
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:20hrs (quinze horas e vinte minutos) do dia 13 (treze) de agosto 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 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, o 

vereador Sebastião pede a palavra e protocola a mesa Oficio de n° 05/2021 
juntamente com o vereador Winas Gomes Silva, de acordo com Regimento 
Interno. Em seguida, o Presidente 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. A seguir, o vereador Talvane pede para que 
conste em ata o oficio apresentado, e consequentemente abrindo discussão 

sobre o mesmo. Ademais, o vereador Zé Rocha comenta que não entende o 
porquê de o presidente querer postergar a eleição da mesa. E, logo mais, o 
vereador Winas lembra que o Presidente teria até 72 horas para responder o 

oficio. Diante disso, o Presidente fala que vai ser analisado e logo mais 
respondido. Continuando, o vereador Winas também pergunta sobre os 
requerimentos encaminhados e que até o momento não obteve resposta. Com 

isso, o Presidente responde que tudo solicitado, encontra-se no portal da 
câmara. Posteriormente, o vereador Talvane pede a palavra e solicita indicação 
para que seja providenciado a manutenção da estrada que liga o povoado 

Camarada ao Povoado de Olho d’agua novo, pois sempre passavam a máquina, 
mas depois da gestão anterior, não havia mais sido passada, e que, é uma 
estrada bem movimentada de 5 km, que facilitaria o acesso ao transporte que 

carrega os estudantes, agricultores e tantos outros. Em seguida o vereador 
Winas também solicita indicação, para que providencie 02 (duas) carradas de 
areia para recuperar a estrada que dá acesso ao Martins, próximo à casa de 

Dede do Banco até a casa de Pedro Coco, no Povoado Poço do Marco. O 
vereador Talvane, por sua vez, também reclama da iluminação do Povoado 
Piranhas, pois havia sido colocada algumas lâmpadas, tendo pulado alguns 

postes, beneficiando a casa do senhor Sergio, e deixando tantas outras casas 
aos escuros. Com isso, o vereador Zé Rocha, também lamenta por esses 
acontecidos, citando como exemplo no Povoado Barra do Ipanema, onde algum 

tempo o poste em frente à casa do senhor Gilson não é trocado, especulando 
talvez por ser da oposição. E, por fim, 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 13 de agosto de 2021. 
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