
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:07hrs (quinze horas e sete minutos) do dia 01 (primeiro) de março 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 e comparecendo os 
Senhores Vereadores: o Vice-Presidente Juracy Ferreira Silva, a Primeira 
Secretária Antônia Farias dos Santos, e os demais Vereadores Membros: Herilio 
Monteiro Barbosa, Keups Melo de Souza, Mario Sérgio Silva e Felipe dos Santos 
Nascimento. Estavam ausentes os Vereadores Winas Gomes Silva e José 
Rocha Sobrinho, este último com ausência justificada. Também presente o 
Assessor Jurídico da Casa Dr. José Tiago Gama Nascimento, além de outras 
pessoas da comunidade.  
Aberta a Sessão, de forma inicial, o Presidente solicitou a Primeira Secretária, 
Sra. Antônia Farias que procedesse com a leitura da Ata da sessão anterior. 
Depois de lida, a citada ata foi aprovada sem ressalvas. Ato contínuo, o 
Presidente leu aos demais membros da casa o Requerimento nº 001/2019 de 
autoria dos vereadores Srs. Keups Melo de Souza, Winas Gomes Silva e José 
Rocha Sobrinho e em seguida, passou a palavra ao Assessor Jurídica da Casa, 
Dr. Tiago Gama para emissão de parecer. 
Antes de passar para a pauta da sessão ordinária, o Presidente pediu licença 
para informar que corria boatos na cidade, de que foi o mesmo quem demitiu os 
antigos funcionários da casa, quando na verdade, quando este assumiu a 
presidência, os funcionários já estavam exonerados, afirmando ainda, que é 
direito de qualquer gestão fazer as contratações que achar necessário. 
Passando para a pauta desta sessão ordinária, o Presidente abriu o plenário 
para que os senhores vereadores manifestassem suas opiniões acerca do novo 
Regimento da Casa que fora apresentado pelo Assessor Jurídico. 
O vereador Sr. Keups Melo, solicitou o uso da palavra e indagou ao Assessor 
Jurídico da Casa se o regimento que foi apresentado, partiu do zero ou se era 
uma adaptação a outros regimentos, visto que o mesmo parecia muito com o 
Regimento da Câmara de Vereadores de Arapiraca. Com isso, o Assessor 
Jurídico da Casa, Dr. Tiago Gama, informou que o regimento apresentado 
continha alguns trechos de outros regimentos, de outras casas legislativas, 
porque a Câmara de Belo Monte deve se adaptar as grandes cidades, saindo do 
contexto de apenas mais uma cidade do interior. 
Respondido a indagação, o vereador Sr. Keups Melo passou a tecer outros 
comentários que julgou pertinente ao novo regimento, tais como, que a eleição 
para Presidente da Casa ocorresse de forma separada; sessões itinerantes ou 
comunitárias; sobre o recesso legislativo do meio do ano, para que este fosse 
retirado do Regimento; além de perguntar se este Regimento feriu a Lei Orgânica 
do Munícipio, já que esta é bastante antiga, sendo respondido pelo Assessor 
Jurídico da Casa que teve o trabalho de verificar o regimento junto com a lei 
orgânica e seria até interessante a Casa provocar o município para fazer a 
atualização da referida Lei. 
Feita tais indagações, foi sugerido ao Vereador Sr. Keups Melo que trouxesse 
essas suas proposições alteradas no regimento e colocasse as mesmas em 
votação na próxima sessão legislativa, o que foi concordado pelo vereador. 



O Presidente da Casa perguntou aos demais vereadores se mais alguém teria 
alguma dúvida ou sugestão, sendo falado pelo Vereador Sr. Herílio Monteiro que 
concordava com a sugestão do Vereador Sr. Keups Melo sobre a retirada do 
recesso parlamentar do meio do ano. O vereador Sr. Herílio Monteiro indagou 
ainda ao Assessor Jurídico da Casa se este já teria uma posição de como iria 
ficar a questão da verba indenizatória, sendo informado pelo Dr. Tiago Gama, 
que após a aprovação do novo Regimento, esta matéria seria objeto de um 
decreto legislativo para regulamentação da matéria. 
Após a abertura da palavra para os demais vereadores, não houve mais 
manifestação de nenhum deles, falando o Presidente da Casa que a próxima 
sessão será pontualmente as 15:00h, pedindo aos nobres vereadores que 
observassem a pontualidade. 
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 01 de março de 2019. 
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