
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:28hrs (quinze horas e vinte e oito minutos) do dia 09 (nove) de abril 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 primeiro secretário José Talvane 
Pereira dos Santos, 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. Estava ausente o Senhor vereador Mario Sérgio Silva, com 
ausência justificada. Também presente o Assessor Jurídico da Casa. Aberta a 
Sessão, de forma inicial, o Presidente explica que esta sessão será fechada ao 
público diante do decreto do governador e recomendação da UVEAL, como 
também estaria dispensado o uso da tribuna. Em seguida, solicitou a Assistente 
Administrativa da casa, que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior. 
Depois de lida, a citada ata foi aprovada sem ressalvas. Logo mais, o presidente 
autoriza a leitura do oficio de n° 028/2021/GP e depois comenta que a mesma 
será colocada em Regime de Urgência, ou seja, será apresentada e votada nesta 
sessão. Com isso, autorizou a Chefe de Setor da casa para leitura da mensagem 
e do Projeto de Lei de n° 02/2021, que em seguida passa a palavra ao jurídico 
da casa para fazer um resumo do Projeto. Sendo posto em discussão, os 
vereadores Winas Gomes e Zé Rocha já declaram seu voto contra o referido 
projeto. Com isso, o vereador Sebastião pede a palavra e fala da importância 
desse projeto, que seria um repasse federal e não municipal, e que seus colegas 
pensassem nos seus eleitores, deixando a oposição de lado para buscar a 
melhoria dos belomontenses, então não via motivos de votar contra, mas 
respeitava a opinião dos colegas.  Dando continuidade, é lido todo o Projeto e 
colocado em votação, votando contra os senhores vereadores Mario Sergio 
Goes, Winas Gomes e José Rocha, com uma abstenção do vereador senhor 
José Talvane, sendo aprovado o Projeto de n° 02/2021 com o desempate a favor 
do vereador Presidente Cicero Palmeira. Continuando, o Presidente autoriza a 
leitura das indicações de n° 10 e 11/2021 de autoria do Vereador José Talvane. 
Como também, a leitura das indicações e n° 12/ 13/ 14 e 15/2021, de autoria do 
vereador Presidente Cicero Palmeira. Posteriormente, o Presidente autoriza a 
leitura dos Ofícios em resposta ao vereador Sebastião, no qual o mesmo pede a 
palavra e faz um resumo de todas as indicações que foram respondidas, 
dispensando a leitura dos ofícios. Seguidamente, abrem discursão com relação 
a realização de alguns projetos que podem serem feitos para melhoria do 
município. O vereador José Talvane fala da possibilidade de ser feito oficio a 
secretaria de obras solicitando cronograma para que as maquinas recuperem as 
estradas que dão acesso aos povoados. Com isso o Vereador Sebastião, 
completa que poderia ser feito entre os vereadores, já encaminhando o 
cronograma pronto para a secretaria, ficando o Vereador Talvane de fazer um 
esboço para o jurídico da casa. Além disso, depois do vereador Sebastião 
comentar sobre ausência de placas com nomes das ruas e as que houveram 
alterações, o Vereador Talvane solicita oficio para o executivo para providenciar 
as mesmas, como também, sugere a realização de placas com sinalizações nas 



entradas e em alguns pontos da cidade mostrando os pontos turísticos da 
mesma, e que seria um custo bem pequeno. E, logo mais, o Vereador Sergio 
Goes acrescenta sobre alguns acréscimos que poderiam serem feitos no portal 
da Câmara.  Em seguida, o vereador Sebastião comenta sobre seu repasse 
pessoal da Previdência, e pede que seja comentado com o contador da casa. 
Ademais, o presidente pergunta se teriam mais alguma coisa a ser colocado na 
sessão, e não tendo mais nada, 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 09 de abril de 2021. 
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