
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:05hrs (quinze horas e cinco minutos) do dia 26 (vinte e seis) 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, o Segundo 
Secretário Felipe dos Santos Melo, e os demais Vereadores Membros: 
Herilio Monteiro Barbosa, Winas Gomes Silva, José Rocha Sobrinho, 
Keups Melo de Souza e Mario Sérgio Silva. 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 do projeto de decreto para 
regulamentar a verba indenizatória recebida pelos vereadores, sendo feito um 
esboço do mesmo pelo assessor da casa. Em seguida, sugeriu para ser 
analisado com mais calma para que assim, na próxima sessão pudesse discutir 
e votar. O vereador Sr. Winas pediu para que fosse analisado naquele momento, 
e em seguida o vereador Sr. Keups indagou sobre o decreto e as vantagens que 
o presidente já tem, como é o caso da contratação dos funcionários e a 
administração do orçamento da casa. Dito isto, o Assessor Jurídico da casa 
pediu o uso da palavra para fazer um comentário de que tudo ali apresentado 
possui respaldo legal. E, continuando a sessão, o vereador Sr. José Rocha falou 
que também não concorda com o fato do presidente receber mais verbas que os 
demais vereadores, e que em outras câmaras não existe isso. Com isso, o 
assessor faz o uso da palavra para explicar a diferença da verba indenizatória e 
das gratificações pelo exercício da função (que é como será usado agora), e, 
mais uma vez sugeriu que fosse analisado com calma as copias ali apresentadas 
do decreto, para que assim, os senhores pudessem trazer melhorias e ser 
discutido na próxima sessão, como foi feito com o regimento interno. Em seguida 
pediu atenção dos senhores vereadores para que pudesse ler um trecho de uma 
decisão do Tribunal do Paraná, a respeito das verbas indenizatórias e as 
gratificações. O presidente, então pergunta se restou alguma dúvida e que 
acharia melhor que realmente fosse discutido na próxima sessão. Continuando 
com a sessão, o Presidente passou a palavra para o vereador Sr Keups, que 
junto com os vereadores Srs. Winas e José Rocha, apresentam os 
Requerimentos de nº 03 e nº 04, e explica sobre os mesmos, que um dos 
requerimentos já havia sido apresentado a anos atrás e o outro diz respeito do 
Portal da Transparência do executivo, que era muito falho. Logo após, o vereador 
Sr Keups fez o uso da Tribuna, para parabenizar os 61 anos do município de 
Belo Monte, e contou do orgulho que tem de fazer parte da cidade mais bonita 
de Alagoas, e que só lamenta o fato de apenas poder comemorar no dia 29, e 
não do dia 24 (dia da sua emancipação). Comenta também, o quanto é preciso 
evoluir, pois a casa não tinha recebido nenhum convite para comemoração da 
emancipação, como por exemplo, com a cerimônia de hasteamento da bandeira. 



Também parabenizou o Secretário de Obras, pois, na última quinta feira foi 
levada a iluminação para o povoado Aymoré, e completou falando mais uma vez 
o quanto era preciso evoluir independente de bancada. Continuando, o 
presidente pergunta se teriam mais algo a ser colocado na sessão e, não 
havendo mais nada a ser discutido, o mesmo 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 26 de abril de 2019. 
 
 Presidente: 
 
Primeira Secretária: 


