
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO 

NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE- ALAGOAS. 

 

 

Á 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: Sr. Juraci Ferreira Silva, Winas Gomes Silva,  

Cícero Palmeira Lima,  Mário Sérgio Silva, Keups Melo de Souza, José Rocha Sobrinho e 

Felipe dos Santos Melo, ausente  a Vereadora Antônia Farias dos Santos. Presente também, 

a Assessora Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo, o representante dos comerciantes da 

cidade Sr. Claudinei Vieira Dias, as Professoras Josicleide Amorim e Ana Patrícia Silva, além de 

outras diversas pessoas da comunidade. Aberta a Sessão: Inicialmente O Senhor Presidente 

apresentou os seus cumprimentos a todos os presentes, disse estar muito contente com a 

participação popular nas sessões, deu boas-vindas aos presentes e iniciando os trabalhos, 

autorizou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por todos 

os vereadores presentes. Em Seguida:  passou-se a Ordem do Dia, que constou no expediente 

Projeto de Lei nº 005/2018, de autoria do Executivo Municipal,  que Dispõe sobre o Parcelamento 

de Débitos Previdenciários da Prefeitura Municipal de Belo Monte, da parte Patronal que 

compreende o período de maio de 2017, incluindo o décimo terceiro de 2017 a março de 2018, 

com o Fundo de Previdência Própria do Município de Belo Monte, BELO MONTE-PREV e da 

outras providências, e das Indicações nº 01, 02, 03, 04 e 05/2018, de autoria do Vereador Keups 

Melo de Souza. CONTINUANDO: foram as Indicações apresentadas em plenário, lidas no 

expediente, votadas e aprovadas pelos Vereadores presentes, também foram votados e 

aprovados em segunda votação os Projetos de Leis nº 001/2018, que Dispõe sobre o Sistema 

Único de Assistência Social do Município de Belo Monte, nº 003/2018, Que autoriza o poder 

Executivo municipal a doar bens imóveis, para fins de regularização e registro de imóveis 

urbanos e urbanizados através do Projeto Moradia Legal III, criado pelo Ato Normativo Conjunto 

nº 038/2017, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, CONTINUANDO: 

Também foi apresentado em plenário pela Dra. Arielly, o Projeto de Lei 005/2018, de autoria do 

Executivo Municipal, que Dispõe sobre o Parcelamento de Débitos Previdenciários da Prefeitura 

Municipal de Belo Monte, da parte Patronal que compreende o período de maio de 2017, 

incluindo o décimo terceiro de 2017 a março de 2018, com o Fundo de Previdência Própria do 

Município de Belo Monte, BELO MONTE-PREV e da outras providências, sendo o mesmo 

discutido e muito questionado pelos Vereadores da bancada de oposição, que fizeram sérios 

questionamentos sobre o parcelamento dos  débitos previdenciários, foi frisado pelo Vereador 

Keups, que mostrou os gastos com a realização do Carnaval, terem sidos superiores a R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) e no entanto pedia-se parcelamento de R$ 92.609,52 (noventa 

e dois mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), e disse: já  é praxe, todo ano 

receber o parcelamento do RPPS, observou que os parcelamentos de débitos patronais com o 

RPPS, vem gerando débitos para as próximas gestões, que ver o futuro do servidor 

comprometido, disse: Ser  inaceitável  que a Administração passe o ano inteiro sem pagar  a 

parte patronal devida ao RPPS e tenha dinheiro para celebrar carnaval, nesse sentido vota 

contra. Também foi acompanhado pelos Vereadores Zé Rocha e Winas, que votaram contra e 

foi aprovado em primeira votação o referido Projeto de lei pelo resultado 04 (quatro) votos a favor 

e 03 (três) contrários. CONTINUADO: o Presidente facultou a palavra. O Vereador Keups, 

devidamente inscrito, fez uso da Tribuna e em seu discurso, fez saudações e parabenizou ao 

município de Belo Monte,  pela passagem de seus 60 (sessenta) anos de emancipação, disse 

ter muito orgulho de ser de Belo Monte  e de poder representar o povo, falou das inaugurações 



que aconteceram no dia da emancipação e que recebeu o convite e lamentou não ter podido 

estar presente de corpo nos eventos mais acompanhou a distância através das mídias e ficou 

estarrecido com o que viu como reforma. Ginásio inaugurado sem energia, escola sem estrutura 

nenhuma e só porque foi melada de tinta ser inaugurada, chamou de vergonhoso o tratamento 

dispensado para educação nos seus 60 (sessenta anos). Pediu a valorização dos profissionais 

da educação, reparação das perdas salariais, cobrou o reajuste de salário dizendo já estamos 

em 11/05/2018 e o Executivo ainda não se manifestou sobre o aumento dos Professores e pediu 

que os recursos dos precatórios do fundef que estão previstos sejam destinados a melhoria da 

educação e da valorização dos profissionais da educação e finalizou. CONTINUANDO: 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 11 de maio de 

2018. 

Presidente: 

 


