
ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:17 hrs (quinze horas e dezessete minutos) do dia 06 (seis) de dezembro 
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 a Assessoria Jurídica 
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 de nº 
14/2019 e do Projeto de Lei de nº 14/2019. O qual foi feito acordo entre os 
vereadores para não fazer o parecer das comissões, e, sendo o parecer jurídico 
feito oralmente, o vereador senhor Keups solicita fazer o uso da tribuna, onde 
fala sobre as ressalvas feitas no projeto e parabeniza aos agentes por essa 
vitória. Dando continuidade, o presidente colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Em seguida, o presidente autoriza a leitura do requerimento 

de nº 06/2019 de autoria do vereador Keups, que após lido, o mesmo pede 
a palavra, fazendo o uso da tribuna, acrescentando sobre o requerimento 
lido anteriormente, e inclusive pede ao senhor prefeito que se faz presente 
nesta sessão para que seja disponibilizado as copias das leis. Adiante, o 
presidente autoriza a leitura do requerimento de nº 07/2019 e da justificativa, 
também de autoria do vereador Keups, que após a leitura destes fez alguns 
comentários. Logo após, o presidente autoriza a leitura das indicações de nº 
06/2019 e de nº 07/2019 de autoria do vereador senhor Sergio. Dando 
continuidade, o presidente pergunta se mais alguém teria algo a ser colocado na 
sessão, e não tendo nada, passa a palavra para os professores fazerem o uso 
da tribuna, pedindo o incentivo e ajuda dos vereadores para o recebimento das 
precatórias. Com isso, o vereador senhor José Rocha pede a palavra e fala que 
está a serviço do povo, que chegando o projeto na câmara, jamais votará contra. 
O vereador senhor Keups também pede a palavra e explica que não é de autoria 
da câmara e sim do executivo, e trazendo neste dia, este dia seria votado. A vista 
disso, o presidente fala que se o prefeito tiver de acordo, poderiam até fazer uma 
sessão extraordinária. O vereador senhor Winas pede a apalavra e também 
declara o seu apoio ao projeto. Logo após, o senhor prefeito Val Santana pede 
o uso da tribuna, parabeniza pela conquista dos agentes de saúde e endemias 
e, declara seu apoio aos professores, desde que de acordo com a lei, e expõe 
que pediu ao seu jurídico para estudar tal assunto e fazer o projeto o mais rápido 
possível. Dando continuidade, a vereadora senhora Antônia pede a palavra e 
parabeniza aos professores, declarando seu apoio, como também deseja um 
feliz natal e um prospero ano novo a todos os presentes. Ademais, o presidente 
autoriza o senhor Diego fazer o uso da tribuna, que convida os senhores 



vereadores para serem patronos e fazerem presentes na festa de bom jesus dos 
navegantes do município. 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 06 de 
dezembro de 2019. 
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