
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE- ALAGOAS. 

 

Ás quinze horas do dia 23 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, Antônia Farias dos Santos 

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

Sobrinho, ausente o Vereador Winas Gomes Silva, presentes também  a Assessora 

Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo, o  Secretário Municipal de Agricultura Sr. Flávio  

Lima Pereira e o Assessor Sr. Thiago Martins Ferreira, o Chefe da Defesa Civil do Munícipio 

Sr. Álvaro Monteiro Lima o Representante da Secretaria de Municipal de Saúde Sr. 

Washington Gonzaga Melo e os Agentes Comunitários de Saúde Srs, Claudio Gonçalves, 

Geziel Vieira, Adriana Vieira e Girlene Bento dos 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 Secretário Municipal de 

Agricultura pela presteza no atendimento do chamado da casa. Dando sequência:, Foi feita 

a leitura da Ata da Sessão anterior, sendo a mesma aprovada, deu-se início à ordem do dia 

que constou do Projeto de Lei nº 017/2018, que Dispõe sobre a Alteração no Piso Salarial 

dos Profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, foi entregue 

cópias a todos os Vereadores, constou ainda, do Parecer Jurídico nº 016/2018, onde através 

a Assessora da Casa, Dra. Arielly Rocha de Melo, atende uma questão de ordem suscitada 

pelo Vereador Keups na sessão anterior, foi o mesmo lido no expediente. Foi a pedido do 

Presidente apresentado em Plenário o Projeto de Lei nº 017/2018, que Dispõe sobre a 

Alteração no Piso Salarial dos Profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Endemias. O Vereador Keups, pediu a palavra e em sua fala disse: Que grande era o prazer 

que estava sentindo no momento, pois vinha a bastante tempo pedindo por esse aumento 

de salário para a categoria dos agentes, e finalmente o Presidente Temer sancionou a Lei 

Federal que autoriza o reajuste, e hoje chegou o momento de poder ajudar com seu voto, 

valorizando um pouco mais uma equipe de qual fez parte no passado e que é de grande 

importância para a saúde das famílias. E Já adiantou seu voto favorável à aprovação do 

projeto e finalizou parabenizando a todos os agentes de Saúde e Endemias do município 

pela vitória.   O Vereador Juracy Ferreira, também fez uso da fala e disse: Que estava muito 

contente com o aumento dos servidores agentes de saúde de Endemias  e os parabenizou-

os pelaa vitória e antecipou o seu voto favorável ao projeto. A Vereadora Antônia Farias, 

também usou da fala, e parabenizou os agentes pela conquista do aumento salarial e 

antecipou seu voto ser favorável ao projeto e finalizou.  O Vereador Zé Rocha, por sua vez 

disse: Jamais nesta casa deixará de votar pelo o bem, e o momento era de alegria para 

categoria dos agentes e assim como os demais oradores anteriores antecipou seu voto 

favorável à aprovação do projeto de lei. Ato continuo: O presidente, diante do exposto 

colocou em primeira votação o Projeto de Lei nº 017/2018, que foi aprovado a unanimidade.  

Dando sequência: O Presidente colocou em, segunda votação o Projeto de Lei nº 014/2018, 

que foi aprovado por todos os presentes. Continuando: foi também colocado em segunda 

votação o Projeto de Lei nº 015/2018, que foi aprovado por todos os presentes. 

Continuando: Após dirimir-se ás dúvidas o Presidente também colocou em segunda 



votação o Projeto de Lei nº 016/2018, que foi aprovado pelo resultado de 06 (seis) votos a 

favor e 02 (dois contras). Continuando: A pedido dos Vereadores a Presidência colocou em 

segunda votação o Projeto de Lei nº 017/2018, que foi aprovado por unanimidade. 

Continuando: O Presidente facultou ao palavra a quem desejasse fazer uso. O Secretário 

Municipal de Agricultura, Flávio Lima Pereira, fez uso da fala, e conversando com os 

presentes, mostrou a forma como é distribuída a água no município através dos caminhões 

pipas. Foi por diversas vezes questionado pelos Vereadores Keups e Zé Rocha, que 

reclamaram da forma sistemática utilizada para a distribuição de água no município pra 

população e pediram equidade para todos, visto tratar-se de uma ação necessária para a 

sobrevivência e lembraram que o lema criado pelos governos é “água para todos” e pediram 

que sem distinção de cor raça gênero ou ideologia partidária, todos fossem atendidos em 

seus pedidos. O Secretário explicou que no dia anterior tinha participado de uma reunião 

com o Ministério Público em Batalha, onde foi discutido o assunto em evidência, com as 

participações do município, Defesa Civil e MPE, e que com base no cronograma dispensado 

pela Defesa Civil, vistoriado pelo Ministério Público, estava acontecendo o abastecimento no 

município e que com isso esperava em atender a toda população do município a contento. 

Mais de sua parte e em sua gestão prometeu  a olhar para todos com o mesmo carinho, 

esperando ter êxito no serviço de distribuição e abastecimento de água potável para as 

famílias do município necessitadas e finalizou. Os Vereadores presentes, agradeceram a 

presença do Secretário e o mesmo se dispôs sempre às ordens.  Continuando: A agente 

comunitária de Saúde Sra. Adriana Vieira, agradeceu a todos os vereadores pelo empenho 

de votar o projeto de lei que garante o aumento de salário aos agentes comunitários de saúde 

endemias do município, também foi votada e aprovada a Resolução nº 02/2018, que trata do 

aumento de salário dos Vereadores para o exercício de 2019, ficando fixado em R$ 3.800,00 

(três e oitocentos reais) mensais e finalizou. Não havendo mais nada a ser discutido às hs: 

17:00 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 23 de novembro de 2018. 

Presidente: 

Secretário: 
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