
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:17hrs (quinze horas e dezessete minutos) do dia 10 (dez) de maio 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. Estava 
ausente o Vereador Mário 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 administração da casa, 
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 ao 
assessor da casa apresentar as indicações de nº 02, 03 e 04, como também o 
requerimento de nº 05, sendo estes apresentados pelo vereador Keups Melo de 
Souza. Contudo, o Sr. Presidente informou que a indicação referente a 
iluminação para o povoado Restinga já estaria com o projeto pronto, que foi 
passado para a Equatorial (Distribuidora de Energia Elétrica), faltando apenas 
os mesmos analisarem, e que, as demais indicações e requerimento seriam 
encaminhados para o executivo. Diante das apresentações, foi então sugerido a 
necessidade de um técnico para ser acrescentado ao requerimento sobre o Belo 
Monte-Previ. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra para o assessor da 
casa, discutir sobre o Projeto para criação de um cargo de ouvidor para o 
município. Com isso, o vereador Sr. Keups propôs um acréscimo no artigo 4º, 
onde colocaria pelo menos que o grau de escolaridade fosse Ensino Médio 
completo, ou até mesmo ensino superior completo, sendo aprovado por maioria 
dos membros presentes que um dos quesitos era possuir o ensino médio 
completo. Continuando a sessão, o assessor da casa passou para o próximo 
assunto da pauta, que seria sobre o Projeto de Lei da Verba Indenizatória, onde 
foi sugerido pelo vereador Sr. Keups que mudaria o valor apresentado para R$ 
2.000,00, sendo assim não teria necessidade de um próximo decreto. Além 
disso, foi debatido como regulamentar a questão das notas, e tendo uma 
ressalva no artigo 4º, ficando para apresentar as notas até o dia 20 de cada mês. 
Como último ponto discutido do projeto foi abordado a mudança do regulamento 
de até 180 dias para até 30 dias, sendo sugerido pelo vereador Sr. Herílio até 15 
dias. Foi também esclarecido que agora é vedado o reembolso para pessoa 
física. Diante disso, o Sr. Presidente pergunta se algum colega teria mais algo a 
acrescentar, e, sem mais, o assessor jurídico faz o uso da palavra para sugerir 
que fosse deixado para até 30 dias a questão do prazo para regulamentação. 
Continuando, ao tratar do decreto sobre as gratificações, o vereador Sr. Keups 
indaga mais uma vez sobre as vantagens que o presidente já tem com o seu 
cargo na casa, que seria um fato de justiça, que não sendo regularizado naquele 
momento, não seria mais nunca, colocando como exemplo as vantagens do 
presidente da Câmara do Município de Traipu, e de outras mais.  O presidente 
então, dá a opção de comprar um terreno ou mesmo devolver ao executivo, e, 



após o debate feito pelos vereadores Srs. Winas, José Rocha e Keups, foi 
colocado as observações feitas em votação, e aprovado pela maioria dos 
membros ali presentes. Logo após, o vereador Sr. Keups questiona a respeito 
das comissões formadas, como também pede para que todos seus 
requerimentos e indicações sejam publicados no portal. Ademais, o assessor da 
casa pede a palavra e acrescenta, que todos os senhores vereadores poderiam 
contar sempre com a sua ajuda, seja para elaborar uma lei, seja um decreto, que 
a assessoria da casa estava à disposição para o que ali precisarem. E, 
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 10 de maio de 2019. 
 
 Presidente: 
 
Primeira Secretária: 


