
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E 

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

 

 

Á 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, Cícero Palmeira Lima,  Mário Sérgio Silva, Keups Melo de 

Souza e Felipe dos Santos Melo, ausente com justificativas o Vereador José Rocha Sobrinho. 

Presente também o Excelentíssimo Prefeito do município de Belo Monte Sr. Claudeval Santos 

Santana, a Assessora Jurídica da Casa Dra. Arielly Rocha de Melo, o representante dos 

comerciantes da cidade Sr. Claudinei Vieira Dias, 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 Prefeito do Município de Belo Monte, pela grande conquista de 

ter conseguido em sua gestão a construção asfáltica da estrada principal de Belo Monte, - AL 

125. Iniciando os trabalhos, facultou a palavra ao Prefeito de Belo Monte, que por sua vez 

agradeceu ao Presidente e cumprimentou a todos os presentes, em seguida falou da grande 

conquista do município de Belo Monte, em ter conseguido junto ao Governo do Estado, a 

construção asfáltica da estrada  de  Belo Monte, disse que estava muito feliz pois realizava-se 

um sonho não somente dele mais de todos os Belomontenses, que a vitória era de todos, em 

seguida convidou a todos os Vereadores para participarem do ato da assinatura da ordem de 

serviço que se realizar-se-á no dia dezesseis de abril de dois mil e dezoito, no polo turístico de 

Belo Monte o  “Redondo”, e juntos recepcionarem o Governador Renan Filho, maior responsável 

pela grande conquista dos Belomontenses,  e de forma harmoniosa se dispôs com os 

Vereadores, dizendo estar à disposição de todos de portas e braços abertos para receber e 

dialogar independente da ideologia política partidária, e finalizou. CONTINUANDO: O Presidente 

juntamente com todos os pares presentes, agradeceram a presença do Excelentíssimo Sr. 

Prefeito e o felicitaram pela conquista. Em Seguida:  passou-se a Ordem do Dia, que constou no 

expediente dos Requerimentos nº 03 e 04/2018, de autoria do Vereador Keups Melo de Souza, 

sendo os mesmos apresentados em plenário, lidos no expediente, votados e aprovados pelos 

Vereadores presentes. CONTINUANDO: Também foi apresentado em plenário pela Dra. Arielly, 

o Projeto de Lei nº 001/2018, que Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do 

Município de Belo Monte, sendo o mesmo discutido e votado em primeira votação e aprovado 

por todos. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei nº 003/2018, Que autoriza o poder 

Executivo municipal a doar bens imóveis, para fins de regularização e registro de imóveis 

urbanos e urbanizados através do Projeto Moradia Legal III, criado pelo Ato Normativo Conjunto 

nº 038/2017, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o mesmo foi votado e 

aprovado em primeira votação. 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 13 de abril de 2018. 
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