
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:42hrs (quinze horas e quarenta e dois minutos) do dia 24 (vinte e quatro) 
de setembro 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, de forma inicial, 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 com ressalvas. Em 
seguida, o Presidente passa a palavra ao jurídico da casa, que apresenta 
requerimento de autoria dos vereadores Mario Sergio Silva, Romilson e Juracy. 
A seguir, o vereador Sebastião pede a palavra e comenta que sobre o Projeto 
de Lei de nº 06/2021 apresentado, já havia sido conversado com seus colegas e 
chegado a uma conclusão, que deveria ser feito com a população, sugerindo que 
seja realizada reunião com as comissões, e que poderia ser colocado o 
requerimento em votação, mas que tanto ele como seus colegas não votariam a 
favor do mesmo nesta sessão, sugerindo deixar para próxima. Posteriormente, 
o Presidente coloca o requerimento em votação, tendo como resultado final de 
5 (cinco) votos a 3 (três), não sendo o mesmo aprovado. Logo mais, o Presidente 
autoriza leitura de uma Questão de Ordem apresentada pelo vereador Mario 
Sergio Silva, com isso, o vereador Sebastião pede o adiamento da mesma, 
sendo autorizado pelo presidente. Seguidamente, o presidente combina reunião 
com as comissões, ficando acordado para a próxima quinta, dia 30 (trinta) de 
setembro. E, consequentemente o vereador Sebastião pede para que seja 
oficializado, com oficio. Dito isto, o jurídico da casa fica responsável por 
encaminhar via WhatsApp. A seguir, o presidente passa a palavra para o 
Contador do Município, Michel, que faz uma breve apresentação sobre o PPA e 
se coloca à disposição de todos. Logo após, o vereador Winas pede a palavra e 
expressa sua indignação com a ausência de respostas das indicações de sua 
autoria encaminhadas ao executivo. Ademais, o vereador Sebastião pede a 
palavra e comenta sobre a LDO, que teriam mudado apenas 2 ou 3 artigos, no 
qual traziam responsabilidades para a casa legislativa, que essas emendas 
sugeridas não prejudicariam ao executivo, e sim, tornariam mais próximos, e com 
isso, pediu que analisassem com calma junto do jurídico da casa e as comissões. 
Complementa que não está fiscalizando e nem cobrando, que votará a favor do 
Requerimento apresentado pelo vereador Mario Sergio Silva, contanto que 
permaneçam as emendas. A seguir, o vereador Sebastião pede para que seja 
explicado o despacho publicado no mural da casa. Sendo passada a palavra ao 
jurídico da casa que faz a leitura e explica sobre o mesmo. Com isso, o vereador 
Zé Rocha expressa que agora a oposição tem voz, e dito isso, o presidente da 
casa responde que os mesmos sempre tiveram e sempre foram respeitados 
nesta casa legislativa. Continuando, o Vereador Sebastião fala sobre o 



Regimento Interno, que precisa ser alterado, começando pela parte da eleição 
da mesa diretora, que já havia acontecido de uma antecipação nesta casa, sendo 
assumido na data como já manda o Regimento. Em seguida, o presidente fala 
para não ter pressa, até porque a maioria já é oposição, que seguissem a 
tramitação regimentais. Posteriormente, o Presidente encerrou 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 24 de outubro de 2021. 
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