
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:11hrs (quinze horas e onze minutos) do dia 12 (doze) de abril 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, Winas Gomes Silva, José Rocha Sobrinho e 

Keups Melo de Souza. Estava ausente os Senhores vereadores Felipe dos 
Santos Nascimento e Mario Sérgio Silva, 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 autorizou a entrega de uma cópia com as alterações do novo 
Regimento Interno da casa a cada vereador que estava ali presente. 

Continuando, o Presidente solicitou ao Assessor Jurídico que pudesse ler para 
os demais membros da casa o Requerimento nº 002/2019 de autoria do vereador 
Sr. Juracy Ferreira Silva, o qual foi votado e aprovado por unanimidade para que 

fosse encaminhado para o Secretário Municipal competente tomar as 
providências necessárias para resolução do problema. O vereador Sr. Keups 
Melo de Souza, por sua vez, fez o uso da palavra, e propôs também indicações, 

para o Secretário de Obras e para o Prefeito do Município, sendo tanto para ver 
a questão da iluminação pública de povoados menores como é o caso do 
Povoado Linha, Aymoré, Boa Vista, Ponta da Serra, aos quais “estão as 

escuras”, tanto para ser realizado a terraplanagem do campo de futebol do 
Povoado Riacho da Jacobina. Sendo assim, o Presidente solicitou que fosse 
constado em Ata, e que viesse a ser encaminhado para o executivo, no qual foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Continuando, o Presidente 
passou a palavra para o assessor da casa, para que desse continuidade a 
votação do novo regimento interno da casa, já que ali havia 06 (seis) vereadores 

presentes, além do presidente. Sendo assim, após a explicação foi colocado em 
votação pelo Presidente, sendo aprovado por unanimidade. O Assessor Jurídico 
da casa informou ainda que agora, com o Regimento Interno aprovado, vai 

apresentar a proposta de regulamento do decreto da verba indenizatória, e o a 
gratificação por exercício de função na mesa diretora. Ato contínuo, o Sr. 
vereador Keups Melo de Souza, pediu novamente a palavra e explicou aos 

demais vereadores que foi conversado com um presidente de outra câmara a 
respeito da verba indenizatória, sendo exposto um áudio de conversa pelo 
Whatsapp com o mesmo, no qual dizia que a verba teria que ser dividida de 

forma igualitária para todos os membros. O vereador Keups, dessa forma 
expressa sua preocupação por escutar diversas vezes que isso poderia causar 
problemas para todos os seus colegas. Dito isto, o assessor da casa explica que 

já foi conversado sobre esse assunto com o presidente para que isso fosse 
regulamentado, e seria umas das pautas da próxima sessão. Continuando a 
sessão, o vereador Keups faz uma ressalva, que deveria colocar como seria 



gasto a verba indenizatória. Logo após, as procuradoras jovens da festa do dia 
12 do mês de junho do Povoado Restinga se apresentam pedindo ajuda para o 
evento. Logo mais, o presidente pergunta se tem mais alguma coisa a ser 

colocado na sessão, e o vereador Keups Melo de Souza sugere que fosse feito 
sempre um oficio antes de pedir alguma ajuda, para que assim ficasse mais 
organizado, sendo aceito por todos. Continuando, a vereadora Sra. Antônia 

Farias dos Santos pede o uso da palavra, e explica que já havia feito um 
requerimento ao presidente anterior da casa, e queria reforçar ao presente a 
respeito da ampliação do cemitério de Riacho da Jacobina, onde já se encontra 

lotado, estando em uma situação lamentável. Sendo assim, o vereador Keups 
Melo de Souza reforça o pedido da sua colega, e recebendo o apoio dos demais 
ali presentes, tendo como resposta do presidente que seria feito em nome da 

casa, como pedido de todos vereadores. Portanto, não havendo mais nada a ser 
discutido o Presidente, deu-se por encerrada a Sessão Ordinária com a graça 
de Deus e do município 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 12 de abril de 
2019. 

 
 Presidente: 
 

Primeira Secretária: 


