
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:12hrs (quinze horas e doze minutos) do dia 02 (dois) de agosto 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, 
Keups Melo de Souza, Mário Sérgio Silva, Winas Gomes Silva e José Rocha 
Sobrinho. 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 a mensagem do Projeto 
de Lei de nº 06/2019 que dispõe sobre a alteração da estrutura de vencimento 
do quadro do pessoal permanente do sistema público municipal de ensino. Logo 
após, foi lido o requerimento de nº 06/2019 apresentado pelos senhores 
vereadores Keups Melo, Winas Gomes e José Rocha, o qual versa sobre a folha 
de pagamento referente ao mês de julho de 2019 de todos os servidores efetivos, 
contratados e comissionados. Após a leitura, o vereador senhor Keups Melo 
pediu a palavra e expôs que tal pedido se foi dado devido a entrada dos novos 
servidores concursados, haja vista que haveria mudanças. Deste modo, o 
Presidente da casa disse que tal requerimento seria encaminhado para o 
executivo. Ato contínuo, o presidente autorizou a Chefe de Setor para fazer a 
leitura da indicação de nº 05/2019 e do Projeto de lei nº 07/2019. Posteriormente 
o vereador Keups explica que é apenas uma minuta, pois tal matéria é de 
competência do executivo, complementando, que todo ano é combinado o 
repasse, e apenas esse ano não foi realizado, mesmo o repasse sendo feito pelo 
Ministério da Saúde. Sendo assim, o jurídico da casa pediu a palavra, e explica 
que é um projeto constitucional, e após rápida análise jurídica, verificou que 
apenas pequenas mudanças deveriam ser feitas. O presidente então diz que os 
agentes terão total apoio da câmara, e coloca em votação para encaminhar para 
o referido esboço do projeto para o Executivo, sendo aprovado por unanimidade. 
Seguidamente, o vereador Sr. Keups pede a palavra e faz um comentário sobre 
o projeto de lei nº 06/2019, que fica indignado com o aumento apenas de 2%, 
que tal reajuste poderia ser bem maior. Logo a seguir, o vereador Winas pede a 
palavra e cobra sobre o ofício de nº 01/2019, o qual o senhor presidente o 
responde que já foi encaminhado para o executivo, mas que ainda não obteve 
resposta e que iria cobrar novamente. E, não tendo mais nada a colocar em 
sessão, a senhora Ione pede o uso da tribuna para pedir ajuda aos senhores 
vereadores para o dia das crianças da escola dominical, a qual sua filha é 
professora. Posteriormente, 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 Primeira 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 02 de agosto de 2019. 
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