
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 14:51hrs (quatorze horas e cinquenta e um minutos) do dia 04 (quatro) de 
março de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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: Andreia Braz de França Soares, Antônia Farias dos Santos, 
Juracy Ferreira Silva, Sebastião Gomes de Oliveira e Rosana Gomes 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 palavra para o representante do executivo, Dr. 
Eduardo, o qual da boas vindas as novas vereadoras presentes. Logo mais fala 
um pouco sobre orçamento e a importância da suplementação, que serve como 
uma forma de emergência para o executivo, então pensando na população, pede 
para que os vereadores votem sim, ou seja, mantendo o veto do Projeto de lei 
de nº 09/2021, como também, relata que o acréscimo para os vereadores só 
será possível caso o veto não seja derrubado, e conclui suas palavras dizendo 
que coisas imprevisíveis acontece, mas não serão resolvidas de imediato, caso 
não seja mantido o veto. Posteriormente, o Presidente autoriza a palavra ao 
representante dos vereadores da oposição, Dr. Marcel, que inicia sua fala 
perguntando sobre o dono da página Belo Monte de boa, que se faz presente na 
câmara tirando fotos da sessão. Com isso, o presidente responde que o mesmo 
é convidado. Ademais, o Dr. Marcel da boas vindas as vereadoras empossadas, 
e a seguir fala sobre o veto, que sua opinião é divergente da do Dr. Eduardo, cita 
que ano passado tiveram vários gastos e, no entanto, nada disso foi passado 
para esta casa, para ser fiscalizado, que é um dos papeis dos vereadores.  Como 
também, expressa que os pleitos encaminhados ao executivo não teriam sido 
respondidos, ou seja, com o executivo não tem como ser flexível, portanto, caso 
precise de suplementação é só organizar uma sessão extraordinária, e conclui 
sua fala, pedindo que votem não. A seguir, o Dr. Eduardo pede a fala, e relata 
que sempre é respondido os requerimentos, como também sempre é 
encaminhado os balancetes, além disso, podem ser encontrados no portal da 
transparência.  Seguidamente, o presidente passa a palavra ao jurídico da casa, 
que explica como está o tramite do Projeto de nº 09/2021, desde sua chegada 
até o momento. Logo mais, o presidente coloca em votação o veto de n° 01/2022, 
sendo o mesmo rejeitado com 05 (cinco) votos contra e 03 (três) favoráveis. 
Ademais, o vereador Sebastião pede a palavra, e fala que em nenhum momento 
quis criar empecilho para o executivo, o que está sendo feito é fazer valer esta 
casa legislativa o seu papel, de fiscalizar, corroborar, não apenas chegar na 
sessão e votar. Acrescenta que o executivo não estava dando satisfação a esta 
casa, e que o município não ficará sem suplementação, quando se for 
necessário, é só encaminhar para câmara que será votado. Acrescenta também 
que por falta de diálogo e por distrato que vem acontecendo isso, e finaliza suas 



palavras dando boas vindas as vereadoras. E, continuando, o Presidente passa 
a palavra ao jurídico da casa pra falar sobre as comissões que com o ingresso 
das novas vereadoras, terá que ser organizado, deixando prazo para se 
inscreverem e fazerem ingressos nessas comissões, para com isso, na próxima 
sessão ser votada. 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 04 de março de 2022.  
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