ser publicado o decreto homologando o referido concurso. Sendo assim, 
lida a Ata de Posse, e feito observações, o Vereador Sr. José Rocha Sobrinho 



solicita as copias dos recibos de suas verbas indenizatórias 2017/2018. 
Informamos ainda que foi apresentado o Requerimento nº 01 dos senhores 
Vereador Keups Melo de Souza, Winas Gomes Silva, e José Rocha Sobrinho, 
não havendo mais nada a ser discutido o Presidente, encerrou a Sessão 
Ordinária e determinou que a 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 15 de fevereiro de 2019. 
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