
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM TREZE DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO 

MONTE- ALAGOAS. 

 

Às quinze horas e vinte e cinco minutos do dia treze de outubro 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, Winas Gomes Silva e a Vereadora Antônia Farias 

dos Santos, também presente a Assessora Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de 

Melo 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 reforçou o convite para os 

Vereadores participarem da festa do Sitio Linha e mais uma vez  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 não constou de matéria no expediente. O 

Presidente então colocou em discursão o Projeto de Lei nº 009/2017, que Implanta o 

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

Vereador Keups Melo de Souza, pediu a palavra e  em uso, fez diversos 

questionamentos pertinentes proposição em discursão, cobrou a presença de técnicos 

da Secretaria da Saúde para detalhar melhor a referido projeto. A Dra. Arielly, por sua 

vez fez uma explanação sobre a matéria em discursão e disse: no que tratar-se da 

técnica de escrita o projeto encontra-se em consonância com as normas legais, mais 

como destina percentuais para vantagens de gratificações de profissionais servidores 

da saúde, somente um servidor da área seria capaz de detalhar de forma explicita o 

projeto. CONTINUANDO: O Vereador Keups, pediu vistas do projeto, Sendo o pedido 

não aceito pela maioria. Assim posto em votação em primeiro turno, foi o projeto 

aprovado pelo resultado de 07 (sete) votos a favor e 01 (uma) abstenção, 

CONTINUANDO: O Vereador Keups requereu verbalmente, a presença  de um 

funcionário ou técnico da Secretaria de saúde para falar sobre o Projeto quando da 

próxima votação e também requereu as cópias das atas do exercício de 2016, no 

período compreendido do mês setembro a dezembro. CONTINUADO: 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 13 de outubro de 2017. 
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