
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:12hrs (quinze horas e doze minutos) do dia 24 (vinte e quatro) 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 e Mário 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 Assistente 
Administrativa 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 a Chefe de Setor para ler as respostas dos requerimentos 
de nº 03, 04 e 05 que foram apresentados pelo vereador Sr. Keups Melo. Ao 
apresentar a resposta de nº 03, o vereador Sr. Keups expressa, que o Sr, 
Secretário da Educação não respondeu o que de fato lhe foi solicitado e explica 
o que faltou a ser respondido. E, após lido as demais respostas, o vereador Sr. 
Keups agradece o encaminhamento e as respostas dos demais secretários, que 
foram muito bem explicadas. Logo mais, diante das respostas dos 
requerimentos, o vereador Sr. Keups solicita ao Sr. Presidente que desejaria um 
gráfico do Belo Monte – Previ, para que assim explicasse melhor a situação. Dito 
isto, o Sr. Presidente informa que vai solicitar. Em seguida, o Sr. Presidente 
passa a palavra para a Chefe de Setor, para esclarecer sobre o Projeto de Lei 
da Criação do cargo de Ouvidor do município, que foi alterado como os membros 
da casa assim desejaram, e sem mais ressalvas, foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Continuando a sessão, a mesma discorre sobre a 
formação de comissões, sendo assim colocado em votação. Feito isto, o Sr. 
Presidente pergunta se alguém teria mais algo a acrescentar, e a vereadora Sra. 
Antônia solicita para o executivo energia para o Povoado Olho D’agua Novo, 
proximo da lavanderia a casa de farinha, subindo a casa de Cristiano, como 
também solicita três postes, pois aconteceu um acidente, quebrando um poste 
no meio, e os moradores correndo risco de vida. O Sr. Presidente responde que 
os postes teriam que ser a Equatorial, e que vai ser passado tudo ao executivo. 
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 24 de maio de 2019. 
 
 Presidente: 
 
Primeira Secretária: 


