
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:18hrs (quinze horas e dezoito minutos) do dia 18 (dezoito) 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 leitura do Projeto de Resolução de nº 01/2022, onde o 
jurídico da casa explica e a seguir o presidente coloca em votação. O vereador 
Sebastião na sua vez pede a palavra, fazendo uma breve explicação da verba 
indenizatória e como se é feito as prestações de contas, ademais se coloca à 
disposição das vereadoras recentemente empossadas, para qualquer dúvida, e 
posteriormente vota sim. Com isso, o Projeto de Resolução é aprovado por 
unanimidade. O presidente, logo mais, agradece as palavras do vereador 
Sebastião, pois o mesmo é conhecedor do assunto, trabalhando nesta casa por 
muito tempo. A seguir, o vereador Sebastião pede uma cópia para cada vereador 
da lei já sancionada. Dando continuidade, a vereadora Rosana pede a palavra 
para falar sobre o Projeto de Lei Orçamentaria - 2022 do município, deixando 
seu apelo, pois na sua primeira sessão ficou abada e relata que não está aqui 
por briga política, no entanto devem levar em conta seu compromisso com o 
povo, então pede que seja analisado de coração o projeto, pois o executivo está 
fazendo um belíssimo trabalho. Logo mais, o vereador Juracy pede a palavra, 
dando boas vindas as vereadoras que chegaram agora na casa, e a seguir pede 
união entre os vereadores para fazer o melhor para o município, analisarem o 
que está errado e melhorar, finalizando suas palavras agradece ao jurídico por 
todas as informações. Continuando, o vereador Talvane pede a palavra e 
responde a vereadora Rosana, que não é questão política, pois o mesmo vem 
durante todo esse tempo recebendo mensagem do povo, inclusive de pessoas 
que já foram situação e hoje são oposição, fala que não se trata de posição 
partidária, mas sim, que se encontra do lado do povo. Além disso, fala que o 
município tem recurso, e, não vão deixar o município parar, que ela pode ter 
certeza disso. Seguidamente, a vereadora Rosana fala que até manhã de hoje 
teriam dado a palavra que iria ser aprovado a suplementação, no entanto deram 
pra trás e pergunta porque mudaram de ideia. O presidente explica que o 
município se encontra impossibilitado de realizar os ajustes orçamentários 
necessários. Com isso, a vereadora Antônia pede a palavra e se expressa que 
está aqui pelo povo de Belo Monte, que o projeto já foi aprovado e estavam 
esperando a suplementação hoje, mas não tinha sido encaminhado para esta 
casa. Então o executivo passasse para o povo a conversa certa, e que, acima 
de tudo são vereadores do povo, para fiscalizar e aprovar pelo povo. 



Continuando, o vereador Sebastião pede a palavra, onde fala que entende que 
a vereadora Rosana entrou agora e não tem muito conhecimento dos 03 (três) 
projetos de leis orçamentarias, e que esperava que a suplementação entrasse 
em pauta hoje, no entanto não foi encaminhado, mas sempre se mantem contato 
com o jurídico da casa e do executivo. E que podem não aprovar tudo de 
imediato, mas aos poucos vão sentando, quantas vezes for necessário para 
discutir e quando precisar de uma extraordinária será feita. E que, tudo que 
chega nesta casa será discutido e analisado, no final tudo acaba dando certo. A 
vereadora Andreia também pede a palavra e diz que não está ali para prejudicar 
ninguém, e sim fazendo o papel de vereadora, de fiscalizar, só que a forma que 
estão passando para o povo é exageradamente. E que, vão analisar e aprovar 
da maneira correta. Diante disso, o presidente explica que o executivo quer 
poder remanejar, transferir e transpor recursos, e por fim, 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 18 de março de 2022.  
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