
ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 10:13hrs (dez horas e treze minutos) do dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 
2021 (dois mil e vinte e um), 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 segundo secretário Romilson Ferreira Lima e o vereador Juracy Ferreira 
Silva. Também presente o Assessor Jurídico da Casa, além de outras pessoas 
da comunidade. Sessão esta, que não se verificou por falta de quórum, em 
virtude de não terem comparecido os Vereadores, Senhores José Talvane 
Pereira dos Santos, Sebastião Gomes de Oliveira, José Rocha Sobrinho, 
Winas Gomes Silva e Mário Sergio Goes dos Santos, o qual, protocolaram 
neste dia, Oficio de n° 08/2021, justificando o não comparecimento dos mesmos, 
tendo como justificativa a necessidade de ser colocado demais projetos em 
pauta, não para tratar apenas da LOA. Com isso, o presidente da casa abriu a 
sessão, solicitou que fosse lavrada a ata declaratória da ocorrência e em seguida 
passou a palavra ao jurídico para leitura da ata anterior e do Oficio citado, logo 
mais, o presidente explica a comunidade que se faz presente, que se encontram 
de recesso do dia 15 de dezembro a 15 de fevereiro, com tudo, foi protocolado 
no dia 17 de dezembro edital de comunicação para realização de sessão 
extraordinária para o dia de hoje, sendo que, com a ausência dos demais 
colegas, não poderia ser dado continuidade a sessão por falta de quórum. Além 
disso, fala também que será marcada outra sessão extraordinária, que está 
fazendo de tudo para que seja aprovada a LOA, pois é injusto com a população 
e a gestão, que serão todos prejudicados, por motivos pessoais, ou seja, por não 
ter antecipado a votação da mesa diretora. Em seguida, o vereador Sergio Silva 
pede a palavra, agradece a presença de todos, e lamenta pelo acontecido, pois 
os prejudicados é o povo, e se deixa a disposição de todos. Continuando, o 
secretário de administração pede a palavra e explica como se está dando 
andamento aos pagamentos dos servidores, que este ano está garantido, mas 
próximo ano não pode contratar, pois o prefeito terá o dinheiro, mas não terá a 
lei para poder movimenta-lo. Dito isto, o vereador Juracy pede  a palavra, e fica 
muito agradecido pela presença de todos, mas triste pelo que está acontecendo, 
pois os vereadores não podem pensar apenas em si, mas no povo, e o mesmo 
está do lado de todos. Ademais, o presidente passa a palavra aos contadores do 
município, que fazem uma breve apresentação técnica de como funciona a Lei 
Orçamentária – LOA. E, por fim, o presidente da casa com base no artigo 228, 
parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno suspendeu a sessão prorrogando-a até 
a discussão e votação final da matéria. E, com isso, aguardassem redesignação 
de nova sessão, ademais 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 22 de 
dezembro de 2021.  
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