
ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 10:22hrs (dez horas e vinte e dois minutos) do dia 12 (doze) de janeiro de 
2022 (dois mil e vinte e dois), a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BELO MONTE, reuniu-se, em Sessão Extraordinária, 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 de forma inicial, solicitou a Assistente Administrativa da 
casa que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior. Depois de lida a 
citada ata, o vereador Sebastião pediu a palavra e solicitou para constar em ata, 
de acordo com o artigo 177, parágrafo 2º do Regimento Interno, a invalidação da 
ata, por não ter sido realizada sessão anterior. Em seguida, o presidente passa 
a palavra ao jurídico da casa, que fala sobre os vetos do executivo, com relação 
ao Projeto de Lei do PPA e da LDO. Com isso, o presidente coloca em votação 
os vetos de nº 001/2021 e de nº 002/2021, sendo os mesmos rejeitados com 05 
(cinco) votos contra e 03 (três) favoráveis. Ademais, foi colocado em votação o 
Projeto de nº 09/2021, com as emendas apresentadas pela oposição, sendo 
aprovado por unanimidade. A seguir, o vereador Sebastião parabeniza a todos 
vereadores pela aprovação do projeto. Continuando, o presidente coloca em 
votação o Projeto de n° 11/2021, o qual trata do rateio do FUNDEB, sendo este 
aprovado por unanimidade. Logo mais, o presidente agradece a todos os 
vereadores pela aprovação dos Projetos, por ser um bem para o povo, e ninguém 
ser prejudicado. O vereador Zé Rocha pede a palavra, e expressa que colocaram 
na cabeça do povo que a oposição não queria votar, mas era um engano e hoje 
eles estavam provando isso, que os mesmos só queriam seguir como manda o 
Regimento Interno. Dito isto, o vereador Sebastião pede a palavra e comenta 
que tem a convicção de que essas emendas seriam vetadas pelo executivo, 
então que fosse logo encaminhadas e marcada outra sessão extraordinária para 
votar, como também colocar em pauta as matérias que faltam a serem 
discutidas, como é o caso do Projeto da Previdência. Ademais, o vereador Winas 
pede a palavra e expressa sua indignação, pois antes mesmo da oposição ter 
conhecimento da sessão marcada, o povo já sabia, como também foram 
esculhambados pelo povo, mas que isso tudo o culpado era o presidente por 
esconder os vetos. E, por fim, o presidente deu-se por encerrada a Sessão 
Extraordinária 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 12 de janeiro de 2022. 
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