
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:34hrs (quinze horas e trinta e quatro minutos) do dia 13 (treze) de maio 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 o jurídico da casa fazer a leitura da mensagem e do Projeto 
de Lei de n° 10/2021. A seguir, o Vereador Sebastião pede o uso da palavra, 
expondo que não acha necessário votar no Projeto hoje, precisaria que o jurídico 
os orientasse para então poder aprovar, caso fosse colocado hoje, seria 
reprovado e esta não é a intenção, então na próxima será discutido com o maior 
prazer. Ademais, pede para que seja feito a leitura da indicação de n° 01/2022 
de sua autoria. Após lida pela chefe de setor, o vereador Sebastião justifica sua 
indicação, onde fala que no trecho o qual solicita o quebra mola e as placas, já 
houveram pequenos acidentes, sendo um pedido do povo. Posteriormente, o 
presidente autoriza a leitura do Requerimento de autoria dos vereadores Juraci, 
Romilson e Rosana, o qual requerem que os Projetos de nº 02, 03, 04 e 05/2022 
tramitem em regime de urgência, a seguir o presidente coloca em votação, sendo 
este rejeitado com 03 (três) votos fatorais e 05 (cinco) votos contra. 
seguidamente, o vereador Sebastião pede a palavra, e comenta que deve ser 
seguido os trâmites da casa, que ao seu ver os Projetos apresentados não teriam 
caráter de urgência, se tratando de previdência própria, parcelamento, portanto, 
na próxima sessão seria discutido, analisado e votado. Além disso, pergunta se 
já havia chegado na casa notificação referente a                                                                                  
antecipação da eleição da mesa diretora, só para que o presidente ficasse ciente 
desde já. Com isso, o presidente passa a palavra ao jurídico da casa, o qual 
relata que houve uma reconsideração da decisão, pois a oposição teria perdido 
o prazo para manifestação, contudo a casa teria apresentado agravo. Logo mais, 
o vereador Sebastião faz uso da palavra, saudando o Sr. Romerito, conhecedor 
técnico da previdência e o Sr. Ódilo, que vieram se fazer presentes nesta casa 
para dar mais detalhes dos Projetos apresentados, e os convida para se fazerem 
presentes na próxima sessão, a qual será votado os Projetos. A seguir, Dr. 
Eduardo pede a palavra e fala da importância desses projetos serem votados na 
próxima sessão. E, com isso, o vereador Sebastião explica que tomou 
conhecimento dos mesmos agora, que são complexos, então sentará com o 
jurídico, que mostrará a legalidade dele e assim votará. Posteriormente, 
Romerito fala que compreende o vereador, mas que o Projeto de n° 10/2021 já 
vem desde o ano passado, e acredita que 15 (quinze) dias seria tempo 
necessário para leitura de todos e com isso trazerem suas dúvidas na próxima 



sessão. 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 13 de maio de 2022. 
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