
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM DEZESSEIS DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE- ALAGOAS. 
 

Às quinze horas e 25 minutos do dia dezesseis  de fevereiro de dois mil e dezoito, a 

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

Ordinária, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Herilio 

Monteiro Barbosa, compareceram os Senhores Vereadores: O primeiro Secretário Sr. 

Juraci Ferreira Silva, e os demais Vereadores Membros: Srs. Winas Gomes Silva,  

Antônia Farias dos Santos,  Keups Melo de Souza, José Rocha Sobrinho e Cícero 

Palmeira Lima, ausentes os Vereadores Mário Sérgio Silva e Felipe dos Santos Melo. 

também presente a assessora Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo, e o 

representante dos comerciantes da cidade Sr. Claudinei Vieira Filho, além de outras 

pessoas da comunidade. Aberta a Sessão: Inicialmente O Senhor Presidente 

apresentou os seus cumprimentos a todos os presentes e iniciando os trabalhos, 

deu boas-vindas aos Vereadores e desejou-lhes votos de muitos sucessos na nova 

Legislatura que hoje inicia-se após o término do recesso. Dando sequência: Passou-

se a Ordem do Dia, que constou no expediente dos Requerimentos nº 01 e 02, de 

autoria do Vereador Keups, sendo os requerimentos apresentados em Plenário e 

aprovados. CONTINUANDO: Foi apresentada em Plenário Pela Dra. Arielly Rocha o 

Oficio nº 012/18 da Promotoria de Justiça de Batalha, onde no qual recomenda a 

Câmara Municipal providências, no sentido da implantação do Site Oficial,  para 

levar ao conhecimento público as ações cotidianas, da ordem administrativa e 

financeira e dar-se cumprimento a Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação, 

Lei 131/2009 – Lei da Transparência e a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Podendo o responsável, vir a ser responsabilizado com penalidades 

administrativas caso não cumpra a determinação do Ministério Público, contida no 

referido ofício. CONTINUANDO: Foi Pelo Presidente informado a todos que o site 

já encontra-se em funcionamento, podendo ser acessado através do endereço 

eletrônico: www.belomonte.leg.br,  faltando algumas adequações que serão 

implantadas de conformidade a determinação e a necessidade do Ministério 

Público e autorizou a Dra. Arielly para inspeciona-lo constantemente para que o 

atendimento seja feito da forma integral. Também foi em Plenário lido o Convite 

do Ministério Público Estadual para a Audiência Pública, que se realizar-se-á no dia 

22 de fevereiro no Auditório do Hotel Previllege em Santana do Ipanema – Alagoas. 

Tema: Segurança Pública. CONTINUANDO:  A Dra. Arielly, falou sobre a Verba 

Indenizatória e orientou os Vereadores presentes, para que se organizem no 

http://www.belomonte.leg.br/


sentido de não existir cobranças futuras pelos órgãos competentes em relação a 

possíveis ações de devoluções de valores e inelegibilidades e finalizou. 

CONTINUANDO: Foi pelo Presidente facultada a palavra. O Vereador Keups Melo 

de Souza, em uso da fala, parabenizou ao Presidente pelas iniciativas de dar 

transparência as ações da Câmara, agradeceu ao Pares pela aprovação das 

proposições por ele apresentadas explicou-os o Porquê da apresentação das 

referidas proposições, dizendo que os requerimentos cobram justamente a 

transparência que se espera do poder público, sendo que o primeiro, pede 

justificativas ao Executivo Municipal da forma como se dará as novas contratações 

de pessoas no exercício vigente visto não ter sido realizado nenhum Processo 

Seletivo e cobra a não realização do concurso prevista para 2017. No segundo cobra 

informações sobre os gastos carnavalescos realizado no corrente ano, bem como 

esclarecimentos das forma que se deram as contratações de artistas e pessoal 

envolvido no evento do carnaval. Prometeu mais empenho pessoal no sentido de 

trabalho e busca de melhorias para a população do município e finalizou. O 

Vereador Zé Rocha também fez uso da palavra e disse: que estará sempre vigilante 

para que toda a sociedade de Belo Monte seja atendida com equidade e sem 

distinções. CONTINUANDO: 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 16 de fevereiro de 2018. 
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