
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:28 hrs (quinze horas e vinte e oito minutos) do dia 03 (três) de julho 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, o segundo secretário Felipe dos 
Santos Melo e os demais Vereadores Membros: Herilio Monteiro Barbosa, 
Mário Sérgio Silva,  José Rocha Sobrinho, Keups Melo de Souza e Winas 
Gomes Silva. Também presente a Assessoria Jurídica da Casa, 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 leitura do ofício de nº 
96/2020 da secretaria de saúde, em resposta ao ofício de n° 12/2020. Com isso 
o vereador Keups pede a palavra e fala da importância da representante 
comparecer a casa e informar como está sendo usado o dinheiro para combate 
a COVID 19. Ato contínuo, o presidente autoriza a leitura do Parecer das 
Comissões de nº 02/2020 do Projeto de Lei de nº 02/2020. O vereador Keups 
pede a palavra e fala sobre o Projeto, o quão injusto e imoral é com os servidores 
a realização desse desconto de 14%, que os professores já não haviam recebido 
aumento, e ter agora desconto para previdência é inadmissível. Dando 
continuidade, o Presidente coloca em votação o Parecer, sendo este aprovado 
pela maioria. Em seguida, autoriza a leitura do Parecer jurídico de n° 07/2020, 
sendo colocado em votação e também aprovado pela maioria dos presentes. 
Feito isto, o Presidente coloca em votação o Projeto de Lei de n° 02/2020, 
votando contra o projeto os senhores vereadores Keups Melo e José Rocha, e 
aprovado pelos demais vereadores. Continuando, o presidente da casa autoriza 
a leitura do Projeto de Lei de n° 03/2020 que dispõe sobre a aplicação dos 
recursos pagos pela União Federal a título de complementação do FUNDEF por 
meio de precátorio judicial, com isso o vereador senhor Keups pede a palavra e 
propõe uma alteração no art. 5º, onde fala sobre a fiscalização dos recursos, 
informando que iria apresentar na casa, emendas modificativas. Isto posto, o 
Presidente autoriza a leitura do Requerimento de n° 05/2020, de autoria do 
vereador senhor Keups, onde questiona transparência em relação as 500 sextas 
nutricionais distribuídas, quem as recebeu e de que forma foi distribuída, visto 
que é de interesse público. Além disso, foi autorizado a leitura do requerimento 
de n° 06/2020, onde o vereador Keups pede a palavra e relata que já havia sido 
solicitado em março deste ano e ainda não obteve resposta, o qual trata da 
disponibilidade mensal das folhas de pagamento de todos os servidores efetivos, 
contratados e comissionados no portal da transparencia do site oficial do 
municipio. Pois no portal só consta dos efetivos. O presidente então, autoriza a 
leitura do requerimento de n° 07/2020 de autoria dos vereadores Keups Melo, 
José Rocha e Winas Gomes, onde convoca a presença da secretária de saúde 
para informar as  estratégias e medidas que o municipio de Belo Monte vem 
tomando no enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Logo 



mais, é autorizado a leitura da indicação de n° 03/2020, de autoria do vereador 
Keups, onde solicita a recuperação do calçamento da rua de cima do Povoado 
Riacho da Jacobina, e o mesmo pede a palavra lamentando o secretário morar 
no local e não enxergar tal situação. Posto em votação pelo senhor Presidente 
e aprovado por unanimidade. Foi autorizado a leitura da indicação de n° 04/2020, 
de autoria também do vereador Keups, a qual é solicitado a recuperação com 
colocação de piçarra e nivelamento com patrol motoniveladora tanto para a parte 
não calçada da rua lado de cima  como também dos acessos que ligam o 
Povoado Riacho da Jacobina, Belo Monte com povoado de mesmo nome  (Lado 
de Baixo), do municipio de Traipu, além de todas as estradas vicinais. Sendo a 
mesma colocada em votação e aprovada por unanimidade. E por fim, é 
autorizada a leitura da indicação de n° 05/2020, de autoria do vereador Keups, 
que visa a construção de uma ponte molhada na passagem do rio Ipanema, 
situada no Povoado Tapera, deste municipio, onde explica o mesmo que, foi 
solicitado em fevereiro de 2017, e até a presente data não foi feito nada, sendo 
que facilitaria bastante o transito. Diante disto, foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Ademais, o presidente explica sobre os motivos dos 
adiamentos que teve das sessões, pois o vereador Keups teria relatado alguns 
acontecimentos nas redes sociais. E, por conseguinte, o presidente pergunta se 
teriam mais alguma coisa a ser colocado na sessão, não tendo mais nada, 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 03 de julho de 2020. 
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