
ATA DA 17° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos vinte e seis (26) 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 das senhoras 

vereadoras Silvana França Oliveira e Juciara Santos Araújo, respectivamente 1° e 2° 

secretárias 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, Ronilson 

dos Santos Silva 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 oito (08) votos a zero (00), sem emendas ou restrições. 

Seguidamente, o Sr. Presidente passou para a Ordem do Expediente, o qual constou 

das seguintes matérias: Projeto de Lei N° 08/2021, o qual “Autoriza a abertura de crédito 

Especial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dá outras providências”. Projeto de 

Lei N° 09/2021, o qual “Inclui o Anexo I de Metas e Prioridades e altera a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) 2022 em seus anexos de metas fiscais e dá outras providências”. 

Projeto de Lei N° 10/2021, o qual “Estima e Receita e fixa a Despesa do Município de 

Tanque D’arca para a exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”. Leitura do 

Requerimento do Vereador Dr José Rubem Fonseca de Lima, o qual, com base na Lei 

de Acesso a Informação, requereu ao Presidente da Casa diversas informações, 

documentos e certidões sobre: os cargos existentes na Casa, agentes públicos em 

exercício na Casa e remuneração percebida pelos mesmos, eventuais contratos de 

locação firmados em nome desta Camara Municipal, informações sobre gratificações 

percebidas pelos Vereadores, dentre outras informações correlatas. Esgotada a matéria 

do Expediente, fez uso da palavra o Sr. Presidente, o qual cumprimentou os presentes 

iniciou sua fala fazendo algumas considerações sobre as matérias que foram lidas. O Sr. 

Presidente afirmou que foi entregue cópia integral de todos os projetos apresentados 

aos nobres vereadores, bem como destacou que os projetos serão enviados à 

assessoria contábil e às comissões para a emissão de seus respectivos pareceres. Em 



relação ao requerimento feito pelo Vereador Dr. José Rubem, o presidente destacou que 

a casa irá entregar a resposta no prazo legal cabível. Em seguida, o Sr. Presidente 

facultou a palavra aos nobres vereadores. Nesse momento fez outro da mesma o 

vereador Dr. José Rubem, o qual saudou os presentes e iniciou sua fala discorrendo 

sobre sua promessa de elaborar um projeto de lei para criação do código de postura do 

município. Em sua fala o nobre Vereador informou aos presentes que esteve folheando 

algumas documentações e acabou descobrindo que já existe um Código de Postura em 

Tanque D'arca. Inclusive, de acordo com a Resolução 003/2005, a qual reformou o 

regimento interno da Câmara Municipal de Tanque D'Arca, consta a informação que o 

Código de Posturas existe e que cabe a Comissão de Obras e Serviços Públicos opinar 

obrigatoriamente quando houver controvérsia sobre as matérias relacionadas ao código 

de obras e ao código de posturas, bem como estabelece uma série de medidas que 

devem ser adotadas em caso de descumprimento de tais normas. De acordo com o 

nobre vereador, o código de postura nada mais é do que um conjunto de normas que 

regulamentam o uso dos espaços públicos pelos cidadãos. Nesse sentido, é obrigação 

da gestão municipal colocar em prática o código de posturas que já existe. Como uma 

forma de impulsionar o Executivo a agir, o vereador  Dr. José Rubem sugeriu que a 

Presidência da Casa fizesse um convite ao atual Secretário de Turismo, Comércio e 

Serviços Públicos, haja vista que seria salutar que os vereadores pudessem ter uma 

reunião com o referido secretário, no intuito de traçar estratégias e cobrar um 

posicionamento do gestor para que o código de posturas do município seja posto em 

execução. Na oportunidade o nobre vereador voltou a mencionar que já presenciou 

diversas vezes certos indivíduos matando animais em via pública, na frente da população 

e até na frente de crianças. Diante desse cenário nefasto e criminoso é preciso que a 

Prefeitura e esta Casa se manifestem e tomem alguma providência para resolver a 

questão. E diante da existência do código de postura, nada mais justo que fazê-lo valer 

para resolver de uma vez por todas esses problemas que o município vem enfrentando. 

Ainda em sua fala o vereador Dr. José Rubem destacou que a função do vereador é 

legislar e investigar, de modo que é dever do vereador tomar posições e expressar sua 

opinião diante de quaisquer irregularidades que sejam observadas. Nesse sentido, o 

vereador Dr. José Rubem alegou que esteve fiscalizando alguns projetos que foram 

aprovados pela casa e constatou que o Projeto de Lei que trata da Patrulha Mecânica 

está tomando um rumo diferente do que foi aprovado por esta Casa, segundo o nobre 

vereador o projeto está servindo para outras finalidades que nada tem a ver com o texto 

legal que realmente fora aprovado nesta Casa. Também em sua fala, o nobre vereador 



Dr. José Rubem solicitou ao Sr. Presidente que tome as devidas providências para 

convidar a população a participar das Sessões promovidas nesta casa, pois os 

vereadores precisam ouvir a comunidade e a Câmara Municipal é o espaço mais 

adequado para o povo expor suas reivindicações e necessidades. Apesar de existirem 

alguns vereadores que realizam visitas periódicas às comunidades, a exemplo do 

vereador Ronilson Santos, a verdade é que nem todos os vereadores possuem 

condições de realizar essas visitas em todas as comunidades. A Câmara Municipal é o 

melhor local para dar voz ao povo, de modo que a Presidência  da Casa deve enfatizar 

para todo o município que a presença da população nas Sessões é muito importante e 

desejada. Em resposta ao nobre Vereador Dr. José Rubem, o Sr. Presidente afirmou que 

sempre empreendeu todos os meios para que a população comparecesse a esta Casa. 

Inclusive, vale mencionar que a tramitação do código tributário durou cerca de 10 meses 

justamente porque o Presidente fazia questão que o Projeto fosse discutido junto com o 

povo. Na ocasião, o Sr. Presidente convidou o povo a participar das sessões em todos 

os meios  possíveis, houve anúncio  na rádio do município e foi colocado anúncio em um 

carro de som, além  dos convites verbais. Mas infelizmente poucas pessoas apareceram 

nas Sessões. De acordo com o Sr. Presidente, a Câmara está sempre esteve e sempre 

estará de portas abertas para receber o povo, ocorre que infelizmente a população só 

comparece a esta Casa quando há algum projeto de seu interesse específico. Ainda em 

sua fala o Sr. Presidente destacou que a solicitação do nobre Vereador Dr. José Rubem 

é louvável, bem como afirmou que a Presidência aceita sugestões dos nobres 

vereadores quanto a ideias e estratégias que possam estimular o povo a comparecer 

nas reuniões desta Casa. Como forma de estimular as visitas do povo, o Sr. Presidente 

afirmou que as portas da Casa estão abertas e que  continuará convidando o povo a 

comparecer nas reuniões. Em seguida usou novamente a palavra o vereador Dr José 

Rubem, o qual concordou com a fala do Sr. Presidente, ao tempo em que pontuou que 

a Casa pode iniciar essa campanha apenas convidando e estimulando a população a 

comparecer às sessões e talvez aos poucos as pessoas comecem a aderir a ideia. Ainda 

em sua fala, o vereador Dr. José Rubem destacou que durante seu mandato vem 

observando e escutando a população no intuito de apresentar para a Casa os assuntos 

mais importantes e que merecem maior atenção deste Legislativo. Após, usou 

novamente a palavra o Sr. Presidente, o qual falou sobre o portal da transparência, 

afirmando que o mesmo está sendo devidamente atualizado com frequência, inclusive o 

Presidente participou de uma reunião recente com o responsável pela atualização do 

portal e na oportunidade ficou acertado que serão inseridas diversas outras informações 



e documentos. O Sr. Presidente destacou que o Portal da Transparência da Câmara está 

sendo atualizado de forma periódica, sendo uma fonte de informação legítima que está 

à disposição de toda a população e também dos nobres vereadores. Finalizando sua fala 

o Sr. Presidente destacou que durante suas gestões sempre agiu com transparência e 

legalidade. O Presidente afirmou que irá responder o requerimento do vereador Dr. José 

Rubem em tempo hábil, bem como se colocou à disposição para responder a quaisquer 

questionamentos dos colegas vereadores. Em seguida usou novamente a palavra o 

vereador Dr. José Rubem, o qual concordou com o Presidente sobre a importância do 

Portal da Transparência da Casa. No entanto, o nobre vereador destacou que até pouco 

tempo atrás as coisas não funcionavam dessa maneira, de modo que em seu 

requerimento são solicitados documentos e informações de alguns anos atrás, as quais 

não se encontram no Portal da Transparência, porém tais documentos e informações  

também devem ser objeto de fiscalização. 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° e 2° 

Secretárias e demais vereadores presentes que desejarem assinar. 

Redatora de Atas:___________________________________________________ 

Presidente:_________________________________________________________ 

Vice-Presidente:_____________________________________________________ 

1° Secretária:_______________________________________________________ 

2° Secretária:_______________________________________________________ 

  


