
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:18hrs (quinze horas e dezoito minutos) do dia 29 (vinte e nove) 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 autoriza a leitura da mensagem e do Projeto de Lei de n° 01/2022. A 
seguir, o Vereador Sebastião apresenta o jurídico que irá acompanhar a partir 
de hoje a banca da oposição, com orientações referentes as coisas desta casa. 
Logo mais, sobre o Projeto apresentado, o mesmo comenta que deveria separar 
o que é direito e o que é bem, e Robério tem as duas qualidades, foi prefeito e é 
digno de homenagem, porém sugere que deveria ser colocado o nome de uma 
pessoa que tivesse frequentando regularmente a praça, como exemplo o pai do 
vereador Juracy, o ex prefeito Aprígio, Dona ster , que ambos residiram em frente 
a praça ou mesmo o colega Gleno, que foi desapropriado de forma vergonhosa 
do redondo, entre outros nomes que poderiam ser citados. Sugeriu, no entanto, 
que o nome Robério poderia ser dado a uma praça maior, algo grande. Por isso, 
seu voto seria não, como já havia conversado com o presidente no dia anterior, 
apesar de que a placa já teria sido colocada na praça, bem como já teria sido 
inaugurada. Logo mais, o vereador Talvane pede a fala, e explica que na sessão 
passada falou que queria ter feito uma homenagem ao pai do Vereador Juracy, 
que morou em frente a praça, e concluindo, faz uso das palavras do vereador 
Sebastião, que colocaria o nome de Robério em algo maior. Mas, segundo o 
vereador Juracy havia dito, que por causa de política ele não votaria a favor do 
nome de seu pai, então em razão do que foi dito pelo vereador Juracy, não 
votaria mais para colocar o nome do seu pai, sendo seu voto a favor do Projeto, 
e posteriormente quem sabe poderia ser mudado. Seguidamente, o presidente 
coloca em votação o Projeto de Lei de nº 01/2022, sendo o mesmo aprovado 
com 05 (cinco) votos favoráveis e 03 (três) contra. Posteriormente, entra em 
discussão o Projeto que dispõe sobre a criação e aumento salarial dos servidores 
da Câmara Municipal de Vereadores de Belo Monte, investidos em cargo em 
comissão, o Projeto sobre a criação de vagas e cargos de assessor parlamentar 
na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Belo Monte, e o Projeto de 
Resolução que disciplina a aplicação de verba indenizatória em razão de 
atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar no âmbito da Câmara 
Municipal de Belo Monte, sendo esses, aprovados por unanimidade 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 29 de 
abril de 2022. 
Presidente: 
 
Primeiro Secretário: 


