
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:20 hrs (quinze horas e vinte minutos) do dia 31 (trinta e um) 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 e Keups Melo de Souza. Estavam ausentes os 
vereadores José Rocha Sobrinho e Winas Gomes Silva, com ausências 
justificadas. Também presente a Assessoria Jurídica da Casa, além de outras 
pessoas da comunidade.  
Aberta a Sessão, de forma inicial, o Presidente solicitou a primeira secretária, 
que procedesse com a leitura da ata do dia 03 de julho de 2020, que após lida 
foi aprovada com algumas ressalvas. Ademais, foi autorizada a leitura da ata da 
sessão anterior. Depois de lida, a citada ata foi aprovada sem ressalvas. Em 
seguida, o Presidente autorizou ao jurídico da casa para leitura da emenda 
modificativa de nº 01/2020 do Projeto de Lei de n° 03/2020, de autoria do 
vereador Keups. E dos pareceres da comissão de nº 03/2020 e do jurídico de nº 
08/2020. Com isso, o vereador Keups pede a palavra e fala da ideia desse 
acréscimo ao Projeto, referente a fiscalização. Logo mais, o presidente coloca 
em votação a emenda de nº 01/2020, sendo reprovada por maioria dos 
presentes, tendo apenas um voto a favor do vereador Keups. Por conseguinte, 
é posto em votação o parecer das comissões, sendo aprovado por unanimidade, 
e o parecer jurídico, também aprovado por unanimidade. Com isso, o presidente 
coloca em votação o Projeto de lei de n° 03/2020, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Assim, o vereador Keups pede a palavra, onde exprime a 
divergência entre a votação dos pareceres e da emenda, que os mesmos 
concordavam com o acréscimo. Com isso, o presidente passa a palavra para o 
jurídico, que esclarece ao senhor vereador. Dando continuidade, o Presidente 
autoriza a leitura da mensagem e do Projeto de lei de n° 04/2020 e a leitura da 
mensagem e do Projeto de n° 05/2020, e com relação deste último, o presidente 
conversa com seus nobres colegas da possibilidade de ser posto em votação 
neste mesmo dia, diante da urgência pedida pelo executivo, que estaria a 
receber tal recurso o mais rápido possível. Posto em votação se todos 
concordariam, o vereador Keups votou contra e se explicou que um dos motivos 
foi por não ter vindo por escrito a urgência, e o outro, de ter conhecimento que 
tal conselho já havia sido criado no dia 22 de julho, ‘’no silencio’’ , tendo até 
mesmo a realização das inscrições dos artistas sendo feita. Então, segundo 
entendimento do mesmo é uma afronta ao legislativo, votando a favor do projeto, 
mas contra a urgência. E, sendo aprovado pelos demais dos presentes, o 
Presidente autorizou ao jurídico a realizar o parecer jurídico de forma oral, sendo 
logo mais, colocado em votação e aprovado por todos. Isto posto, foi autorizado 
a votação do Projeto de lei de nº 05/2020, sendo aprovado por unanimidade. 
Continuando, o presidente autoriza a leitura do oficio de n° 59, em resposta ao 
requerimento do vereador Keups, que pede a palavra para falar do requerimento 
feito por ele, que já tem 3 (três) anos, e a folha ainda não teria sido 



disponibilizada, do melhoramento que precisa ser feito na transparência do 
executivo. Ademais, foi autorizado o oficio de n° 60, em resposta a indicação do 
vereador Keups, onde o mesmo cometa de ter consciência do custo realmente 
não ser baixo, mas a realidade é que apenas se é lembrado quando é preciso, 
pois já vinha fazendo esta indicação desde o ano de 2018 (dois mil e dezoito), 
mas por outro lado fica feliz, pelo executivo reconhecer a precisão. Em seguida, 
é lido o oficio de n° 61, e de n° 62 A, em resposta aos requerimentos do vereador 
Keups, que pede a palavra e comenta com relação ao segundo citado, que os 
beneficiários são de acordo com os cadastros da bolsa família, e agradece pela 
atenção da resposta. Por último é autorizado a leitura do oficio de n° 62 B, em 
resposta ao requerimento também do vereador Keups, que pede mais uma vez 
a palavra, e expõe que juntamente com o oficio de n° 60, ambos tratam da 
mesma coisa, e que não se trata de agora, pois vem se deteriorando há tempos. 
E, mais uma vez agradece a secretaria de obras, pois já teria sido colocado 
piçarra e passado a máquina. Comenta também que, tudo feito não é somente 
em seu nome, mas sim no nome do legislativo. E, por fim, 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 31 de julho de 2020. 
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