
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM DEZESSEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E 

DEZOITO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE- ALAGOAS. 

 

Às quinze horas e 35 minutos do dia dezesseis de março de dois mil e dezoito, a 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, Winas Gomes Silva,  Antônia Farias dos 

Santos, José Rocha Sobrinho, Cícero Palmeira e Mário Sérgio Silva, ausentes com 

justificativas  os Vereadores Keups Melo de Souza e Felipe dos Santos Melo. Também 

presente 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, Passou-se a Ordem do Dia, que 

constou no expediente dos Projetos de Leis nº 001, 002, e 003/2018, todos vindos do Executivo 

Municipal, contou também do Projeto de Lei nº 004/2018, originário da Câmara de Vereadores, 

além do Oficio nº 0197/2018, da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de R$ 

975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais) para o município de Belo Monte, investir na 

Revitalização da Orla, construção de praça de eventos turísticos e pórticos de sinalização 

turísticas  e do Relatório de Ações do Conselho Tutelar do Município, sendo  todos lidos e 

apresentados em Plenário. CONTINUANDO:  O presidente facultou a palavra, o Presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça Vereador Mário Sérgio Silva, apresentou aparecer verbal, 

favorável à aprovação dos Projetos de Leis nº 002/2018 e 003/2018, explicou aos seus pares da 

importância das matérias, visto tratar somente de  regulamentações de cargos já existentes nas 

esferas administrativas, onde muda-se somente o caráter de comissionado para efetivo,  para 

fazer parte no quadro dos cargos a constar no edital do concurso, não via óbice em votar no dia 

de hoje as matérias e que seu parecer era favorável, O Presidente por sua vez, diante do parecer 

verbal apresentado pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, 

colocou em votação os Projetos Leis nº 002 e 003/2018, que Cria os Cargos de Controlador 

Interno em caráter efetivo na estrutura administrativa do executivo municipal, e de Controlador 

Interno, Contador e Procurador Jurídico, na estrutura administrativa do legislativo municipal, 

Todos os Vereadores presentes, apoiaram a iniciativa do Presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça e Redação Final, e votaram a favor da aprovação das matérias, a bancada 

da oposição, neste ato representada pelo Vereador Zé Rocha, também saudou o Presidente da 

Comissão de Constituição Justiça e Redação Final, e classificou de louvável a ideia   de facilitar 

no máximo a tramitação das matérias e  parabenizou-lhe,  e disse que votou a favor  e que votaria 

em qualquer matéria que seja voltada pra funcionalidade com seriedade da administração pública 

e finalizou. 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 março de 2018. 
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