
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE- ALAGOAS. 

 

 

 Ás quinze horas e dez minutos, do dia dezessete de agosto de 2018, à 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, Keups Melo de Souza, José Rocha 

Sobrinho, Felipe dos Santos Melo, Winas Gomes Silva e Antônia Farias dos Santos, 

Cícero Palmeira Lima e Mário Sérgio Silva, presente também o Pároco da Paróquia 

Municipal Padre José Paulo, a Vice-Prefeita do Município Sra. Márcia Melo, o Secretário de 

Saúde Sr. Rafael Soares Lima a Representante da Assistência Social, a Psicóloga, Hellen 

Caroline Barbosa de Oliveira, o Técnico do RPPS, Sr. Romerito Castro,  além de outras 

diversas pessoas da comunidade, ausente com justificativas a Assessora Jurídica da Casa 

Dra. Arielly Rocha de Melo, Aberta a Sessão: Inicialmente O Senhor Presidente apresentou 

os seus cumprimentos a todos os presentes. Ato continuo: deu-se início à ordem do dia. 

Foram apresentados e lidos no Plenário o ofício nº 1074, da Caixa Econômica Federal, que 

trata de Crédito Financeiro do Orçamento Geral da União de R$ = 146.250,00 (Cento e 

quarenta e seis mil e duzentos cinquenta reais), destinados ao Programa Fomento ao Setor 

Agropecuário sob a gestão do Ministério da Agricultura, que tem por objeto a Construção de 

Passagem Molhada. Oficio Nº 5/2018-TCU, determinando aos Gestores Municipais, o não 

pagamento do Fundef (precatórios) aos servidores púbicos a qualquer título, exemplo, 

remuneração, salário, abono ou rateio, até o deslinde do processo. Ato continuo:  foi 

facultada a palavra a Psicóloga representante da Assistência Social a Jovem Hellen Caroline, 

que fez uma apresentação do Programa Criança Feliz, implantado no município, foi algumas 

vezes questionada pelos Vereadores, sobre o referido Programa, e logo após terminar, 

agradeceu ao Presidente e aos demais Pares, pelo espaço cedido, se prontificou voltar outras 

vezes para dar qualquer explicação se necessário for; e terminou. Ato continuo, o Presidente 

colocou em votação o Projeto de Lei nº 012/2018, Que autoriza a abertura de Crédito Especial 

no Valor de R$= 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) destinados ao Programa Criança Feliz, 

sendo o mesmo aprovado a unanimidade, sendo dispensada a segunda votação. Ato 

continuo: Foi facultado a palavra ao Sr. Romerito  Castro, Técnico do RPPS – Regime Próprio 

de Previdência Social do Município de Belo Monte – Belo Monte-Prev, que apresentou em 

Plenário o Projeto de Lei nº 008/2018, após apresentado e dirimidas as dúvidas que existiam 

sobre o referido Projeto de Lei e feitas as correções desejadas, foi o mesmo, votado e 

aprovado por todos. Ato continuo: Também foi apresentado pelo Sr. Romerito o Projeto de 

Lei nº 009/2018, que trata da Reestruturação do Regime Próprio de Previdência, foi por 

diversas vezes aparteado pelos Vereadores Keups e Zé Rocha, que com veemência saíram 

em defesa da garantia dos direitos dos servidores e por diversas vezes questionaram o 

referido projeto de Lei, e as ações dos Governos, Federal, Estadual e Municipal, em relação 

aos sistemas de Previdências. Após o término da apresentação, foi colocado em primeira 

votação o referido Projeto de Lei, que foi aprovado pela maioria, tendo recebido votos de 

ressalvas no tocante ao artigo 56, dos Vereadores Keups, Zé Rocha e Winas, por discordarem 

com o conteúdo do texto existente. Ato continuo Também foi apresentado o Projeto de Lei 

nº 010/2018, Que Altera a Nomenclatura de Bens Públicos no Município de Belo Monte, 

tocantes a Secretaria Municipal de Saúde, foi questionado pelo Vereador Keups, em relação 

aos nomes homenageados e oferecidos para nominar as UBS – Unidades Básicas de Saúde 

dos Povoados Olho D’água Novo e Riacho da Jacobina, fato do Sr, José Francisco de Melo 



(Zé de Darci), ser morador do Povoado Olho D’água Novo e ser colocado seu nome na 

Unidade Básica de Saúde do Povoado Riacho da Jacobina, e não no seu Povoado origem. 

Enquanto a Professora Jucimaria Melo de Medeiros, não apresentar vinculo algum com a 

saúde do município e ter seu nome homenageado na UBS – Unidade Básica de Saúde do 

Povoado Olho D’água Novo. Porque não colocar de forma merecida o Sr. José de Darci em 

Olho D’água Novo e procurar outro nome do Povoado Riacho da Jacobina   para homenagear 

colocando na UBS do Povoado Riacho da Jacobina um morador da localidade. O Secretário 

de Saúde Rafael Soares, que estava presente, explicou: Que a Professora Jucimária já estava 

homenageada na UBS, do Povoado Olho D’água Novo, desde de sua inauguração e retirar 

seu nome agora, seria causar um má estar para seus familiares e amigos. Dito, foram os 

comentários compreendidos e o Sr. Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

010/2018, que foi aprovado a unanimidade, sendo dispensada a segunda votação. Também 

foi apresentado votado e aprovado pela maioria em primeira votação, sendo dispensado a 

segunda votação o Projeto de Lei, nº 011/2018, que trata sobre a alteração da estrutura de 

vencimentos do Quadro do Pessoal Permanente do Sistema Público Municipal de Ensino, na 

ordem de 3% (três por cento), abstiveram-se da votação por não concordarem com o 

percentual do reajuste dos servidores da educação os Vereadores Keups e Winas. Não 

havendo mais nada a ser discutido às  Hs: 17,50, 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 17 de agosto de 2018. 
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Secretário: 

 

 


