
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:13hrs (quinze horas e treze minutos) do dia 18 (dezoito) de novembro 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 sem ressalvas. Em seguida, o Presidente autoriza a 
leitura da mensagem e do Projeto de Lei de nº 08/2021 que trata do Projeto de 
Resolução, e, dando continuidade, autoriza à leitura da mensagem e do Projeto 
de Lei de nº 09/2021- LOA. Posteriormente, o Presidente passa a palavra ao 
jurídico da casa, o qual explica que foi apresentado para o advogado do grupo 
da oposição, como também para o mesmo tais Projetos, sendo realizada reunião 
da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e Comissão de 
Constituição, Justiça e redação, sendo apresentada emendas, com isso, foi feito 
parecer das comissões, mas não foi assinado, ficando impossibilitado a votação, 
sendo avisado que sem aprovação da LOA, a câmara não entraria de recesso. 
A seguir, é autorizada a leitura da mensagem e do Projeto de Lei de n° 10/2021. 
Continuando, o Presidente autoriza a leitura do Requerimento de nº 09/2021, de 
autoria do vereador Winas Gomes, que faz o uso da palavra e pede para que 
analisassem com olhar diferente e não por politicagem, pois ali é o sonho de 
muitos cidadãos. Logo mais, é autorizado a leitura da indicação de n° 34/2021, 
de autoria do vereador Mario Sergio Goes, onde o mesmo fala que espera que 
seja passado a máquina, pois as estradas encontram-se em estado deplorável. 
Em seguida o vereador Zé Rocha faz um breve comentário sobre a indicação 
apresentada, dizendo que é geral, e já tem uns 15 dias que as estradas se 
encontram assim, e que, o município tem recursos para isso. E, se existe 
maquinário a disposição e funcionários, então cabe ao gestor querer melhorar. 
Continuando, é autorizada a leitura do Oficio de n° 06/2021, de autoria dos 
senhores vereadores Sebastião, Winas, Talvane, Zé Rocha e Mario Sergio 
Goes. Ademais, é autorizado o uso da Tribuna a Galego, o qual faz dois pedidos 
aos senhores vereadores, para que seja retirada as correntes que dão acesso 
ao rio, pois além de dificultar o acesso ao ser bar, está acabando com o comercio 
de Belo Monte. Como também fala que realizara um evento dia 28 deste mês e 
pede a colaboração de todos. Prosseguindo, o vereador Sebastião pede a 
palavra, comenta que já foi solicitado a retirada das correntes e entende a sua 
preocupação, como também garante sua contribuição para com o evento. A 
seguir, o vereador Winas expõe o seu acontecido durante o período das eleições, 
onde foi acusado de comprar voto. E, posteriormente, o vereador Sebastião pede 
a palavra, parabeniza ao jurídico da casa, por conquistar o cargo de novo 
Presidente do Clube Asa de Arapiraca, o desejando todo sucesso do mundo. 



Dito isto, fala sobre a eleição da mesa diretora, e que enquanto não for realizada, 
não será analisado e votado os Projetos. Ademais, o vereador Mario Sergio Goes 
pede para que seja marcado a eleição. Em seguimento, o vereador Sebastião 
pede para que o jurídico também fale sobre os valores das verbas indenizatórias. 
Consequentemente, o Presidente da casa responde que infelizmente não terá 
aumento enquanto os Projetos não forem aprovados. E, com isso, o vereador 
Sebastião fala que não votará.  E, por conseguinte, o jurídico da casa explica 
que quanto a eleição da mesa, foi apresentado requerimento, foi publicado 
parecer tanto no grupo de whatsapp como no mural desta casa legislativa, que 
de acordo com a lei orgânica do município, é realizada até a segunda legislatura. 
Relata também, que quanto o Regimento Interno da casa teve esse erro, o qual 
passou despercebido por todos os vereadores no tempo, mas que a Lei Orgânica 
se sobressai ao Regimento, mas caso se sintam prejudicados, pode ser feito um 
parecer, e os vereadores tomem as medidas que acharem necessárias. Com 
isso, o advogado do grupo da oposição, Dr. Marcel faz uso da palavra, pedindo 
que seja seguido o Regimento da casa, como sempre foi feito, mas caso queiram 
seguir a Lei maior, que assim seja a partir de agora. Ademais, o vereador 
Sebastião comenta que seguindo a Lei Orgânica o Presidente só se prejudicará, 
com relação as votações. E, por fim, 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 18 de novembro de 2021. 
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