
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:25hrs (quinze horas e vinte e cinco minutos) do dia 08 (oito) de outubro 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 abriu discussão 
sobre o Projeto de Lei de nº 06/2021, onde foram feitas propostas de emendas 

modificativas de nº 03/2021, sendo acordado em reunião feita pelas comissões. 

Com isso o presidente autorizou leitura do Parecer Conjunto de nº 05/2021 da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo após, o vereador Mario 
Sergio Silva apresenta Requerimento, para que a emenda apresentada ao 
Projeto de Lei do PPA seja votada em forma de destaque, conforme dispões o 
art. 191 do Regimento Interno. Com isso, o vereador Sebastião pergunta como 
seria dada a ordem da votação, e que, deixa claro que o resultado é certo, que 
só será aprovado junto com as emendas, sendo, portanto, explicado pelo jurídico 
da casa. Seguidamente, é autorizada a votação como solicitou o vereador 
Sergio, onde o jurídico da casa explica que será colocado primeiro o texto base, 
logo mais as emendas. Tendo como resultado 05 (cinco) votos contrários e 03 
(três) votos a favor. A seguir, o presidente coloca em votação o Projeto de Lei 
junto das emendas, sendo este aprovado por unanimidade. Logo mais, o 
vereador Sergio Silva pede a palavra e expressa que sempre votará em favor do 
povo de Belo Monte. Ademais, o vereador Sebastião pede adiamento do 
Requerimento apresentado pelo vereador Sergio Silva, e comenta que teve 
conhecimento de uma ação de declaração anulatória onde pede a anulação da 
votação da LDO, acha isso inadmissível e fica muito triste, pois teria conversado 
com seus colegas e vindo vestido de boa vontade para que fosse anulado, e de 
repente se depara com esse acontecido, sem o conhecimento de todos, inclusive 
do presidente, e com isso pede para que retire de pauta o parecer feito 
juntamente com o vereador Winas, que apoiava a anulação da votação anterior 
e pautando para próxima sessão nova votação. Em seguida o jurídico da casa 
explica que como já havia colocado em pauta e o mesmo ter solicitado a retirada 
ao decorrer da sessão, teria que dar seguimento, colocando, portanto, o 
presidente em votação parecer de n° 04/2021, sendo este aprovado por 
unanimidade. Continuando, o vereador Sebastião mais uma vez pede a palavra, 
e parabeniza a casa por ter se reunido para discutir o parecer, mas infelizmente 
apareceu essa ação, e a falta de comunicação até mesmo entre o grupo da 
situação, faz com que mudem de ideia. A seguir, é colocado em votação pelo 
Presidente a questão de ordem apresentada pelo vereador Sergio Silva, ficando 
5 (cinco) vereadores com voto contrário e 3 (três) votos a favor. Logo mais, o 



vereador Winas pede a palavra e comenta que o que foi feito é uma falta de 
respeito com esta casa legislativa. Dando continuidade, o presidente autoriza a 
leitura da indicação de nº 33/2021, de autoria do vereador Mario Sergio Goes, e 
em seguida a leitura do Oficio 115/2021, encaminhado do executivo, em resposta 
as indicações feitas. A seguir, o presidente pergunta se teriam mais alguma coisa 
a ser colocado na sessão, e com isso, o vereador Sebastião pede a palavra e 
expressa que tem muito respeito pelo executivo, parabeniza pelos trabalhos 
feitos, as respostas encaminhadas a esta casa, mas que ações sem o 
conhecimento dos 04 (quatros) vereadores da situação atrapalha, que tem 
certeza que nenhum ficou satisfeito ao saber dessa ação, e que é preciso 
mostrar que são vereadores, como o vereador Sergio Silva mesmo havia dito 
anteriormente na sessão, que está ali pelo povo. E que isso, infelizmente quem 
acabará respondendo será o próprio presidente, como também fala que hoje a 
câmara é bem participativa, e que o Prefeito jogou fora a oportunidade de 
resolver logo isso, que vão votar sim a favor, com as emendas, mas de forma 
correta e aguardar a decisão da ação. O vereador Zé Rocha completa que as 
coisas modificaram, e o executivo precisa entender isso, é preciso diálogo, pois 
as coisas não são mais como eles querem. E, por fim, não tendo mais nada a 
ser colocado na sessão, o presidente 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 08 de outubro de 2021. 
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