
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BELO MONTE - ALAGOAS. 

 

As 15:23hrs (quinze horas e vinte e três minutos) do dia 10 (dez) de junho 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 discute o Projeto de lei de nº 06/2022, e com isso o vereador 
Sebastião pede a palavra e questiona o porquê de não colocar primeiro o Projeto 
de lei de nº 10/2021. Posto isso, o jurídico da casa explica que foi conversado 
com o jurídico da banca da oposição combinando que deixariam por último. 
Dando continuidade ao Projeto de lei de nº 06/2022, o vereador Sebastião fala 
que o mesmo é importante para o município, mas uma pena que não será 
estendido para todos funcionários, apenas para quem o prefeito quiser, e, no 
entanto, já existe uma lei, onde muitos não são gratificados, e sua opinião é que 
deveria ser para todos, além disso, que o prefeito descrevesse no projeto os 
cargos, e o salário. Por isso, seu voto é não, pois se trata de um Projeto seletivo. 
A seguir, a vereadora Rosana pede a palavra, explicando que o Projeto foi feito 
para os funcionários destaques, que teriam mais tempo, e fazendo com que cada 
funcionário desse seu melhor. Logo mais, o vereador Sebastião relata sobre o 
pagamento que foi feito referente a escola 10, que não foi pago para todos que 
fizeram parte, como teria sido votado na câmara. Em seguida, o presidente 
coloca em votação o Projeto de lei de nº 06/2022, sendo este rejeitado com 03 
(três) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contra. Seguidamente, o presidente 
coloca em discussão o Projeto de lei de nº 03/2022, e logo mais, o vereador 
Sebastião pede a palavra e fala que o jurídico havia feito algumas observações, 
e nesse caso este projeto não diz quem terá o controle, que vivenciamos em 
Belo Monte uma melhor condição de vida, no entanto nos interiores vivem sem 
água, e isso o mesmo não aceita, um povo viver por sistema de placas, sendo 
portanto, a favor da água encanada para todos. Por conseguinte, o presidente 
coloca em votação o Projeto de lei de nº 03/2022, no entanto a vereadora Rosana 
pede vista do mesmo. Ademais, o presidente coloca em discussão o Projeto de 
Lei de n° 10/2021, com isso, o Vereador Sebastião fala que saiu de casa certo 
que não seria a favor deste, pois o município se tiver é apenas um funcionário, 
e que mesmo a CF dizendo para ter, seu voto ainda é não. Logo mais, o 
presidente coloca o Projeto de Lei de n° 10/2021 em votação, sendo este 
aprovado com 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) contra. Continuando, o 
presidente coloca em discussão o Projeto de Lei de n° 02/2022, e com isso, o 
jurídico da banca da oposição pede o uso da tribuna para fazer alguns 
questionamentos referentes aos artigos 17, 27 e 42 do Projeto, no entanto o 



senhor Romerito explica tirando todas as dúvidas. A seguir, o vereador Talvane 
também tira algumas dúvidas com relação ao Projeto, e o vereador Sebastião 
com relação ao artigo 20. O vereador Sebastião, contudo, fala que é bem 
complicado essas mudanças da previdência, no entanto agradece as 
explicações e a presença do senhor Romerito, e pede desculpas pela ausência 
do mesmo e de seus colegas da sessão anterior, justificando pelo fato das fortes 
chuvas e com isso parabeniza a vereadora Antônia por se fazer presente na 
sessão de hoje, mesmo com toda dificuldade de locomoção diante desse tempo. 
Continuando, fala que mesmo sabendo que é para atender a CF, e sabendo que 
o município tem que seguir a regra, não aceita prejudicar o povo que está 
próximo de se aposentar. Romerito pede a palavra e diz não concordar também, 
mas que está na CF, e que foi injusta principalmente para União, mas como 
técnico está fazendo seu papel, e que a medida como descumpre é 
inconstitucional e deixa avisado que não adianta de nada aprovar o Projeto do 
parcelamento, não aprovando este. O vereador Sebastião fala mais uma vez não 
concordar com a miséria do seu povo, e diante disso, seu voto é não. 
Consequentemente, o presidente coloca em votação o Projeto de Lei de nº 
02/2022, sendo este aprovado com 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) contra. 
Com isso, o vereador Talvane pede para que o jurídico da casa ou mesmo o 
Prefeito fizesse um vídeo esclarecendo esta lei, que não é uma opção deles. E, 
dando continuidade, o presidente autoriza a leitura das indicações de nº 02, 03 
e 04 de 2022, de autoria do vereador Talvane, o qual pede urgência 
principalmente nesta última, relatando que muitas pessoas estariam ilhadas, 
entende que não se pode fazer estradas, mas pode ser feito melhorias, dando 
viabilidade ao transporte. A seguir, o presidente comenta que deve esperar estiar 
para poder ajeitar, pois haviam tentado recuperar a estrada da Barra, no entanto 
a máquina ficou atolada, mas a ideia seria essa mesmo do vereador. Em 
seguida, autoriza a leitura da indicação de nº 05 e 06 de 2022, a primeira de 
autoria do vereador Sergio e a segunda da vereadora Andréa. Prosseguindo, o 
presidente autoriza a leitura do Ofício de n° 45 e 48 de 2022. E, posteriormente, 
a vereadora Sônia faz indicações, solicitando que seja trocado as lâmpadas 
queimadas do Povoado Olho d’agua Novo, e além disso, que seja colocado 
material na estrada que liga Olho D’água a Cajarana sentido saída de Batalha, 
visando a sua recuperação, bem como providenciar a instalação de bueiros em 
algumas passagens de água (grotas). Como também, sugere projeto para 
ampliar a ponte do Poço do Marco, pois muitos acabam ficando ilhados e 
pagando 50 (cinquenta) reais por cada puxada para serem retirados. E, por fim, 
o presidente marca a próxima sessão para o dia 23 de junho, devido ao feriado 
de são João na sexta. A seguir, o mesmo pergunta se teriam mais alguma coisa 
a ser colocado na sessão, e não tendo mais nada, 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 10 de junho de 2022. 
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