
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE SETEMBRO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

BELO MONTE- ALAGOAS. 

 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de setembro de dois mil e 

dezessete, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE, reuniu-se, 

em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Excelentíssimo Vereador Senhor Herilio 

Monteiro Barbosa, compareceram os Senhores Vereadores: Juraci Ferreira Silva, 

José Rocha Sobrinho,  Keups Melo de Souza, Cícero Palmeira Lima, Felipe dos 

Santos Melo, Mário Sergio Silva e a Vereadora Antonia Farias dos Santos, 

também presente a Assessora Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo o Sr. 

Geraldo, pai do Vereador Keups e a  Sra. Rosemary, responsável  pela organização da 

festa de Santa Terezinha, do Sitio Linha, além de outras pessoas da comunidade. 

Aberta a Sessão: Inicialmente O Senhor Presidente apresentou os seus cumprimentos 

a todos os presentes e facultou a palavra a Sra. Rosemary, essa por vez convidou os 

Vereadores para participarem da festa do Sitio Linha e pediu a colaboração financeira 

de todos e finalizou. Em seguida:  O Presidente autorizou que fosse feita a leitura da 

ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada por todos. Dando sequência: 

Passou a Ordem do Dia, que constou do Projeto de Lei nº 009/2017, que Implanta o 

Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade na Atenção Primária (PMAQ), sendo 

o mesmo entregue cópia a todos os Vereadores presentes. CONTINUANDO: Foram 

apresentados e lidos os Pareceres das Comissões de Defesa do Cidadão, Comissão 

de Saúde Pública, Higiene, Bem Estar Social e Assuntos Urbanos, Comissão de 

Educação Esporte, Cultura, Turismo Meio Ambiente e Agricultura, Comissão de 

Finanças e Controle Orçamentário e Comissão de Justiça e Redação Final, favoráveis 

a aprovação do Projeto de Lei nº 004/2017, PPA - Plano Plurianual para o quadriênio 

2018 a 2021. Também foi apresentado o Parecer Jurídico, onde a Assessora por 

questões técnicas se abstenhe  e opina pela contenda do Plenário para votação. 

CONTINUADO: Posto em votação o Projeto de Lei nº 004/2017,- PPA 2018 a 2021, o 

Vereador Keups,  pediu a palavra e disse que o referido projeto encontra-se em 

desconformidade ao que pede a Constituição Federal, pois sua elaboração foi feita sem 

a participação popular e sem a participação da Câmara, explicou a todos que os 

Vereadores são os principais defensores dos direitos da população do município e que 

nenhum tinha inserido qualquer ação no PPA, e finalizou se abstendo da votação, 

seguindo com a votação foi o mesmo aprovado pelo resultado de seis votos a favor, 

uma abstenção e um voto contrário do Vereador Zé Rocha. CONTINUANDO: Foi 

apresentado o Parecer Conjunto das Comissões de Finanças Controle Orçamentários 

e Comissão de Justiça e Redação Final e Parecer Jurídico,  favoráveis  a aprovação do  

Projeto de Lei nº 005/2017, que trata da Alteração Parcial da LDO -2018, sendo o 

mesmo aprovado pelo o mesmo resultado do Projeto de Lei nº 004/2017, 

CONTINUANDO: Foi apresentado e lido no Plenário o Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação Final, favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 006/2017, que Altera as  

Leis Municipais 211/2006, 301/2013 e a 366/2016, modificando a denominação de 



secretarias e cria a Secretaria de Articulação Política do Município de Belo Monte. 

Também foi apresentado o Parecer Jurídico onde a Assessora se Abstenhe de sua 

opinião e deixa a contenda por conta do Plenário. Colocado em discursão o Vereador 

Keups, fez uso mais uma vez da palavra e disse: Está indignado com a proposição 

apresentada pelo o executivo, pois a secretaria de articulação política, nada acrescenta 

para a população, a mesma só servirá para cabide de empregos pois cria diversos 

cargos de caráter comissionados, onde no momento de crise que está sendo 

vivenciado por todos, seria inadmissível aceitar a proposição, deveria fechar algumas 

das Secretarias já existente e não abrir novas sem serventias nenhuma, onde nem 

espaço físico para alojar não existe. Falou de valores a serem gastos com despesas 

pessoais desnecessários que deveriam ser investidos em outras ações de melhorias 

para a população ao invés. Apresentou seu voto contrário e finalizou. Também falou o 

Vereador Zé Rocha, que votou contra, e pelo placa de seis votos a favor e dois votos 

contrários foi aprovado o Projeto de Lei nº 006/2017. CONTINUANDO:  Foi 

apresentado o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, 

favorável a Aprovação do Projeto de Lei nº 008/2017, que Dispõe Sobre a Criação de 

Cargos na Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal.. Posto em votação o 

Vereador Keups pediu mais uma vez a palavra e mostrou com clareza diversas 

inconsistências no bojo textual do projeto, pediu para concertar pois vários cargos 

estavam com informações incompletas como por Ex: Assistente Social e outros, mas 

por tratar de matéria de suma importância para a população votou favorável a 

aprovação, todos os demais presentes também votaram a favor .CONTINUANDO: A 

Pedido dos Vereadores foram colocados em votações pela segunda vezos Projetos de 

Leis nº 004/2017, 005/2017 e 006/2017, mantiveram-se os primeiros resultados. Não 

havendo mais nada a ser discutido o Presidente, encerrou a Sessão Ordinária e 

determinou que o Secretário lavrasse a presente Ata que após lida, e de acordo, será 

assinada pelo Presidente, pelo primeiro Secretário e demais Vereadores que 

desejarem. Belo Monte em 29 de setembro de 2017. 

Presidente: 

Secretário: 
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