
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE- ALAGOAS. 

 

Ás quinze horas e vinte minutos, do dia 09 de novembro 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. Cícero Palmeira Lima, Mário Sérgio Silva,  Winas Gomes Silva, Juraci 

Ferreira Silva, Felipe do Santos Melo, Keups Melo de Souza e José Rocha Sobrinho, 

ausente com justificativa a Vereadora Antônia Farias dos Santos, presentes também  a 

Assessora Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo, o Dr. Franklin da Cruz Borges Junior, 

Advogado e Contador da F & M Assessoria & Contabilidade e o Contador João Luiz Silva 

Santos,  além de outras  pessoas da comunidade. Aberta a sessão:  Inicialmente o Senhor 

Presidente apresentou os seus cumprimentos a todos os presentes, em especial a pessoa 

do Dr. Franklin Borges da Cruz Junior, pela presteza no atendimento ao chamado da casa 

para no dia hoje se fazer presente, explicou que em face de ser o mesmo conhecido de todos 

e possuir notórios conhecimentos técnicos capaz de detalhar para os Vereadores na 

tecnicidade esperada, tinha sido convidado para apresentar os projetos de leis orçamentárias 

apresentados na sessão anterior, pediu de sua parte imparcialidade e que as dúvidas fossem 

dirimidas e  os questionamentos e as discursões partissem sempre dos Edis. Em seguida, 

deu-se início à ordem do dia observando-se que não constava-se de nenhuma nova matéria 

no expediente, o Presidente facultou a palavra ao Dr. Franklin da Cruz Borges Junior,  para 

que o  mesmo apresentasse  ao Plenário os  Projetos de Leis nº 014/2018, que trata da 

alteração dos anexos da LDO 2019, Projeto de Lei Nº 015/2018, que trata da Revisão do 

PPA 2018-2021, e o Projeto de Lei 016/2018, LOA - Lei Orçamentária 2019, e no final de 

cada apresentação expressasse suas opiniões sobre o discutido através de parecer. Ato 

continuo:  O Dr. Franklin da Cruz Borges Junior, em uso da fala, saudou a todos os 

presentes cumprimentando-os respeitosamente a cada um. E iniciando, detalhou para os 

Vereadores o Projeto de Lei 014/2018, foi por diversas vezes questionado pelos Vereadores, 

mas com o conhecimento que se esperava respondeu a todos a contento e após, apresentou 

o Parecer Técnico nº 085/2018, de sua autoria, onde através dá detalhes e exprime opiniões 

técnicas sobre o Projeto de Lei, pugnando que o Projeto de Lei estaria digno de ser aprovado. 

Ato continuo: O Presidente, diante do exposto colocou em primeira votação o Projeto de 

Lei nº 014/2018, que foi aprovado por todos os presentes. Dando sequência: O Dr. Franklin 

da Cruz Borges Junior, apresentou ao Plenário Projeto de Lei 015/2018, foi várias vezes 

questionado pelos Vereadores, respondeu a todos a contento e após, apresentou o Parecer 

Técnico nº 086/2018, de sua autoria, onde através dá detalhes e exprime opiniões técnicas 

sobre o Projeto de Lei, como no primeiro, pugnou que o Projeto de Lei estaria digno de ser 

aprovado. Ato continuo: O Presidente, diante do exposto colocou em primeira votação o 

Projeto de Lei nº 015/2018, que foi aprovado por todos os presentes. Continuando:  O Dr. 

Franklin da Cruz Borges Junior, apresentou ao Plenário Projeto de Lei 016/2018, onde 

através da detalhes e exprime opiniões técnicas sobre o Projeto de Lei, foi questionado pelo  

Vereador, Keups sobre o Art. 4º, inciso III, do referido Projeto de Lei onde autoriza o Poder 

executivo abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento), 

respondendo ele, que mesmo constando do limite expresso no bojo do Projeto, não 

necessariamente se usaria o limite. O Vereador Keups, apresentou uma Emenda 



modificativa, alterando o valor de 40% para 20% (vinte por cento), posta em votação foi a 

emenda rejeitada pela maioria. O Vereador Zé Rocha, falou e criticou os valores 

disponibilizados no orçamento para gastos do Gabinete serem superiores aos valores 

disponibilizados para gastos com o custeio da assistência farmacêutica, O Dr. Franklin 

explicou que as questões suscitadas são meramente de caráter político e não entraria no 

mérito, no entanto seu parecer seria favorável à aprovação do Projeto de Lei, por encontrar-

se o referido em consonância com as normas reguladoras de finanças públicas contidas no 

art. 22, da Lei 4.320/64, com a  LDO, e o PPA 2018-2021, e o Art. 5º Lei Complementar 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e as portarias expedidas pela STN – Secretaria 

do Tesouro Nacional, e na Constituição Federal. Ato continuo: O Presidente, diante do 

exposto, após finalizar-se as discursões   colocou em primeira votação o Projeto de Lei nº 

016/2018, que foi aprovado pelo resultado de 05 (cinco) votos a favor e 03 (três contras)  

onde pelo resultado observa-se a maioria absoluta. Continuando: o Vereador Winas mais 

vez cobrou a presença do Secretário Municipal de Agricultura na casa, para que o mesmo 

preste esclarecimentos sobre a funcionalidade da distribuição de água potável no município. 

O Presidente e os Vereadores presentes agradeceram as presenças dos  Srs, Franklin da 

Cruz Borges Junior e João Luiz Silva Santos, os mesmos se dispuseram vir sempre que 

chamados.  Não havendo mais nada a ser discutido às hs: 16:40 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 09 de novembro de 2018. 
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