
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM OITO DE JUNHO 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, Keups Melo de Souza, José Rocha Sobrinho, Felipe dos Santos Melo e  

Antônia Farias dos Santos, ausente o Vereador Sr. Mário Sérgio Silva, presente também, a 

Assessora Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo, o Técnico da Secretaria Municipal de 

Saúde Sr. Washington Gonzaga Melo,  o representante dos comerciantes da cidade Sr. Claudinei 

Vieira Dias, as Professoras Josicleide Amorim, Rosangela Silva, Jaciara Nery de Menezes, 

Hosana Gonçalves de Melo, Ângela Maria Soares, Elaine Cristina Gonçalves Melo, Gilvan Silva, 

Edvânia Lima dos Santos Kledja Pereira Melo e Maria Patrícia Silva dos Santos além de outras 

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

apresentou os seus cumprimentos a todos os presentes, deu boas-vindas 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 do Oficio nº 072/GAPRE/2018, do Gabinete do Prefeito de Belo Monte, dando 

resposta as Indicações nº 001, 002 e 003/2018, de autoria do Vereador Keups, do Acordão nº 

199/2017 TCE/AL – Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que trata da Auditoria (Inspeção 

“In Loco”) Câmara Municipal de Belo Monte. Exercício Financeiro de 2004. Atos de Gestão 

Irregulares. Tomada de Conta Especial. Convite da Secretaria Municipal de Educação, onde 

através convida os Vereadores para participares do Seminário de Encerramento do PNATE- 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, sendo todos lidos em plenário. 

CONTINUANDO: O Presidente facultou a palavra ao Técnico da Secretaria Municipal de Saúde 

Sr. Washington Gonzaga Melo, esse por sua vez agradeceu o espaço cedido, e fazendo uso de 

mídia, apresentou a  Prestação de Contas da Gestão da Saúde correspondente ao Exercício de 

2017, mostrando as ações aplicadas e resultados de momento e futuros falou da Lei 

Complementar nº 141 que obriga a Saúde apresentar semestralmente a prestação de contas na 

Câmara, foi por diversas vezes questionado pelos Vereadores que lhes fizeram perguntas 

diversas e com esmero respondeu a todos a contento. No final de sua fala foi agradecido pelos 

Vereadores Zé Rocha e Keups, que citaram a Secretaria de Saúde como exemplo, onde as 

demais deveriam também prestarem contas de suas ações, assim mostrando a transparência 

que se espera da gestão pública. DANDO SEQUÊNCIA:  O Presidente facultou a palavra ao 

representante dos Professores, e como tal se apresentou a Professora Josicleide Amorim, que 

de início agradeceu pelo espaço cedido e em seguida pediu o apoio dos  Vereadores no sentido 

de sensibilizar o Prefeito Municipal a repassar para os Professores da Rede Municipal o 

percentual de 60 (sessenta) por cento, do FUDEF – Precatórios, falou da importância do 

Professor para todas as formações, deu detalhes sobre os Precatórios do Fundef que estão para 

ser liberados para o município, pediu que o Prefeito olhasse com carinho para a classe dos 

professores, visto até porque em alguns entendimentos do valor correspondente 60 (sessenta ) 

por cento é devido aos Professores e citou como exemplo o município de Arapiraca, que está 

repassando um valor muito significante para os professores. Pediu ajuda para realização de uma 

Audiência Pública, convidando o Prefeito e o Secretário Municipal para tratarem do assunto, foi 

aparteada pela Professora Jaciara Nery, que cobrou também o reajuste de salário. Também foi 

aparteada pelo Vereador Keups que comprometeu-se  na qualidade de presidente da comissão 

de Educação, lutar em pró da classe e ajudar na organização da audiência pública, fez críticas à 



administração por não ter dado ainda o reajuste salarial, devido, e destacou que na sessão 

anterior apresentou um requerimento de sua autoria qual foi aprovado a unanimidade, onde 

através do qual mostrava perdas salariais em torno de 20 (vinte) por cento nos salários dos 

professores do município e que ainda não foi atendido com a resposta esperada.  O Vereador 

Juracy Ferreira, por sua vez disse: Que estava com os Professores e que se dependessem de 

seu voto, pudessem contar como certo.  O Vereador Zé Rocha, reforçando o apoio direcionado 

dos demais vereadores, citou como exemplo a sua vida pessoal, dizendo que tinha sido 

funcionário da Casal, e por algumas vezes teve que entrar na justiça para ter alguns direitos 

reconhecidos e orientou aos Professores fazer o mesmo caso achem que estão sendo 

prejudicados pela administração. A Professora Josicleide, mais uma vez agradeceu aos 

Vereadores o apoio recebido, pediu ao Presidente que convocasse o Prefeito para participar da 

próxima sessão, onde espera assim contar com um número maior de professores para discutirem 

o assunto com o mesmo e finalizou. CONTINUANDO:  O Presidente agradeceu a presença dos 

Professores, se franqueou em ceder o espaço físico da Câmara para a realização da Audiência 

e em oficializar o Prefeito, informando o ocorrido na sessão e o convidando para a próxima a se 

realizar no dia 22 (vinte e dois) do mês corrente. CONTINUANDO: Passou-se a Ordem do dia: 

O Presidente colocou em segunda votação 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 aprovado pelo resultado 

04 (quatro) votos a favor e 03 (três) contrários. CONTINUADO: Foi colocado em primeira votação 

o Projetos de Lei nº 006/2018, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, 

que foi aprovado por todos e o Projeto de Lei nº 007/2018, de autoria do Executivo Municipal, 

que fixa o valor para pagamento de Obrigações de Pequeno Valor RPV, decorrentes de decisões 

judiciais. Nos termos do Art.100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. Sendo mesmo 

aprovado pela grande maioria e somente o Vereador Zé Rocha, absteve-se da votação. 

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 08 de junho de 2018. 

Presidente: 

Secretário: 
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