
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:02hrs (quinze horas e dois minutos) do dia 01 (um) de abril 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 passa a palavra 
para a vereadora Rosana, a qual relata que ficou chateada com os comentários 
feitos após a sessão passada, onde disseram que seu discurso era calado, mas 
ao contrário desses comentários, o que teria dito foi para o bem de Belo Monte, 
do povo, e o que está acontecendo nesta casa fica feio para eles, que nunca viu 
esse tempo todo acontecer uma coisa dessa, eleitos por um partido só, e se o 
prefeito tivesse fazendo alguma coisa errada, mas pelo contrário, o mesmo está 
fazendo um belíssimo trabalho, contudo continuará lutando no grupo da paz. Em 
seguida, o presidente passa a palavra para o vereador Sebastião, que com todo 
respeito para com a vereadora Rosana, fala que a mesma não tem conhecimento 
sobre as leis orçamentarias já aprovadas. Além disso, que o projeto de 
suplementação só teria chegado nesta casa no dia de hoje, mas várias pessoas 
vêm tentando denigrir a imagem do grupo da oposição, e os mesmos estariam 
aqui para responder a altura. Fala também que é normal, o prefeito vai pedir, e 
eles irão atender, mas não podem aprovar algo sem ter chegado na casa, sem 
ter analisado e discutido. Que é só trazer o projeto de suplementação e 
remanejamento que eles iram analisar, que não vai faltar carro, gasolina ou 
alimentação para a população. No entanto, acabaram de entregar o projeto, 
então o vereador não tem culpa, sentará, analisará com calma e na semana 
seguinte reunirá com a comissão para adiantar, e com isso, agradece a palavra. 
Logo mais, o presidente passa a palavra ao vereador Juracy, que agradece a 
presença do povo que se faz presente, das autoridades, e relata que nunca tinha 
visto uma coisa dessa em sua vida, pede a Deus para que tudo seja consertado, 
porque ver o povo aqui presente reivindicando pelos seus salários e sem 
resolver, os ônibus parando, filhos sem irem à escola, terem dinheiro e não 
poderem remanejar. Hoje ver tantos trabalhos realizados, muitas ideias boas, 
que seus colegas olhassem isso, e que, ficou triste com o comentário do 
vereador Talvane quando falou que eles eram leigos, mas o mesmo está 
equivocado, pois o que eles fazem é pelo povo, e que não deixasse a política 
interferir nisso, pois sempre foi seu amigo, mesmo antes de ser vereador. Com 
isso, termina sua fala agradecendo a Deus e ao povo da sua terra que estão 
lutando por algo muito fácil de resolver. A seguir, o vereador Talvane pede a 
palavra, respondendo ao vereador Juracy, onde pede respeito, que em momento 
algum citou o nome do mesmo ou de outro vereador. E, com relação ao Projeto, 



estão sendo vítimas de fake News, pois como podem ver, tal projeto teria 
acabado de chegar, e que todo projeto para o bem de Belo Monte teve o voto 
deles, e que este seria analisado e votado, com ou sem emendas. 
Seguidamente, o presidente pergunta se mais alguém queria fazer o uso da 
palavra, com isso, o jurídico da oposição, o Dr. Marcel pede a fala, iniciando suas 
palavras comentando que não entende porque  foram massacrados, que 
deveriam ter tido uma conversa com urgência para ser votado, que 60 (sessenta 
dias) atras teria sido aprovado a LOA, e caso precisasse de suplementação era 
só ter encaminhado para esta casa para ser votado, e o que estão fazendo tem 
certeza que é uma injustiça com os vereadores que são oposição, no entanto o 
projeto será encaminhado para as comissões, sendo aguardado o dia para que 
possam se reunir, e além disso, deixa claro que prezam pelo diálogo, se assim 
tivessem feito, já teria sido solucionado. Dando continuidade, o presidente fala 
que se tivesse o Projeto sido apresentado a 15 (quinze) dias antes estaria do 
mesmo jeito, pois o mesmo já teria sido passado pra eles. Seguidamente, o 
presidente passa a palavra para o jurídico do executivo, Dr. Eduardo, o qual 
relata alguns episódios para relembrar todo caminho do Projeto de Lei de nº 
09/2021, como também fala que ao contrário do que viu em alguns vídeos, 
graças a Deus dinheiro tem, o que falta é orçamento, e o que teriam passado era 
argumento político, não técnico. Tudo hoje se restringe a burocracia, sempre foi 
feito o mesmo orçamento, mas nunca ouve o que está acontecendo hoje, a 
previa lei não é algo incomum, muitos municípios fazem isso, Batalha como 
exemplo, solicitou 100%. No entanto, a derrubada do veto foi ilegal, pois não 
teria sido observado a própria lei, que previa que fosse feito um limite da 
suplementação, com isso teria uma boa notícia, pois hoje isso seria resolvido, foi 
procurado a justiça, certo que a emenda e o veto eram ilegais, ademais, seu 
pedido teria sido atendido, sendo com isso suspensa a votação. A seguir, o 
mesmo faz a leitura da decisão e conclui que diante disso o executivo pode 
continuar fazendo suas melhorias e graças a Deus o povo de Belo Monte está 
de parabéns. Posteriormente, 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 01 de abril de 2022.  
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