
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:21hrs (quinze horas e vinte e um minutos) do dia 07 (sete) de junho 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, e 
Mário Sérgio Silva. Estava ausente o Vereador Keups Melo de Souza, 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. Ato contínuo, o 
Presidente autorizou ao jurídico para ler a mensagem de nº 02/2019, onde 
consequentemente convida o Sr. Romério para explicar sobre o RPPS, a 
situação em que se apresenta no momento, o qual foi desejado em sessão 
anterior pelo vereador Sr. Keups. Após apresentação, foi aberta as perguntas 
aos ali presente, o vereador Sr. Juracy pede a palavra, onde agradece a 
presença do mesmo, como também pela explicação que foi feita, o Sr. 
Presidente dando continuidade, também agradece a presença do mesmo, e 
pergunta se alguém teria alguma dúvida, sem pronuncia dos demais, o Sr. 
Romerido agradece o convite, fala dos servidores que serão chamados para 
fiscalizar a previdência, e avisa que sempre estará à disposição da casa. 
Continuando, o Presidente autoriza para tratar do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, e por ser algo complexo, pedem para que levassem para casa e 
fizessem uma análise, para poder discutirem na próxima sessão. Logo após, o 
presidente autoriza ler a mensagem de nº 04/2019, que se trata da autorização 
de orçamento da orla do município, sendo colocado em votação e aprovado por 
maioria dos votos. Além disso, é discutido sobre o Oficio encaminhado pelo 
Batalhão, que se trata da notificação a administração municipal para realização 
de uma cisterna no Povoado Piranhas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o 
vereador Sr. José Rocha se expressa, o quanto chama sua atenção ver alguns 
cidadãos ainda com vasilhames carregando água, que não ver motivo para tanta 
demora em construir a mesma. Dito isto, o presidente comunica que ficará 
fiscalizando o executivo. Ademais, o Sr. Washington, pede para fazer o uso da 
tribuna, e fala sobre o relatório de prestação de conta feito pela saúde, realizado 
na gestão do Sr. José Rafael (ex secretário da saúde), o qual será apresentado 
ao conselho da saúde, como também informa que depois voltaria para 
apresentar a do primeiro quadrimestre. Com isto, o vereador Sr. José Rocha 
agradece a presença e explicação do mesmo. E, não tendo mais nada a ser 
discutido na sessão, o Presidente 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 07 de 
junho de 2019. 



Presidente: 
 
Primeira Secretária: 


