
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:22hrs (quinze horas e vinte e dois minutos) do dia 05 (cinco) de julho 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, o Segundo Secretário Felipe dos Santos Melo, e os demais 
Vereadores Membros: Winas Gomes Silva, José Rocha Sobrinho, Keups 
Melo de Souza e Mário Sérgio Silva. Estavam ausentes os Vereadores 
Antônia Farias dos Santos e Herilio Monteiro Barbosa 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 Assistente 
Administrativa da casa, que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior. 
Depois de lida, a citada ata foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, o 
Presidente autorizou a chefe de setor da casa para ler o parecer das comissões 
que trata da mensagem de nº 02/2019 – RPPS e do Projeto de Lei e Diretrizes 
Orçamentária (2020), sendo os mesmos postos em votação e aprovados por 
unanimidade, sendo o segundo desempatado pelo presidente. Dito isto, o 
presidente pede para que o jurídico apresente o parecer na próxima sessão. Ato 
contínuo, o presidente autoriza a chefe de setor da casa para ler o oficio de nº 
05/2019, onde trata do aumento do salário do enfermeiro e do odontólogo, logo 
mais, o vereador Sr. Keups faz uma ressalva, relatando o quanto os funcionários 
da saúde lutam por um acréscimo de salário, e que todos devem ser valorizados, 
não somente os citados na mensagem, que já fora prometido o acréscimo, mas 
até o momento a promessa não se concretizou, por não ter a secretaria da saúde 
orçamento. Ademais, o Presidente diz que nada mais justo que seja cobrado 
essa promessa. Continuando a sessão, o Presidente comunica aos colegas que 
foi feito a homologação do concurso e divulgado no diário oficial, com isso, o 
vereador Sr. Keups pergunta quando os aprovados seriam chamados, sendo 
dada a palavra ao jurídico da casa, que explica os próximos passos a serem 
realizados. Além disso, o vereador Sr. Keups pede a palavra para parabenizar o 
município, primeiro quanto a aptidão da posse dos aprovados e segundo pelo 
povoado Riacho ter sido contemplado com a equipe da saúde bucal. Logo após, 
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 o Segundo 
Secretário lavrasse a presente Ata que após lida, e de acordo, será assinada 
pelo Presidente, pelo Segundo Secretário e demais Vereadores que desejarem. 
Belo Monte em 05 de julho de 2019. 
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Segundo Secretário: 


