
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 10:15hrs (dez horas e quinze minutos) do dia 05 (cinco) de janeiro de 2022 
(dois mil e vinte e dois), a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO 
MONTE, reuniu-se, em Sessão Extraordinária, 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 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. Também presente o 
Assessor Jurídico da Casa, além de outras pessoas da comunidade. Aberta a 
Sessão, antes mesmo de iniciar a discussão, o vereador Sebastião pediu a 
palavra e informou que a oposição composta pelos vereadores José Talvane, 
José Rocha, Winas Gomes e Sergio Goes, deixariam o plenário argumentando 
que antes teriam que analisar o veto do Prefeito da Lei Orçamentária anterior. 
Neste momento, deixaram o plenário sem ouvir qualquer argumentação da parte 
técnica desta casa legislativa, nem mesmo do Presidente. Desta forma, tendo 
em vista que a câmara não pode entrar de recesso parlamentar, que a presente 
sessão não pode ser encerrada, em razão da matéria ora discutida, com isso o 
presidente declarou suspensa a sessão e prorrogando-a até o final de sua 
discussão e votação final da matéria nos termos do artigo 228, parágrafo 1º e 2º 
do Regimento Interno. Ademais, o presidente determinou que fosse 
encaminhada a presente ata ao jurídico da casa, objetivando clarificar os 
dispositivos referentes a matéria do veto e da Lei orçamentária contendo 
fundamentação legal. Neste mesmo ato, determinou que fosse convocado os 
vereadores para sessão extraordinária para o dia 12 de janeiro de 2022 as 10:00 
(dez horas) no plenário da casa do Poder Legislativo, ficando os vereadores 
presentes notificados e os demais, a secretária da casa providenciar edital e a 
convocação. E, por fim, determinou que o Segundo Secretário lavrasse a 
presente Ata que após lida, e de acordo, será assinada pelo Presidente, pelo 
Segundo Secretário e demais Vereadores que desejarem. Belo Monte em 05 de 
janeiro de 2022. 
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