
ATA DA 13° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA  16 DE AGOSTO DO ANO DE 2022. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos dezesseis (16) dias do mês de agosto 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: Maria de Nazaré Pereira Santos, Cícero 

Silva dos Santos, Ronilson dos Santos Silva, Josefa Eliane Santos, José Rubem 

Fonseca de Lima e Damião da Silva 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 08 (oito) 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: 

Indicação N° 04/2022, de autoria do Vereador Damião da Silva Santos, o qual requer 

que o Executivo se digne a designar o nome de LHIVIA ILHARIA DA SILVA SANTOS 

para o novo órgão público que for inaugurado no município. Requerimento Nº 02/2022, 

de autoria do Vereador Ronilson dos Santos Silva, o qual requer que seja enviado ao 

Executivo cópia do e-mail eletrônico enviado a esta Casa pelo Ministério da Cidadania 

solicitando informações sobre o contrato Nº 1069844-75, que trata construção de um 

campo society neste município. Projeto de Lei N° 08/2022, o qual “Autoriza a abertura 

de Crédito Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências". Projeto de 

Resolução Nº 001/2022, o qual “Estima a receita e fixa a despesa da Câmara Municipal 

de Tanque D’arca para o exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 1.263.422,00 (um 

milhão, duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e vinte e dois reais”. Esgotada a 

matéria, o Sr. Presidente facultou a palavra aos senhores Vereadores. Nesse momento 

fez uso da mesma o Vereador Ronilson Santos, o qual saudou os presentes e iniciou 

sua fala afirmando que o Executivo Municipal  precisa enviar para esta Casa uma 

resposta fundamentada sobre os questionamentos levantados pelo  Ministério da 

Economia acerca do contrato Nº 1069844-75, que trata construção de um campo society 

neste município. Em sua fala, o Vereador Ronilson Santos afirmou que está muito feliz 

em informar que o Sítio Chã da Palha já está sendo atendido por agentes de endemias 



e a população está muito satisfeita. Na oportunidade, o Vereador Ronilson parabenizou 

a Gestão Municipal e a Secretaria de Saúde pela solução do problema e agradeceu aos 

gestores por acolherem as reivindicações do nobre Vereador. Em seguida usou a palavra 

o Sr. Presidente da Casa, Vereador João Vasconcelos, o qual saudou os presentes e 

iniciou sua fala informando que a Secretaria Municipal da Mulher enviou convite para os 

nobres Vereadores participarem de uma Palestra sobre Prevenção e Combate à 

Violência contra a Mulher, a qual ocorrerá no dia 23/08 às 08:00 horas. Na oportunidade, 

o Sr. Presidente informou que a situação dos aposentados e pensionistas está 

avançando e que o recadastramento já está sendo realizado. Não havendo mais 

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

matérias: Indicação N° 04/2022, de autoria do Vereador Damião da Silva Santos. Posta 

em discussão ninguém se manifesta e submetida a votação, foi a mesma aprovada por 

oito (08) votos a zero (00). Requerimento Nº 02/2022, de autoria do Vereador Ronilson 

dos Santos Silva. Posto em discussão ninguém se manifesta e submetido a votação, foi 

o mesmo aprovado por  oito (08) votos a zero (00). Parecer CLJRF Nº 09/2022 e Parecer 

CFO Nº 09/2022, os quais opinam favoravelmente pela continuidade da tramitação do 

Projeto de Lei  Nº 08/2022. Postos em discussão ninguém se manifesta e submetidos a 

votação foram os pareceres aprovados por sete (07) votos a um (01). Voto Contrário do 

Vereador Cícero Silva dos Santos. Projeto de Lei N° 08/2022, o qual “Autoriza a abertura 

de Crédito Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências". Posto em 

discussão ninguém se manifesta e submetido a votação foi o mesmo aprovado por seis 

(06) 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 10/2022 e 

Parecer CFO Nº 10/2022, os quais opinam favoravelmente pela continuidade da 

tramitação do Projeto de Resolução CM Nº 001/2022. Postos em discussão ninguém se 

manifesta e submetidos a votação, foram os pareceres aprovados por oito (08) votos a 

zero (00). Projeto de Resolução CM Nº 001/2022, o qual “Estima a receita e fixa a 

despesa da Câmara Municipal de Tanque D’arca para o exercício financeiro de 2023, no 

valor de R$ 1.263.422,00 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e 

vinte e dois reais”. Posto em discussão ninguém se manifesta e submetido a votação, foi 

o mesmo aprovado oito (08) votos a zero (00). Esgotada a matéria e não havendo 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:_______________________________________________________ 

 


