
ATA DA 21° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos vinte (20) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), sendo 

pelas nove horas (09:00), 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, Cícero Silva dos Santos, Josefa 

Eliane 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 oito (08) 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. Nesse momento fez uso da 

mesma a Vereadora Maria de Nazaré, a qual saudou os presentes e desejou um feliz 

ano novo para todos os cidadãos de Tanque D’arca, bem como desejou que em 2022 a 

Casa continue unida trabalhando em prol da população. Em seguida usou a palavra o 

vereador Dr. José Rubem, o qual também desejou um feliz ano novo e boas festas aos 

colegas vereadores e a todo o povo de Tanque D’arca. Seguidamente, usou a palavra o 

Vereador Ronilson Santos, o qual afirmou que 2021 foi um ano de muitos desafios, mas 

que graças a Deus a Casa conseguiu realizar seu papel. O Vereador desejou que em 

2022 os nobres Vereadores permaneçam unidos para continuar lutando pelo bem do 

povo de Tanque Darca, bem como destacou que nas pesquisas de campo que realizou 

pôde perceber que a população está muito satisfeita com o trabalho que vem sendo 

executado pelo Legislativo e pelo Executivo. Como meta para 2022, o Vereador Ronilson 

afirmou que os Vereadores devem cobrar a melhoria dos serviços prestados pelos 

agentes de endemias, haja vista que a população está bastante insatisfeita quanto a 

esse serviço específico. Por fim, o Vereador finalizou sua fala desejando um feliz natal e 

boas festas a todo o povo de Tanque D’arca. Após, usou a palavra o Vereador Damião 

Santos, o qual desejou um ano novo de muitas realizações e prosperidade para os 



nobres Vereadores e para toda a população do município. Em seguida, usou a palavra 

a vereadora Eliane Santos, a qual desejou um 2022 de muita união entre os nobres 

Vereadores, para que a Casa continue a trabalhar pelo bem do povo de Tanque D’arca. 

Finalizando sua fala a vereadora desejou boas festas a todos. Após, usou a palavra a 

Vereadora Juciara Santos, a qual desejou um feliz ano novo aos colegas, bem como 

desejou que em 2022 a Casa continue a desempenhar o bom trabalho que vem sendo 

realizado pelo Executivo e Legislativo do município. Seguidamente, usou a palavra a 

Vereadora Silvania França, a qual saudou os presentes e iniciou sua fala  afirmando que 

2021 foi um ano desafiador, mas que a Casa conseguiu superar desafios e atuar da 

melhor maneira possível. A Vereadora desejou um feliz e próspero ano novo aos colegas 

Vereadores e a toda a população de Tanque D’arca. Em seguida fez uso da palavra o 

Sr. Presidente, o qual iniciou sua fala afirmando que recentemente houve uma reunião 

do Sindicato para tratar sobre os precatórios do FUNDEB, mas infelizmente a Casa não 

foi convidada para participar. Na oportunidade, o Sr. Presidente afirmou que ficou 

bastante insatisfeito com a atitude do Sindicato, haja vista que esse processo vinha 

sendo acompanhado de perto por esta Casa Legislativa há muito tempo, inclusive no 

mandato passado houveram várias reuniões sobre o assunto e a Casa sempre apoiou 

fortemente as reivindicações da Classe, de modo que o Presidente não entendeu por 

qual razão esta Casa foi deixada de fora na reunião que houve recentemente. 

Continuando sua fala, o Sr. Presidente informou que até o momento não recebeu 

nenhuma resposta acerca dos requerimentos dos funcionários da saúde, os quais foram 

protocolados na Prefeitura. Nesse sentido, o Presidente pediu que a Vereadora Maria de 

Nazaré passasse informações acerca da reunião que houve recentemente sobre o 

referido assunto, uma vez que a mesma esteve presente. Na oportunidade a Vereadora 

Maria informou que estavam presentes na reunião a Procuradora da Prefeitura, a 

Secretária de Saúde e alguns servidores. Segundo a Vereadora o tema do 14º salário 

foi devidamente esclarecido, pois foi explicado que os agentes de saúde já recebem essa 

verba em forma de gratificação mensal e que na ocasião os próprios profissionais 

optaram por continuar recebendo mensalmente, ao invés de receber em uma parcela 

única. A Vereadora explicou que os agentes de endemias ainda não recebem a referida 

gratificação e que na reunião as representantes do Executivo se comprometeram a 

buscar uma solução para que a gratificação mensal também seja paga aos agentes de 

endemias. Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu as informações prestadas pela nobre 

vereadora e dando continuidade, o Sr. Presidente agradeceu aos servidores e 

Vereadores membros desta Casa, as quais trabalham com afinco e dedicação na 



realização dos serviços neste poder legislativo. Em sua fala, o Sr. Presidente desejou 

um ano novo de muita prosperidade para os colegas, bem como desejou que em 2022 

o Legislativo e o Executivo continuem unidos trabalhando pelo bem do povo de Tanque 

D'arca. Finalizando sua fala, o Sr. Presidente destacou que vem trabalhando com total 

transparência, que o Portal da Transparência da Casa vem sendo continuamente 

atualizado, bem como ressaltou que a Mesa Diretora está à disposição dos nobres 

Vereadores para sanar quaisquer dúvidas, inclusive no período de recesso legislativo. 

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:_______________________________________________________ 

  


