
 

 

ATA DA 15° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANQUE D’ARCA, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA  13 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos treze (13) dias do mês de setembro 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: Cícero Silva dos Santos, Ronilson dos 

Santos Silva, Josefa Eliane Santos, José Rubem Fonseca de Lima e Damião da Silva 

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 07 (sete) 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° 05/2022, de autoria do Vereador Damião da Silva 

Santos, o qual Solicita que o Executivo Municipal coloque entre os órgãos públicos  o 

nome do Sr. José Paulo Rocha Silva. Em seguida, o Sr. Presidente facultou a palavra 

aos nobres vereadores. Nesse momento fez uso da mesma o vereador Damião Santos, 

o qual afirmou a importância da aprovação da indicação de sua autoria, destacando que 

trata-se de uma homenagem merecida ao ex-vereador e ex-Presidente desta casa, o Sr. 

José Paulo Rocha Silva. Seguidamente usou a palavra o Sr. Presidente, Vereador João 

Vasconcelos, o qual saudou os presentes e iniciou sua fala lendo a Nota de Pesar da 

Câmara Municipal de Tanque D'arca, através do Gabinete da Presidência, manifestando 

o profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador e ex-Presidente desta Casa, o Sr. 

José Paulo Rocha Silva. Em seguida, 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:_______________________________________________________ 

 


