
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:19 hrs (quinze horas e dezenove minutos) do dia 06 (seis) de março 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, 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, ausente a vereadora Antônia Farias 
dos Santos 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 ao segundo secretário, 
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 o contador 
da casa para falar sobre os descontos do salário dos senhores vereadores 
referentes ao mês de fevereiro. Dando Continuidade, o senhor Presidente 
autorizou a Chefe de Setor da casa para ler o requerimento de nº 01/2020, de 
autoria do Vereador senhor Keups, que  ato contínuo pede a palavra e explica o 
motivo do mesmo, que seria o dever de registrar no portal do executivo a folha 
de pagamento de todos os servidores efetivos, contratados e comissionados, já 
que se trata de dinheiro público. Logo mais, o senhor Presidente autorizou a 
leitura do requerimento de nº 02/2020, de autoria do Vereador Senhor Keups, 
que estava solicitando uma cópia da avaliação atuarial anual. Em seguida, o 
senhor Presidente autorizou a leitura do requerimento de nº 03/2020, de autoria 
também do Vereador senhor Keups, que questiona o valor gasto no carnaval e 
quem custeou a despesa. Adiante, o Presidente autoriza a leitura do 
requerimento de nº 04/2020, de autoria do Vereador senhor Keups, que 
posteriormente pede a palavra e exprime que o secretário anterior falou que 
colocaria em prática a lei Nº 343/2015, mas foi trocado de secretário, no entanto 
quer saber por onde anda esses planos, se estão sendo colocados em prática.  
Continuando, a chefe de setor leu a indicação de nº 01/2020, de autoria do 
Vereador senhor Keups, o qual solicita reposição de lâmpadas dos postes que 
fazem a iluminação pública das ruas de todo o Povoado Riacho da Jacobina, e 
fala a quão precária é a iluminação dos Povoados deste município. O Vereador 
também agradece ao senhor secretário pela reforma da praça de Olho D’água 
Novo, pois teria feito uma outra indicação e tirado da pauta, pois neste mesmo 
dia teria sido colocado em andamento a reforma desta. Ademais, o Vereador 
senhor Winas pede a apalavra e expressa indignação com relação aos ônibus 
escolares, pois as mães dos alunos o fizeram várias reclamações a respeito da 
falta de manutenção da frota. Por conseguinte, o presidente pergunta se teriam 
mais alguma coisa a ser colocado na sessão, e não tendo mais nada, 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 06 de março de 2020. 
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