
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE- ALAGOAS. 

 

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de novembro 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,  

Keups Melo de Souza, Cícero Palmeira Lima, Felipe dos Santos Melo, Mário Sergio 

Silva, José Rocha Sobrinho e a Vereadora Antônia Farias dos Santos, também 

presente o Técnico da Secretaria Municipal de Saúde Sr. Washington Gonzaga Neto e 

a Farmacêutica Sra. Krishna Amorim, é a Assessora Jurídica Dra. Arielly Rocha de Melo, 

além de outras pessoas da comunidade. Aberta a Sessão: Inicialmente O Senhor 

Presidente apresentou os seus cumprimentos a todos os presentes em seguida declarou 

aberta a sessão, e em seguida 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 no expediente dos Projetos de Lei nº 011/2017. Dispõe sobre a LOA 

– Lei Orçamentária Anual para 2018, nº 012/2017, Que Autoriza a Abertura de Crédito 

Especial no Valor de R$ 459.815,00, nº 013/2017, Que Regulamenta a Lei Fedral nº 

12.527/2011 – Lai, no âmbito do Munícipio, de autoria do Vereador Keups e o Projeto de 

Lei nº 014/2017, Que  Autoriza o Executivo a firmar Convênio visando a participação do 

Município no Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas – Conisul, na forma 

prevista pela Lei Federal nº 11.107/2005,  contou também das Indicações nº 

041,042,043,044, de Autoria dos Vereadores Keups e José Rocha  do Requerimento nº 

012/2017, de Autoria do Vereador Juracy e o Relatório do Conselho Tutelar. 

CONTINUANDO: Após feito em Plenário as apresentações das proposições do 

expediente, foram votadas e aprovadas as Indicações e o Requerimento, bem como 

também foi lido o relatório de Ações do Conselho Tutelar. CONTINUANDO: O Presidente 

facultou a palavra ao Sr. Washington Gonzaga Neto, Técnico da Secretaria Municipal de 

Saúde para que apresentasse o Projeto de Lei nº 014/2017.  Já em uso da palavra. Esse 

por sua vez agradeceu o espaço cedido e fazendo uso da mídia do retroprojetor 

apresentou e explicou o Projeto de Lei que  Autoriza o Executivo a Firmar Convênio 

visando a participação do município no Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de 

Alagoas – Conisul, na forma prevista pela Lei Federal nº 11.107/2005, após término de 

sua apresentação,  e respondido todas as perguntas que lhes foram feitas pelos os 

Vereadores, e em consenso o  Presidente então colocou em votação o Projeto de Lei nº 

014/2017, que que foi aprovado por todos os Vereadores presentes. Também a 

Consenso foi votado e aprovado por todos os Vereadores Presentes. CONTINUADO: O 

Presidente, colocou em votação o Projeto de Lei nº 011/2017. Que Dispõe sobre a LOA 

– Lei Orçamentária Anual para 2018, sendo a mesma em primeira votação aprovada por 

todos. Em seguida o Presidente colocou em votação pela primeira vez o Projeto de Lei 

nº 012/2017, Que Autoriza a Abertura de Crédito Especial no Valor de R$ 459.815,00, O 

Vereador Keups, fazendo uso da palavra, mais uma vez mostrou sua indignação em 



relação a criação de mais uma  Secretaria no município, principalmente a de Articulação 

Política, reafirmou que a mesma não teria serventia nenhuma para a população e que 

servería somente de cabide de emprego para o Ex Prefeito e por isso era contrário a 

abertura do Crédito Especial no Valor de R$ 459.815,00 para dar-lhe suporte financeiro,  

e por isso seu voto é contra. Foi acompanhado do Vereado Zé Rocha que em seu 

discurso reforçou o que disse o Vereador Keups e também votou contra. Pelo placar de 

6 (seis) votos a favor e 2 (dois) contras, foi aprovado em primeira votação o Projeto de 

Lei nº 012/2017. CONTINUANDO: Foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 013/2017, 

Que regulamenta a Lei Fedral nº 12.527/2011 – Lai, de autoria do Vereador Keups, sendo 

a proposta de Lei, rejeitada pela grande maioria.  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 24 de novembro de 

2017. 
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