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

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Presidência: Vereador João Pantaleão Vasconcelos 

Aos seis (06) dias do mês de dezembro 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: Ronilson dos Santos Silva e Damião da 

Silva Santos e José Rubem Fonseca de Lima. Ausentes os Vereadores: Josefa Eliane 

Santos, Maria de Nazaré Pereira Santos e Cícero Silva dos Santos. A Vereadora Maria 

de Nazaré justificou sua falta. 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 05 (cinco) votos a zero (00), sem emendas ou restrições. Em seguida, o Sr. 

Presidente passou para a Ordem do Expediente, não havendo matéria, o Sr. Presidente 

facultou a palavra aos nobres Vereadores. Nesse momento fez uso da mesma o 

Vereador Damião Santos, o qual saudou os presentes e iniciou sua fala parabenizando 

o Prefeito Will Valença pelo excelente trabalho que o mesmo vem realizando. O Vereador 

Damião destacou que ficou muito feliz com as diversas obras que foram entregues 

recentemente e afirmou que os cidadãos do Sítio Riachão e de Vila Aparecida estão 

muito felizes com as melhorias realizadas nas localidades. Em seguida usou a palavra o 

Vereador Ronilson Santos, o qual iniciou sua fala parabenizando a gestão municipal 

pelas obras e melhorias que foram entregues para a população recentemente. Na 

ocasião, o vereador Ronilson Santos afirmou que continuará enviando indicações com 

as reivindicações do povo, pois acredita que esta é uma forma de ajudar o Executivo a 

melhorar constantemente os serviços prestados à população. Em sua fala, o Vereador 

agradeceu ao Presidente da Casa pela atenção e diligência no recebimento de suas 

indicações e requerimentos, bem como agradeceu à Gestão Municipal pelo atendimento 

das indicações de sua autoria. Na oportunidade, o Vereador Ronilson Santos solicitou 

maior atenção por parte da gestão no que se refere ao transporte municipal dos 

estudantes universitários que estudam nos municípios vizinhos. Relatou que no início de 

dezembro houve evento no município e os ônibus não foram levar os estudantes, 



inclusive o próprio Vereador Ronilson levou alguns estudantes ao município de Arapiraca 

pois os mesmos iriam fazer provas. Diante do exposto, o Vereador Ronilson ressaltou 

que é muito importante que nas próximas vezes que houver algum evento no município 

a gestão deve se preparar antecipadamente para que não falte o transporte para os 

estudantes. Finalizando sua fala, o Vereador Ronilson afirmou que sente muita 

satisfação por ocupar o cargo de Vereador e ter a oportunidade de legislar, fiscalizar e 

trabalhar pelo povo Tanquedarquense. Na oportunidade o Vereador parabenizou a todos 

os membros que compõem a Casa e que lutam pelo bem da população. Seguidamente 

usou a palavra o Presidente da casa, Vereador João Vasconcelos, o qual endossou as 

palavras dos Vereadores Damião Santos e Ronilson Santos no que se refere a atual 

gestão municipal. O Presidente ressaltou que o Prefeito Wil Valença está de parabéns 

pelo trabalho que vem realizando à frente do município de Tanque D'arca. Em sua fala, 

o Sr. Presidente enfatizou que a Casa também tem realizado um excelente trabalho, os 

Vereadores vem atuando com muita responsabilidade e empenho. Finalizando sua fala, 

o Sr. Presidente afirmou que no próximo Biênio tanto a Casa quanto o Executivo com 

certeza continuarão trabalhando pelo bem de Tanque D'arca. 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:_______________________________________________________ 

 


