
 

ATA DA 18° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos nove (09) dias do mês de novembro 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, Ronilson dos Santos Silva e 

Maria de Nazaré Pereira Santos. Ausente a Vereadora Josefa Eliane Santos, a qual 

justificou o motivo de sua falta. 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 (07) votos a zero (00), sem emendas ou restrições. Seguidamente, o Sr. 

Presidente passou para a Ordem do Expediente, o qual constou das seguintes matérias: 

Ofício Nº 26729686/2021, oriundo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o 

qual solicita a Lei ou Decreto Municipal que trata da doação do imóvel onde atualmente 

funciona o Correios de Tanque D’arca. Parecer CLJRF Nº 09/2021 da Comissão de 

Legislação Justiça e Redação Final e Parecer CFO Nº 08/2021 da Comissão de Finanças 

e Orçamento, os quais opinam favoravelmente pela aprovação do Projeto de Lei N° 

08/2021. Parecer CLJRF Nº 10/2021 da Comissão de Legislação Justiça e Redação 

Final e Parecer CFO Nº 09/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento, os quais 

opinam favoravelmente pela aprovação do Projeto de Lei N° 09/2021. Parecer CLJRF 

Nº 11/2021 da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final e Parecer CFO Nº 

10/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento, os quais opinam favoravelmente pela 

aprovação do Projeto de Lei N° 10/2021. Esgotada a matéria da Ordem do Expediente, 

o Sr. Presidente facultou a palavra aos nobres vereadores. Nesse momento fez uso da 

palavra o Sr. Presidente, o qual saudou os presentes e iniciou sua fala discorrendo sobre 

a solicitação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Segundo o Presidente essa 

é a segunda vez que a referida solicitação é enviada a esta Casa e explicou que já 

pesquisou nos arquivos da Casa e não encontrou a documentação requerida nos ofícios. 



 

No ensejo, o Sr. Presidente destacou que enviou cópia do primeiro ofício à Prefeitura, 

mas infelizmente não recebeu nenhuma resposta. O Presidente também ressaltou que 

no próprio Ofício há a informação de que no Cartório de Tanque D’arca não existe 

nenhum registro do imóvel onde funciona os Correios. Em seguida usou a palavra o 

Vereador Dr. José Rubem, o qual saudou os presentes e iniciou sua fala afirmando que 

o prédio onde funciona a Empresa de Correios é anterior ao Cartório de Tanque D’arca, 

de modo que com um pouco de sorte o documento requerido talvez possa ser encontrado 

no Cartório de Anadia. Ainda em sua fala o Vereador Dr. José Rubem ressaltou que irá 

optar pelo voto de abstenção nos projetos que serão deliberados na presente Sessão, 

em razão do desconhecimento das matérias. Após, usou a palavra novamente o 

Presidente da Casa, o qual agradeceu a sugestão do nobre Vereador Dr. José Rubem e 

destacou que vai ao Cartório de Anadia procurar algum registro do imóvel, bem como 

afirmou que também está providenciando uma resposta para o requerimento do nobre 

Vereador. Segundo o Presidente, Infelizmente o arquivo da Câmara é muito antigo e 

conta com uma infinidade de documentos antigos ainda na versão escrita, de modo que 

é bastante trabalhoso encontrar informações específicas e mais antigas. Seguidamente, 

o Sr. Presidente passou para a Ordem do Dia, a qual constou das seguintes matérias: 

Parecer CLJRF Nº 09/2021 e Parecer CFO Nº 08/2021. Postos em discussão ninguém 

se manifesta e submetidos a votação foram os pareceres aprovados por cinco (05) votos 

a um (01). Voto contrário do Vereador Cícero Silva dos Santos. Voto de abstenção do 

Vereador José Rubem Fonseca de Lima. 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”. Posto em discussão ninguém se manifesta e submetido a votação foi o 

mesmo aprovado por cinco (05) votos a um (01). Voto contrário do Vereador Cícero Silva 

dos Santos. Voto de abstenção do Vereador José Rubem Fonseca de Lima. Parecer 

CLJRF Nº 10/2021 e Parecer CFO Nº 09/2021. Postos em discussão ninguém se 

manifesta e submetidos a votação foram os pareceres aprovados por cinco (05) votos a 

um (01). Voto contrário do Vereador Cícero Silva dos Santos. Voto de abstenção do 

Vereador José Rubem Fonseca de Lima. 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”. Posto em discussão ninguém 

se manifesta e submetido a votação foi o mesmo aprovado por cinco (05) votos a um 

(01). Voto contrário do Vereador Cícero Silva dos Santos. Voto de abstenção do 

Vereador José Rubem Fonseca de Lima. Parecer CLJRF Nº 11/2021 e Parecer CFO Nº 

10/2021. Postos em discussão ninguém se manifesta e submetidos a votação foram os 



 

pareceres aprovados por cinco (05) votos a um (01). Voto contrário do Vereador Cícero 

Silva dos Santos. Voto de abstenção do Vereador José Rubem Fonseca de Lima. Projeto 

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

D’arca para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”. Posto em discussão 

ninguém se manifesta e submetido a votação foi o mesmo aprovado por cinco (05) votos 

a um (01). Voto contrário do Vereador Cícero Silva dos Santos. Voto de abstenção do 

Vereador José Rubem Fonseca de Lima. 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:_______________________________________________________ 

  


