
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM DOZE DE  MAIO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE BELO MONTE- ALAGOAS. 
 

Às quinze horas e 20 minutosdo dia doze de maio de dois mil e dezessete, a CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE, reuniu-se, em Sessão Ordinária, 

sob a Presidência do Excelentíssimo Vereador SenhorHerilio Monteiro Barbosa, 

compareceram os Senhores Vereadores: O primeiro Secretário SenhorJuraci Ferreira 

Silva, e os demais Vereadores Membros: SrsJosé Rocha Sobrinho, Antônia Farias 

dos Santos,Keups Melo de Souza, Winas Gomes Silva, Cícero Palmeira Lima e 

Mário Sergio Silva, ausente com justificativas o Vereador; Felipe dos Santos 

Melo.Também presente o Secretário Municipal de Educação Sr José Audálio Tenório 

e sua equipe, representada pelas Senhoras, Zilcleide Silva, Tânia da Silva, Rosilânia 

Vieira e o Sr. Joselmo da Silva, presentes ainda a assessora Jurídica da Casa Dra. 

Arielly Rocha de Melo, os organizadores dos festejos juninos do Povoado Barra do 

Ipanema, representados pela pessoa do Sr. Samuel Silva, além de outras pessoas da 

comunidade.Aberta a Sessão: Inicialmente O Senhor Presidente apresentou os 

seus cumprimentos a todos os presentes e em especial ao Secretário 

Municipal de Educação. Dando sequência: Passou-se a Ordem do Dia, 

que constou no expediente dos Requerimentos nº 006 e 007/2017, e das 

indicações nº 026 e 027/2017, de autoria do Vereador Keups Melo de 

Souza, do pedido de esclarecimentos nº 001/2017, Indicações nº 028 e 

029, de autoria do Vereador Zé Rocha e a indicação nº 030/2017, de 

autoria do Vereador Mário Sérgio Silva, sendo todas proposições 

legislativas lidas em plenário e com exceção ao Requerimento nº 

007/2017, as demais proposições foram aprovadas. CONTINUANDO: O 

Presidente com base no Regimento Interno da Casa, agradeceu ao 

Secretário de Educação Sr. José Audálio Tenório, pela atenção 

dispensada em atender ao Requerimento Conjunto nº 005/2017, de autoria 

dos Vereadores da bancada de oposição e dá os devidos esclarecimentos; 

e facultou a palavra. O Secretário de Educação Sr. José Audálio Tenório, 

já em uso da fala, cumprimentou a todos os presentes e dirigiu-se aos 

Vereadores se pondo a disposição. O Vereador Keups, o agradeceu em 

nome da bancada de oposição a presença do Secretário e de sua equipe e 

começou lhe perguntando: Como se encontrava a Educação de Belo 

Monte e a Escola Raimunda Souto Feitosa? O Secretário falou: das 

realidades de momento principalmente no tocante aoinício de gestão, onde 

as dificuldades deficitárias são evidentes, falou da situação precária da 

Escola e que teve de fazer uma reforma emergencial visto a situação de 



calamidade em que a encontrou, fato esse que levou a fragmentar as salas 

de aulas em diversos lugares  improvisados, para não oferecer riscos aos 

alunos que nela estudam. CONTINUANDO: O Secretário ainda foi 

sabatinado sobre diversos assuntos como:  Construção da Quadra, 

Construção de Creches, Plano Municipal de Educação e Cumprimentos de 

suas Metas, Contratação Temporária e Concurso. A contento todas as 

respostas foram respondidas pelo Secretário de Educação. 

CONTINUANDO: Os Vereadores ficaram satisfeitos com o que ouviram do 

Sr. Secretário. O VereadorKeups, o parabenizou e se dispôs no sentido de 

ajudar sempre no desenvolvimento para o bem de Belo Monte,  

agradeceumais uma vez em nome de todos os Vereadores que compõem 

a casa e finalizou. CONTINUANDO: Todos os demais Vereadores também 

agradeceram a presença do secretário de Educação e de sua equipe. O 

Secretário por sua vez parabenizou aos Vereadores pelo trabalho de 

fiscalizadores evidenciado e disse que isso só fortalece a democracia, pois 

todos são agentes públicos que tem compromissos com o bem melhor da 

coletividade e que num alcance visual estendido, soma-se toda a 

contribuição, seja crítica ou social, pois é disso que os municípios 

precisam somente assim com a interação dos poderes e a participação da 

sociedade é que se pode  esperar melhorias para todos. Pediuaos 

Vereadores que continuassem trabalhando e os convidou sempre que 

precisarem adentrar na Secretaria  Municipal de Educação para conversar 

sobre qualquer assunto. Pediu desculpas aos Vereadores e aos Pais de 

famílias e aos alunos de Belo Monte pelo o momento em que vive a Escola 

Raimunda Souto Feitosa e prometeu que possivelmente ainda esse mês 

voltaria a normalidade com todas as turmas em suas respectivas salas, e 

na oportunidade convidou todos para a inauguração a ser marcada para 

breve. 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 12 de 

maio de 2017. 

Presidente: 

Secretário: 
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