
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2020, REALIZADA NA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:25 hrs (quinze horas e vinte e cinco minutos) do dia 21 (vinte e um) de 

fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), 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 e os demais 

Vereadores Membros: Keups Melo de Souza, Winas Gomes Silva e José 
Rocha Sobrinho, ausentes os Vereadores Mário Sérgio Silva, Herilio 

Monteiro Barbosa e Felipe dos Santos Melo. Também presente a Assessoria 
Jurídica da Casa Dr. José Tiago Gama Nascimento, além de outras pessoas da 
comunidade.  

Aberta a Sessão, de forma inicial, o Vereador senhor Keups pede a palavra antes 
da leitura da ata, pedindo para que fosse cumprido o Regimento Interno da casa, 

e a primeira secretária fizesse a leitura da ata como o Regimento determina. 
Dessa forma, a primeira secretária Vereadora Sônia pede a palavra e se explica 
que teve problemas de vista no decorrer do ano, e devido a isso esteve 

impossibilitada de realizar a leitura da ata durante as sessões. 
Consequentemente, o Presidente solicitou a Assistente Administrativa da casa, 

que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior, e que fosse constado 
em ata que na próxima sessão na ausência da leitura da primeira secretaria,  a 
leitura seria feita pelo segundo secretário. Continuando, depois de lida, a citada 

ata foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, o Presidente pergunta se teriam 
algo a ser colocado na sessão, e o vereador senhor Keups pede a palavra, onde 

exprime sobre os seus requerimentos enviados anteriormente, que até a 
presente data não obteve resposta, como também, expressando sua indignação 
com a atual gestão que não cumpre com o prometido, que até a presente data 

não tomaram posição com relação aos precatórias dos professores. Sendo 
assim, pede que seja encaminhado ofício ao executivo pedindo respostas ao que 

fora solicitado em seus requerimentos anteriores e explicações sobre os 
descontos da previdência. Em seguida, o Vereador Senhor José Rocha pede a 
palavra e agradece a Deus pela realização da pista. Logo após, o vereador 

senhor Keups pede a palavra e lembra ao presidente que foi passado 
despercebido a data da realização desta sessão, que por motivo de feriado 

deveria ter acontecido antes do mesmo, como relata o Regimento Interno. Diante 
disso, o presidente esclarece que foi feito acordo entre os vereadores para 
realizar a sessão posterior ao feriado. E, não tendo mais nada a ser colocado 

em sessão, o presidente passa a palavra para a senhora Luciana fazer o uso da 
tribuna, que pede contribuição dos senhores vereadores para o bloco 

carnavalesco das crianças no município. O vereador senhor Keups logo em 
seguida pede a palavra, e pede para que o administrativo da casa possa fazer 
requerimento para o executivo cobrando explicação pelo atraso do pórtico, praça 

e orla da cidade, pois os mesmos deveriam ser concluídos em outubro de 2019 
(especificado na placa de identificação da obra), além disso, a elucidação de não 
ter uma placa de identificação de obras na praça que está sendo reformada no 

Povoado Olho D’agua Novo, relatando o valor gasto na obra, quem está 
realizando e o prazo de termino. Isto posto, a Vereadora senhora Antônia, 



também solicita requerimento solicitando que seja providenciado 05 (cinco) 

quebra-molas no Povoado Olho D’agua Novo, que veio a ser solicitado na 
sessão legislativa anterior, mas até agora não obteve resposta. Por conseguinte, 

não tendo mais nada a ser colocado em sessão, o presidente 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 21 de fevereiro de 2020. 
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