
ATA DA 19° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos vinte e três (23) 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 Silvania 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 

Josefa Eliane Santos. Ausente a Vereadora 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 sete (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: Projeto de Lei Nº 11/2021, o qual 

"Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui 

o Conselho Gestor do Fundo Municipal e dá outras providências”. Esgotada a matéria 

do Expediente, o Sr. Presidente saudou os presentes e iniciou sua fala afirmando que o 

Projeto lido anteriormente será enviado às comissões para emissão de Parecer. O Sr. 

Presidente também mencionou que foi procurado por alguns servidores públicos do 

município, os quais estão reivindicando providências para a aprovação do Projeto de Lei 

que trata da gratificação anual dos agentes de saúde e dos agentes de endemias, bem 

como reivindicam a aprovação do Projeto de Lei que trata do PCCS dos servidores da 

saúde e assistência social do município. Em relação ao projeto que trata das 

gratificações, o Sr. Presidente afirmou que a Casa ainda não recebeu o referido Projeto, 

de modo que a Presidência irá enviar um Ofício solicitando esclarecimentos e 

providências para o envio da matéria a esta Casa. Quanto ao Projeto que trata do PCCS 

dos servidores da saúde e assistência social, o Presidente esclareceu que a matéria 

chegou a esta Casa em junho de 2020 e encontra-se arquivado. O projeto foi 

devidamente analisado e discutido, ocorre que a assessoria jurídica emitiu parecer 

apontando a inconstitucionalidade da matéria, inclusive, tal parecer foi endossado pela 



Procuradoria do município. O Sr. presidente explicou que o Projeto só pode voltar a ser 

analisado em 2022, momento em que a matéria deverá ser devidamente discutida e 

analisada tanto pelos vereadores quanto pelos servidores interessados. Na 

oportunidade, o Sr. Presidente facultou a palavra aos servidores presentes, mas 

ninguém quis se manifestar. Em seguida, o Sr. Presidente facultou a palavra aos nobres 

Vereadores, nesse momento fez uso da mesma o Vereador Ronilson Santos, o qual 

saudou os presentes e iniciou sua fala afirmando que apoia totalmente a causa dos 

servidores quanto aos dois projetos mencionados. No ensejo, o vereador convidou os 

cidadãos e participarem mais vezes das sessões e afirmou que a presença do povo na 

Casa é de extrema importância. Em sua fala, o Vereador afirmou que não tinha ciência 

do Projeto de Lei que trata do PCCS e solicitou ao Senhor Presidente cópia do projeto 

de Lei que trata do PCCS, no intuito de estudar a matéria e avaliar possíveis formas de 

ajudar os servidores em sua luta. Na oportunidade, o Vereador Ronilson afirmou que 

está muito feliz por saber que a solução para o problema da iluminação pública está 

próximo de ser resolvido, haja vista que os materiais já estão chegando e em breve o 

município estará melhor iluminado. Também, em sua fala, o Vereador Ronilson cobrou 

uma resposta sobre os requerimentos de sua autoria: a bomba para os poços do Peri-

Peri de Cima e Cabeça Dantas, bem como a solicitação de um Whatsapp para a 

população melhor se comunicar com as ambulâncias do município. Em resposta ao 

nobre Vereador, o Sr. Presidente afirmou  que ainda não recebeu nenhuma resposta 

quanto aos requerimentos e destacou que o mesmo poderia protocolar os requerimentos 

diretamente na Prefeitura. Sobre a iluminação pública, o Sr. Presidente ressaltou que os 

materiais já estão com os eletricistas, inclusive as instalações já começaram a ser 

realizadas em algumas ruas, de modo que muito em breve o município de Tanque D’arca 

estará totalmente iluminado. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente passou para 

a Ordem do Dia, não havendo matéria a ser deliberada, 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:_______________________________________________________ 

  


