
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM VINTE E UM 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, Cícero Palmeira Lima,
Keups Melo de Souza, José Rocha Sobrinho, Felipe dos Santos Melo, Mário Sérgio Silva
e  Antônia  Farias  dos  Santos,  ausente  o Vereador  Sr.  Winas  Gomes  Silva,  presente
também, a Assessora Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo, 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,  Francisca Maria  dos Santos,   Antônia  Alessandra
Bezerra de Oliveira, Ana Lúcia Silva e Elizardo Melo Oliveira  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 085/2018, GAPRE, do Gabinete do Prefeito de Belo Monte, justificando-se do não
comparecimento na sessão ordinária em face de compromissos da ordem administrativa do
Gestor. Constou ainda do Oficio nº 338/2018 SME – do Secretário Municipal de Educação,
justificando  o  não  atendimento  ao  convite  para  participar  da  sessão  ordinária,  feito  pelo
Vereador Keups. sendo todos lidos em plenário. CONTINUANDO: O Presidente em obediência
ao Regimento pediu para que a Assessora Jurídica da casa,  Dra.  Arielly, apresentasse em
Plenário o Projeto Lei nº 006/2018, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2019, e após colocou-o em segunda votação qual foi aprovado por todos em seguida também
foi votado pela segunda vez 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 os Vereadores Zé Rocha e Keups, votaram
contrário.  CONTINUANDO:  O Presidente  pediu  desculpas aos presentes  e disse que por
motivo  de  necessidade  pessoal  precisaria  ausentar-se,  e  assim  sendo,  convidou  a  Vice-
Presidente  da  Câmara  a  Vereadora  Sra.  Antônia  Farias  dos  Santos,  para  que  a  mesma
assumisse a Presidência e desce sequência aos trabalhos, logo a após assumir a Presidência
a Vereadora  Antônia Farias dos Santos,   facultou a palavra a quem desejasse fazer uso:
Obedecendo a ordem de inscritos, como primeiro orador o Vereador Cícero Palmeira Lima, fez
um discurso de agradecimentos em seu nome e em nome da Secretaria Municipal de Saúde,
em especial ao Vereador Keups, por ter intercedido e conseguido junto ao Deputado Federal
João  Henrique  Caldas,  uma  Emenda  na  ordem  de  R$  99.925,00  (noventa  e  nove  mil,
novecentos  e  vinte  e  cinco  reais  )  que  foram destinados para  aquisição de  um veículo  e
mobiliário  da  UBS,  do  Povoado  Riacho  da  Jacobina,  bem  como  agradeceu  também  aos
Deputado  Federais  Max  Beltrão  e  Nivaldo  Albuquerque,  por  também  terem  destinados
emendas com recursos para a serem aplicados na estrutura administrativa da Saúde de Belo
Monte,  também agradeceu  ao  Deputado  Estadual  Antônio  Albuquerque  e   ao  Governador
Renan Filho pelo aporte financeiro da ordem de R$ 129.984,00 (cento e vinte e nove mil,
novecentos e oitenta e quatro reais), aplicados na aquisição de 02 (dois) veículos) tipo Fiorino
Ambulância,  que estão sendo utilizados nos PSF 2 e 3,  do Povoado Olho D’água Novo e



finalizou. CONTINUANDO: pela a ordem de inscritos, o Vereador Keups, fez uso da palavra e
agradeceu ao Vereador Cícero Palmeira, pelo reconhecimento de seu esforço e do Deputado
J.H.C, no sentido de evidenciar a emenda que foi destinada para Belo Monte, se disse estar
feliz, com a boa aplicação, e que não poupará esforços para angariar mais recursos para Belo
Monte, na finalidade de ser usado no bem da coletividade, agradeceu também ao Secretário de
Saúde Rafael Soares e o parabenizou pelo uso correto dos recursos públicos. Parabenizou e
agradeceu a presenças dos Professores da rede municipal de ensino, que vieram participar da
sessão, lamentou as ausências do Prefeito e do Secretário Municipal de Educação, disse que
hoje seria o dia certo para debater-se sobre as questões, reajuste de salários e precatórios do
FUNDEF, foi enfático saindo em defesa dos Professores dizendo que reconhece os direitos da
classe e estar junto para buscar o melhor. Fez críticas ao Prefeito e ao Secretário Municipal de
Educação por terem atendido as convocações  e por não cumprir com o que determina a Lei
Federal 11.494 de 20/06/2007, dando o reajuste salarial  devido aos Professores, lembrou a
todos que é político porque olha para a população  não estava fazendo politicagem com o
momento pois sempre teve seus ideais  políticos voltados para o bem comum e assim sendo
esperava ver os Professores receberem  em breve os seus salários reajustados bem como
terem direito aos 60 (sessenta por cento) dos Precatórios do FUNDEF, que encontra-se sub
judice logo após resolução da Justiça,  foi aparteado pelo Vereador Zé Rocha, que mais uma
vez  reforçou  seu  discurso  agradecendo-lhe  pela  atenção  e  o  carinho  dispensado  aos
Professores, bem como também cobrou do Executivo Municipal, providências e se dispôs com
os Professores. O Vereador Juracy, agradeceu e enalteceu ao Vereador Keups, pelo discurso e
mais uma vez disse estar do lado dos Professores nas lutas necessárias pra busca de melhoria
para categoria. O Vereador Keups, agradeceu aos apartes e continuou dizendo que, trabalha
em Arapiraca, e nunca encontrou um grupo de profissionais tão dedicados quanto os de Belo
Monte, por isso é justo que tenham o que lhes é reservado por direito no entanto espera que o
Prefeito reconheça os direitos dos Professores e lhes deem a parte que cabe dos precatórios
sem  terem  que  pra  isso  reclamarem.   E  finalizou.  A Professora  Josicleide  Amorim  como
representante  da categoria, falou em nome dos Professores, agradeceu o apoio de todos os
Vereadores, e pediu mais uma vez sensibilidade da parte do Gestor no assunto tocante ao
FUNDEF – PRECATÓRIOS e finalizou. 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 21 de junho de 2018.
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