
ATA DA 20° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos sete (07) dias do mês de dezembro 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, 

José Rubem Fonseca de Lima, Maria de Nazaré Pereira Santos e Josefa Eliane Santos. 

Ausentes os vereadores Cícero Silva dos Santos e Ronilson dos Santos Silva. 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, o qual constou das seguintes matérias: Indicação Nº 17/2021 do Vereador 

Damião Santos, o qual requer do Executivo as seguintes reivindicações: 1. Solicita 

estudo junto ao Secretário competente para realizar a construção de uma ponte no sítio 

Riachão que dê acesso ao sítio Reino Encantado. Na mesma oportunidade, o vereador 

solicita a realização de estudo para construção de uma outra ponte que dê acesso ao 

sítio Burdão Vermelho localizada abaixo da residência do ex-vereador Manoel 

Cavalcante, haja vista que a população daquela comunidade precisa dessas duas obras 

para melhor se locomover e ficarão muito agradecidos. Esgotada a matéria do 

Expediente, o Sr. Presidente facultou a palavra aos nobres vereadores. Nesse momento, 

o Sr. Presidente saudou os presentes e iniciou sua fala informando que, conforme 

prometeu na sessão anterior, foi até a Prefeitura e protocolou ofício requerendo 

informações acerca do Projeto de Lei que trata das gratificações dos servidores da saúde 

do município e também questionou sobre o 14º salário. Ao tomar ciência do Ofício o 

Prefeito pediu à secretária de saúde que analisasse a demanda e buscasse uma solução 

para o caso. Quanto ao Projeto que trata do PCC, o Sr. presidente destacou que 

conforme explicado anteriormente o Projeto está arquivado na Casa e só pode voltar a 

ser analisado em 2022. Em sua fala, o Sr. Presidente destacou que a Vereadora Maria 



de Nazaré reforçou o pedido sobre o Projeto que trata das gratificações, bem como 

cobrou uma posição sobre o PCC dos servidores da saúde. Por fim, o Presidente 

informou que até o momento o Executivo não enviou a esta Casa nenhuma resposta 

formal sobre os requerimentos e que é preciso aguardar. Em seguida usou a palavra a 

Vereadora Maria de Nazaré, a qual afirmou que nos últimos dias vem participando de 

reuniões para cobrar uma solução sobre a gratificação dos servidores da saúde e sobre 

o 14º salário. Em relação ao PCCS que está arquivado na Casa, a Vereadora Maria 

afirmou que recebeu a mesma informação repassada pelo Sr. Presidente João 

Vasconcelos. No entanto, a Vereadora pontuou que recebeu a informação de que a 

Prefeitura está elaborando um novo projeto de lei sobre o PCCS, o qual ainda precisa 

ser analisado pela secretaria de saúde antes de ser enviado para essa Casa. A 

Vereadora Maria de Nazaré se mostrou esperançosa e afirmou que o projeto em questão 

tem tudo para dar certo, haja vista que a equipe está trabalhando para melhorar a vida 

dos servidores do município. Em sua fala a Vereadora afirmou que participará de uma 

nova reunião no próximo dia 15 deste mês, onde serão debatidos temas como o 14º 

salário e outros assuntos importantes para a classe. Finalizando sua fala a Vereadora 

Maria afirmou que fará o que estiver ao seu alcance para lutar por melhorias para os 

servidores do município. Seguidamente usou novamente a palavra o Sr. Presidente, o 

qual afirmou que o Prefeito se mostrou muito preocupado em resolver a situação dos 

servidores da Saúde e que o gestor afirmou que os direitos dos mesmos serão 

devidamente garantidos em sua gestão. No entanto, o gestor comentou que recebeu 

reclamações de que alguns servidores infelizmente não estão cumprindo com seus 

deveres. Segundo o Prefeito, os servidores precisam estar atentos tanto a seus direitos 

quanto aos seus deveres. Em seguida usou a palavra um dos servidores presentes, José 

do domingão, o qual afirmou que a competência para averiguar quais são os servidores 

que não estão cumprindo com suas obrigações e a consequente aplicação das sanções 

cabíveis é da própria gestão municipal. O servidor destacou que não se pode generalizar 

e que o fato deve ser devidamente averiguado, pois não se pode prejudicar uma classe 

inteira por conta de alguns poucos servidores que não cumprem com seus deveres. 

Seguidamente, usou novamente a palavra o Sr. Presidente, o qual concordou com a fala 

do servidor presente e informou que possivelmente a gestão irá realizar uma reunião 

com os servidores da saúde para tratar dos assuntos pertinentes e ouvir a classe. Em 

seguida, usou a palavra o vereador Dr. José Rubem, o qual pediu que fosse registrado 

em Ata o seu pedido de vista ao Projeto de Lei Nº 11/2021. O Nobre Vereador também 

pediu que constasse em ata a justificativa pela qual não foi concedida a referida vista ao 



Projeto. Em resposta, o Sr. Presidente explicou que o Projeto nº 11/2021 chegou a esta 

Casa, foi distribuído para os senhores Vereadores, foi lido na Sessão e as Comissões já 

emitiram seus respectivos pareceres favoráveis. O Sr. Presidente ressaltou que o 

Regimento prevê prazos para a tramitação das matérias, bem como pontuou que  foram 

seguidas todas as determinações previstas no Regimento da Casa, de modo que não é 

possível conceder vista ao Projeto, uma vez que o mesmo já  passou por toda a 

tramitação cabível. Em seguida, o Vereador Dr. José Rubem alegou que em momento 

anterior houve a concessão de vista para um Projeto em situação igual, o qual também 

já havia passado pela tramitação, de modo que o Vereador não entende porque seu 

requerimento foi negado desta vez. Em resposta, o Sr. Presidente explicou que na 

situação anterior mencionada somente foi concedida vista à matéria porque o nobre 

Vereador Dr. José Rubem alegou que não havia recebido cópia do Projeto, de modo que 

a concessão da vista foi uma exceção e só aconteceu devido a referida alegação. Vale 

ainda destacar que na referida ocasião o Sr. Presidente pediu a autorização do Plenário 

para adiar a votação e o Plenário concedeu a autorização. Não havendo mais oradores, 

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

Indicação Nº 17/2021, do Vereador Damião Santos. Posta em discussão ninguém se 

manifesta e submetida a votação foi a mesma aprovada por cinco (05) votos a zero (00). 

Vereador Dr. José Rubem ausente da Sessão. Parecer CLJRF Nº 12/2021 e Parecer 

CFO Nº 11/2021, os quais opinam favoravelmente pela aprovação do Projeto de Lei Nº 

011/2021. 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 Dr. José 

Rubem. Projeto de Lei Nº 011/2021, o qual "Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal 

de Habitação de Interesse Social - FMHIS e institui o Conselho Gestor do FMHIS-

CGFMHIS 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 Dr. José Rubem. Não havendo mais oradores nem outras matérias a serem 

deliberadas, 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:_______________________________________________________ 

  


