
ATA DA 16° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos treze (13) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (2021), sendo 

pelas dezesseis horas (16:00), reuniram-se os vereadores no Plenário da Câmara 

Municipal de Tanque D´arca, Estado de Alagoas, na sua 15º Legislatura, sob a 

Presidência do Vereador João Pantaleão Vasconcelos e secretaria da senhora 

vereadora Silvana França Oliveira, 1º secretária da Mesa Diretora. Feita a chamada 

regimental responderam presente, além dos membros da Mesa acima citados os 

seguintes vereadores: Damião da Silva Santos, Cícero Silva dos Santos, José Rubem 

Fonseca de Lima, Josefa Eliane Santos e Ronilson dos Santos Silva. Ausentes as 

Vereadoras Juciara Santos Araújo e Maria de Nazaré Pereira Santos. Havendo número 

legal o Sr. Presidente em nome de Deus e pela grandeza da Pátria deu por aberta a 

presente Sessão, mandando que a 1º Secretária fizesse a leitura da ata anterior, a qual 

depois de lida e discutida foi aprovada por seis (06) votos a zero (00), sem emendas ou 

restrições. Seguidamente, o Sr. Presidente passou para a Ordem do Expediente, não 

havendo matéria para o mesmo, o Sr. Presidente facultou a palavra aos nobres 

Vereadores. O Sr. Presidente facultou a palavra aos senhores vereadores. Nesse 

momento fez uso da mesma o vereador Ronilson Santos, o qual questionou o Sr. 

Presidente sobre seu requerimento acerca da disponibilização de WhatsApp para as 

ambulâncias do município. Em resposta, o Sr. Presidente informou que conforme 

prometido anteriormente, foi enviado Ofício e cópia da Ata para o Executivo, no intuito 

de que os gestores tomassem conhecimento das solicitações do levantadas pelos 

nobres vereadores na reunião, no entanto a Casa ainda não recebeu nenhuma resposta 

acerca de tais solicitações. O Sr. Presidente informou aos nobres vereadores que na 

última segunda-feira a Prefeitura entregou a recuperação da unidade de saúde Artur de 

Almeida Pinto, a qual foi devidamente equipada e conta com todas as especialidades 

médicas, devido a reforma que será feita na Unidade de Saúde Mariza Tavares. Na 

oportunidade o Sr. Presidente destacou que quase todas as estradas do município já 

foram recuperadas. Ademais, a gestão municipal está de parabéns pela excelente 

campanha de vacinação que está sendo realizada no município. A vacinação em Tanque 

D’arca surtiu efeitos muito positivos e há mais de um mês não é registrado nenhum novo 

caso de covid-19 em Tanque D'arca. O Sr. Presidente ressaltou que a gestão do Prefeito 



Wil Valença está de parabéns pelo trabalho e melhorias que vêm sendo realizados no 

âmbito do município. Na oportunidade o Sr. Presidente repassou o convite verbal 

enviado pela Secretária de Saúde, a qual convidou os nobres vereadores a realizar 

visitas nas obras municipais, nas unidades de saúde e nas farmácias municipais. A 

gestão está de portas abertas para receber os membros desta Casa e tirar quaisquer 

dúvidas dos mesmos. Na oportunidade, o Sr. Presidente informou que a única coisa que 

está atualmente faltando no município é um plantão médico de 24 horas, mas a gestão 

está trabalhando incansavelmente para implantar esse serviço para população. No 

ensejo, o Sr. Presidente informou que o município contratou um excelente médico 

ginecologista e obstetra, o qual realizou cerca de 36 atendimentos no seu último plantão. 

Segundo o Presidente, a contratação desse profissional é uma conquista maravilhosa 

para o município. O Presidente destacou que recebia diversos pedidos de pessoas que 

necessitavam de atendimento de médico ginecologista e obstetra, havia realmente uma 

demanda imensa para atendimentos dessa natureza. A partir de agora a população terá 

acesso gratuito a esse profissional tão necessário, basta procurar a Secretaria de Saúde 

para agendar o atendimento. Ainda em sua fala, o Sr. Presidente parabenizou a 

Secretaria de Assistência Social pela linda ação que foi realizada no Dias das Crianças. 

Em seguida usou a palavra o Vereador Damião Santos, o qual parabenizou a gestão 

municipal pelas obras públicas e benfeitorias que vêm sendo realizadas para a 

população. Seguidamente, usou a palavra a Vereadora Silvania França, a qual também 

parabenizou a atuação da Secretaria de Saúde e do Prefeito do município. Na 

oportunidade, a vereadora pontuou que os Vereadores também  desempenham um 

papel social, uma vez que o vereador por vezes é procurado pela população com pedidos 

de consultas, medicamentos, dentre outros serviços. Segundo a Vereadora, durante a 

gestão do Wil Valença os Vereadores têm sido menos procurados, haja vista que o 

Executivo tem fornecido um serviços de excelente qualidade, principalmente na área da 

saúde. Ainda em sua fala, a Vereadora parabenizou a belíssima ação realizada pela 

Secretaria de Assistência Social no dia das crianças. Em seguida, usou novamente a 

palavra o vereador Ronilson Santos, o qual afirmou que fica muito feliz com as 

informações repassadas pelos colegas, é bom saber que vários serviços estão sendo 

oferecidos para a população. Porém, há um assunto que o vereador não pode deixar de 

mencionar que é a questão da transparência das ações do executivo. O Vereador 

afirmou que está desde 03 de setembro esperando para falar com o Prefeito e até agora 

não conseguiu agendar um horário com o mesmo. Diante disso, o Vereador pediu aos 

nobres vereadores que tem mais proximidade com o Prefeito, que o  informem e cobrem 



do mesmo uma solução para o problema de abastecimento de água  no povoado Peri-

Peri, pois segundo a população quando ocorre alguma  festa ou feriado falta água no 

povoado. De acordo com o Vereador Ronilson Santos, os vereadores foram eleitos para 

representar o povo e portanto devem cobrar do município as demandas e necessidades 

da população. Em resposta ao Vereador Ronilson, o Sr. Presidente afirmou que 

realmente todas as demandas do povo devem ser trazidas para a Casa e os vereadores 

têm o dever de cobrar do executivo as reivindicações da comunidade. Em sua fala, o Sr. 

Presidente destacou que até então não tinha conhecimento sobre o problema de 

abastecimento de água no povoado Peri-Peri, uma vez que esteve na comunidade 

diversas vezes e não recebeu essa demanda por parte do povo. Na oportunidade, o Sr. 

Presidente afirmou que irá repassar a questão para o Prefeito do município, no intuito de 

que o problema seja solucionado. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente passou 

para a Ordem do Dia, porém não houve matéria a ser deliberada. Esgotada a matéria e 

não havendo oradores, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e em nome de 

Deus e pela grandeza da Pátria deu por encerrada a presente Sessão, mandando que 

fosse redigida e presente Ata, a qual segue assinada pela Redatora de Atas e Anais da 

Casa, bem como pelos senhores: Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretária e demais 

vereadores presentes que desejarem assinar. 

Redatora de Atas:___________________________________________________ 

Presidente:_________________________________________________________ 

Vice-Presidente:_____________________________________________________ 

1° Secretária:_______________________________________________________ 

2° Secretária:_______________________________________________________ 

  


