
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:25hrs (quinze horas e vinte e cinco minutos) do dia 30 (trinta) de julho de 
2021 (dois mil e vinte e um), 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: 
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, 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. Posteriormente, o Presidente passa a 
palavra ao jurídico da casa que fala sobre o Projeto de Lei de nº 04/2021 
apresentado na sessão anterior, será retirado de pauta a pedido do Chefe do 
Executivo nos termos do artigo 144, alínea “d” do Regimento Interno. Em 
seguida, foi dado a palavra ao Procurador do Município para fazer uso da tribuna. 
Com a palavra, o Procurador do Município explicou que a bonificação que fora 
apresentada, é do Estado para o Município, sendo um recurso livre, não 
vinculado, podendo o Prefeito empregar o valor onde ele quisesse, mas que o 
mesmo tinha optado em bonificar aos professores que tanto contribuiu para o 
recebimento de tal recurso. Ademais, foi dito pelo Procurador do Município que 
apesar de ter sido apresentado para que recebesse esse ano, foi constatado que 
devido a pandemia, e a existência da Lei Federal nº. 173, não poderia ser pago 
esse ano, só no caso de ter sido aprovado no ano anterior, pois se trata de um 
recurso novo, sendo a primeira vez que o município atinge a meta. Como 
também, diante da rejeição da LDO, acaba que muitos Projetos não poderão ser 
aprovados com a falta desta, podendo até o município ficar proibido de realizar 
pagamentos, caso essa situação persista. Diante disso, o vereador Sebastião 
comenta que o Executivo foi celetista, quando se referiu apenas aos professores, 
sendo seu desejo e dos seus colegas de oposição, que fosse distribuído para 
todos que participaram, o professor, a merendeira, o porteiro. E quanto a LDO, 
eles haviam apresentado pequenas modificações, com o intuito de ter mais 
poder de fiscalização, e por isso a mesma foi rejeitada. Em seguida, o Procurador 
do Município explica, citando como exemplo, o Congresso Nacional, onde 
primeiro aprovam ou não o texto base e, em seguida, é colocado em votação as 
emendas para modificar o texto base, precisando de 2/3, e aqui em Belo Monte, 
nem mesmo o texto base foi aprovado. Para finalizar e explicar aos servidores 
presentes, foi dito que essa bonificação não poderá ser paga agora, e sim a partir 
de 01 de janeiro do próximo ano, isto com a aprovação da LDO. A seguir, o 
vereador Zé Rocha pede a palavra e comenta que poderiam já ter recebido, caso 
tivessem votado na sessão anterior, e agora vem como um discurso diferente. 
Posto isso, o Procurador do município mais uma vez explica que, houve de fato 
uma falha, caso a LDO tivesse sido aprovada, posteriormente seria apresentado 
uma emenda para ser pago somente no próximo ano de 2022. A seguir, o 
vereador Talvane pede para explicar como fica em relação a aprovação de 



outros projetos, se a LDO não foi aprovada, pois, na sessão passada eles tinham 
aprovado o Projeto de lei de n° 05/2021. Sendo explicado pelo Procurador do 
município, que, trata-se apenas em relação a Projetos orçamentários, além 
disso, o Projeto aprovado que foi citado teria sido gerado para esse ano, ao 
contrário da bonificação dos professores, que é um projeto novo. Seguidamente, 
o vereador Sebastião agradece a presença e explicação do Procurador do 
municio e relata que tal projeto já estava na casa a mais de 30 dias, e poderiam 
terem votado e o professores já terem recebido, entendendo que o prefeito fez a 
parte dele, encaminhando para esta casa, mas o mesmo foi bem celetista 
quando escolheu apenas os professores, podendo pagar a todos que 
contribuíram, sendo o mais correto. Como também, expressa que votariam neste 
exato momento a LDO, com as emendas apresentadas por eles, o que não pode 
é o executivo mandar as coisas fechadas, em beneficio apenas do mesmo. Com 
isso, o Presidente encerra a discussão, fala que é preciso decidir quanto a LDO, 
sua aprovação. O vereador Sebastião comenta que é preciso o presidente tomar 
a frente e levar ao executivo apresentando as modificações apresentadas. 
Diante exposto, o jurídico da casa pede a palavra para informar que apresentou 
uma nota técnica apresentada pela contabilidade do município e que a mesma 
apenas constatou que 02 (dois) tópicos das emendas propostas teriam sido 
inconstitucionais, mas que os demais teriam sido aceitos, informando ainda que 
tal informação foi passado para o advogado constituído pelos vereadores da 
oposição, e o mesmo não teria aceitado. Dando continuidade, o advogado 
particular, Dr. Marcel faz o uso da palavra, primeiramente achando lamentável a 
LDO ter sido rejeitada, comenta mais uma vez com relação à reportagem que 
saiu, que teria sido um erro entre eles e o repórter. E, além disso, fala que 
precisava seguir o Regimento Interno, solicitando que fosse realizada uma 
reunião com o senhor Romilson, presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, para poder assim, colocar a LDO em votação. Como 
também, a partir desse momento e mediante oficio apresentado seria o mesmo 
responsável pela banca da oposição, sendo encaminhado para o mesmo que 
seria repassado para seus outorgantes. Por conseguinte, o jurídico da casa faz 
uso da palavra, pedindo para que isto que fora solicitado, fosse protocolado na 
casa. Por fim, o Presidente pergunta se teria mais algo 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 30 de 
julho de 2021. 
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