
ATA DA 6° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO DE 2022. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos dezenove (19) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (2022), 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 1º e 2º 

secretárias. 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, Cícero Silva dos Santos e Maria de Nazaré Pereira Santos. Ausentes 

os vereadores Ronilson dos Santos Silva e Josefa Eliane 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 seis (06) votos a zero (00), sem emendas ou restrições. 

Em seguida, o Sr. Presidente passou para a Ordem do Expediente, o qual constou das 

seguintes matérias: Ofício 270/2022, da Secretaria Municipal de Saúde, o qual tratou da 

solicitação de remarcação da data da Audiência Pública Municipal. Parecer CLJRF Nº 

03/2022 e Parecer CFO Nº 03/2022, os quais tratam do Projeto de Lei Nº 02/2022, o qual 

“Dispõe da criação do Programa Mais Alimento sobre distribuição de cestas básicas 

destinado às famílias carentes”. Parecer CLJRF Nº 04/2022, Parecer CFO Nº 04/2022, 

Parecer CESAS Nº 04/2022 e Parecer COSPACT, os quais tratam do Projeto de Lei Nº 

03/2022, o qual “Dispõe sobre o Programa Municipal de Melhoria da Habitação e dá outras 

providências". Esgotada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente facultou a palavra aos 

nobres vereadores. Nesse momento fez uso da palavra o Vereador Dr. José Rubem, o 

qual iniciou sua fala afirmando que seu voto é contra o Projeto de Lei Nº 03/2022. Na 

oportunidade o Vereador solicitou o Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, 

Agroindústria, Comércio e Turismo - COSPACT, para assinar, já que o Vereador é 

membro da referida comissão. O Vereador também pediu vista do Projeto de Lei Nº 

02/2022 e afirmou que as duas matérias se complementam. Em resposta ao nobre 

Vereador Dr. José Rubem, o Sr. Presidente concedeu vista aos dois Projetos de Lei e 

solicitou que o Vereador entregue seu Parecer por escrito no prazo de oito (08) dias a 

contar da data da presente Sessão. O Presidente destacou que após receber o Parecer 

irá convocar as Comissões e o Jurídico da Casa para que os mesmos analisem as 



considerações feitas pelo Vereador Dr. José Rubem. Em seguida, o Vereador Dr. José 

Rubem afirmou que entregará seu Parecer por escrito até a próxima terça-feira, conforme 

solicitado pelo Presidente. Seguidamente, usou novamente a palavra o Presidente da 

Casa, o qual afirmou que os próximos projetos que chegarem a esta Casa serão lidos, 

distribuídos e discutidos na Sessão, devendo as respectivas Comissões se reunirem no 

máximo até dois (02) dias antes da realização da Sessão seguinte para elaboração de 

seus pareceres. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente passou para a Ordem do 

Dia, não havendo matéria a ser deliberada nem mais 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:_______________________________________________________ 

  


