
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:31hrs (quinze horas e trinta e um minutos) do dia 19 (dezenove) de 
fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), a CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE BELO MONTE, reuniu-se, em Sessão Ordinária, sob a 
Presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Cicero Palmeira 
Lima e comparecendo os Senhores Vereadores: o vice-presidente Mário 
Sérgio Silva, o primeiro secretário José Talvane Pereira da Silva, o segundo 
secretário Romilson Ferreira Lima e os demais Vereadores Membros: 
Sebastião Gomes de Oliveira, José Rocha Sobrinho, Winas Gomes Silva, 
Juracy Ferreira Silva e Mário Sergio Goes dos Santos. Também presente o 
Assessor Jurídico da Casa, além de outras pessoas da comunidade. Aberta a 
Sessão, de forma inicial, o Presidente solicitou ao assessor jurídico da casa que 
procedesse com a leitura da mensagem de boas-vindas do prefeito do município 
Dalmo Augusto de Almeida Junior.  Logo mais, é apresentada a composição das 
comissões permanentes da casa, sendo perguntado aos vereadores se os 
mesmos tinham alguma objeção sobre a mesma. Em seguida, o presidente 
autoriza a chefe de setor a leitura da mensagem e do Projeto de Lei de n° 
01/2021, com isso, o vereador Sebastião pede a palavra e sugere que seja 
colocado em votação nesta sessão, já que se trata de um Projeto simples. O 
vereador Winas discorda, abrindo um discursão entre todos sobre a votação ser 
realizada neste mesmo dia, sendo assim, ficou decidido que o Projeto seria 
apresentado na próxima sessão juntamente com os pareceres jurídicos e das 
comissões, como manda o Regimento da Casa. Dando continuidade, o 
presidente autoriza a leitura do Oficio de nº 19/2021, e posteriormente passa a 
palavra ao contador desta casa para fazer uma breve explicação e serem tiradas 
as dúvidas. Seguidamente, o presidente autoriza a leitura do requerimento de n° 
01/2021, de autoria do vereador Mario Sergio Góes, que após lido é dado 
andamento com a leitura das indicações de n° 01 a 04 de autoria do vereador 
Sebastião, que pede a palavra e esclarece sobre os mesmos, deixando a 
disposição dos seus colegas se gostariam de subscrever as indicações e após, 
encaminhado ao executivo. Por fim, o presidente pergunta se teriam mais algo a 
ser colocado na sessão e, não havendo mais nada a ser discutido, o mesmo 
deu-se por encerrada a Sessão Ordinária com a graça de Deus e do município 
e determinou que o Primeiro 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 19 de fevereiro de 2021. 
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