
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:20hrs (quinze horas e vinte minutos) do dia 22 (vinte e dois) 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, o Presidente agradece a presença dos vereadores da cidade de 
Olivença que se fazem presente. A seguir, 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 autoriza a 
leitura do Oficio de nº 135/2021, e dando continuidade à leitura da mensagem e 
do Projeto de Lei de nº 07/2021. Posteriormente, o Presidente passa a palavra 
ao jurídico do executivo que faz um breve esclarecimento sobre a LDO, como 
também explica sobre a ação na qual foi dada entrada de anulação da votação 
da LDO, que jamais quis desrespeitar o poder legislativo ao procurar o judiciário, 
mas foi o que restou com a rejeição do LDO, pois consequentemente o município 
iria parar, mas que seria extinto o processo com uma nova votação. Como 
também, relata que deixou claro em uma sessão passada, o qual fez uso da 
tribuna, que caso não fosse resolvido essa questão iria ser procurado o judiciário, 
e assim foi feito. Todavia, o ideal seria resolver nesta casa, e espera que a LDO 
não seja rejeitada novamente, pois teria que dar continuidade a ação. Logo mais, 
o vereador Winas fala que a oposição não rejeitou a LDO, que seria aprovada 
com as emendas apresentadas por estes, e em seguida o Presidente passa a 
palavra ao Dr. Marcel para fazer o uso da tribuna, onde fala sobre a nova LDO 
apresentada, que está bem elaborada, observou que surgiu algumas mudanças, 
mas seria ainda assim necessário novas emendas, pois o legislativo não pode 
ser submisso ao executivo, e comunica que vai ser de praxe apresentar 
emendas, em prol da sociedade belomontense. Fala também sobre a ação, que 
tem certeza que o presidente não tinha conhecimento, caso contrário teria 
evitado o oficio apresentado. E, com isso, o presidente combina com todos 
vereadores para que seja realizada reunião das comissões para próxima quinta, 
dia 28 de outubro, as 9:00 am, como também com a concordância de todos a 
realização de uma sessão extraordinária, logo após reunião das comissões, as 
11:00 am, e com isso ficou acertado de o vereador Sebastião apresentar as 
emendas na reunião das comissões. Ademais, o vereador Sebastião pede a 
palavra, onde na pessoa do vereador Talvane salda seus amigos vereadores de 
Olivença que se fazem presentes. E, consequentemente fala sobre a eleição da 
mesa diretora, onde de acordo com Regimento Interno pode ser feita até 15 de 
dezembro, antes do recesso. Em seguida, também comenta em relação a ação, 
que foi falta de consideração com a situação e não com a oposição, caso 
contrário não teriam feito o requerimento do vereador Sergio, e além disso, estão 
aqui para discutir e consequentemente será avaliado pela banca da oposição, 



que a LDO será emendada e votada como o Dr. Marcel já havia dito. E, deseja 
que todos sejam participativos, como de fato já está acontecendo. Logo após, o 
vereador Zé Rocha fala que quem não aprovou a LDO foi a situação, que não 
aceitou as emendas apresentadas, e que, assim como a LDO, é preciso dar 
atenção a mesa diretora também. Dito isto, o jurídico da casa pede para que 
deem mais atenção neste momento as coisas mais importantes que precisam 
serem discutidas. Continuando, o Presidente autoriza leitura do oficio de nº 
133/2021. E, por conseguinte, o vereador Sebastião pede a palavra, comenta 
sobre o oficio apresentado, que não é nada de mais o executivo parabenizar as 
indicações encaminhadas, como também comunicar as que foram atendidas. 
Em seguimento, o vereador Talvane solicita indicação, mais uma vez, da 
manutenção da estrada de terra que liga o Povoado Camarada ao Povoado Olho 
D'água Novo. Como também pede esclarecimento e solicita retirada das 
correntes postas, bloqueando o acesso de carros a beira do rio, que não entende 
a existência dessas correntes, e sendo motivo o incomodo do som, para isso é 
só comunicar a polícia. Ademais, agradece a presença dos seus amigos 
vereadores de Olivença que se encontram presentes nesta sessão. 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 22 de 
outubro de 2021. 
 

 
Presidente: 
 
Primeiro Secretário: 


