
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:26hrs (quinze horas e vinte e seis minutos) do dia 15 (quinze) 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, Mario Sérgio Silva, Winas 
Gomes Silva, José Rocha Sobrinho e Felipe dos Santos Nascimento. 
Estava ausente o Vereador Keups Melo de Souza, 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 iniciou a sessão falando sobre o aumento do orçamento da casa e de 
que com isso, haveria um aumento para cada vereador, no importe de R$ 205,00 
(duzentos e cinco reais), já que a gestão passada estava trabalhando com um 
orçamento num percentual de 66% (sessenta e seis por cento) e que agora seria 
trabalhado em 68% (sessenta e oito por cento) do valor total do orçamento. 
Assim, abriu votação para saber se este aumento seria incorporado ao valor do 
salário ou da verba indenizatória. Por unanimidade entre os presentes, ficou 
decidido que este aumento seria em cima da Verba Indenizatória, passando esta 
para o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Importante deixar 
ressaltado que na sessão passada, o vereador Sr. Keups de Souza havia 
sugerido que o aumento fosse em cima do salário. 
Dando continuidade à reunião, o Presidente voltou a falar sobre a votação do 
novo Regimento Interno da Casa e solicitou aos presentes, que fosse adiada a 
votação, já que por motivo de força maior, o Vereador Sr. Keups de Souza não 
pôde comparecer a esta sessão e que o mesmo ficou de apresentar algumas 
proposições modificativas e sua ausência, prejudicaria o bom andamento dos 
trabalhos. O vereador Sr. José Rocha, concordou com o Presidente sobre o 
adiamento da votação. 
O vereador Sr. José Rocha, solicitou a continuidade com o uso da palavra e 
disse que só estaria com dúvida neste novo Regimento sobre o artigo 259, inciso 
II, do mesmo, que diz respeito a fixação da residência. O Assessor Jurídico da 
Casa, Dr. Tiago Gama pediu a palavra e informou que esta mesma dúvida havia 
sido motivo de indagação também pelo vereador Sr. Keups de Souza e continuou 
dizendo que havia uma diferença entre domicilio e residência e que este seria 
fixado com base na inscrição informada pelo vereador junto ao TRE/AL. 
O Presidente da Casa solicitou ao Assessor Jurídico para que este explicasse 
como estava a questão do concurso, sendo explicado pelo mesmo que o 
Município já havia expedido a homologação do seu resultado e, a Câmara, por 
ser um órgão independente, irá publicar mais adiante também a sua 
homologação, já que agora o foco estava na aprovação do seu novo Regimento. 
A vereadora Sra. Antônia Farias fez uso da palavra questionando se os 
aprovados seriam chamados, já que na sessão estava presente um rapaz de 



nome Lucas, que havia sido classificado em 3º lugar no certame. O presidente 
respondeu que sem dúvida alguma os aprovados seriam chamados, mas que 
como o Assessor da Casa informou, primeiro será resolvido a questão do 
regimento para após haver a homologação do resultado 
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 março de 2019. 
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