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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Igreja Nova, realizada 

aos três dias do mês de Março 2020 as 14h00min no Plenário Deputada 

Ceci Cunha. Havendo quórum regimental o Senhor Presidente Alando 

Manuel Torres Lima deu por aberta a sessão convidando todos para de 

pé rezar a Oração do Pai Nosso. Em seguida autorizou ao Segundo 

Secretário para fazer leitura da palavra de Deus. Sequenciando solicitou 

do Primeiro Secretário para fazer a chamada dos Vereadores Presidente 

Alando Manuel Torres Lima, Vice-Presidente José Romualdo Moreira, 1° 

Secretário Dalmo José Lino 2º Cidário dos Santos, Vereadores, André Luís 

Barbosa dos Santos, Genaldo Borges Silva, Damião Lázaro dos Santos, 

Názio da Silva, Messias dos Santos, Marivaldo da Silva, Maria Lenilda 

Firmo dos Santos.Em seguida excelentíssimo senhor presidente 

autorizou o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias da 

ordem do dia. Projeto de Lei n° 002/2019 de 18 de Fevereiro de 2020 de 

autoria do ilustre vereador Cidário dos Santos Ementa: Dispõe  sobre o 

sistema censo inclusão  e o cadastro inclusão para identificação  do perfil  

socioeconômico  das pessoas com deficiência  ou mobilidade  reduzida 

no âmbito  do  município  de Igreja Nova-AL e dá outras providencia 

projeto enviado as comissões . Projeto de Lei n° 003/2020 02 de Março 

de 2020   de autoria do ilustre vereador André Luis Barbosa dos Santos. 

Ementa: Institui “Ficha Limpa Municipal” como condição para a 

nomeação  de servidores  a cargos comissionados no âmbito dos poderes 

Executivo e Legislativo  do Município de Igreja Nova  e dá outras 

providencias projeto enviado as comissões. Projeto de Lei n° 004/2020 

02 de Março de 2020   de autoria do ilustre vereador André Luis Barbosa 

dos Santos. Ementa: Institui s Semana  Muninipal  de Prevenção  do 

abuso e da exploração sexual  de crianças  e adolescentes, no âmbito do 

Município  de Igreja Nova alagoas e dá outras providencias projeto 

 
  



enviado as comissões. Projeto de Lei n° 005/2020 de 02 de Março de 

2020  de autoria do ilustre vereador André Luis Barbosa dos Santos. 

Ementa: Torna obrigatória a reserva de 5% ( cinco por cento) dos cargos 

comissionados e das funções  gratificadas, no âmbito  do poder 

executivo Municipal, para serem providos por pessoas com deficiência , 

e dá outras providencia projeto enviado as comissões. Não havendo 

mais matérias na ordem do dia o Excelentíssimo Presidente facultou a 

palavra a ilustre Vereadora Maria Lenilda Firmo dos Santos    saudou a 

mesa, vereadores, site, plateia e toda imprensa local.  Iniciando seu 

pronunciamento fazendo uma explanação dos alagamentos que 

aconteceram em nossa cidade nas imediações da Rua Nossa Senhora 

Aparecida, na oportunidade cobrou mais uma vez a limpeza dos bueiros 

da Rua Nossa Senhora Aparecida visto que a população vem cobrando 

esta politica publica, sequenciando cobrou do líder do governo resposta 

do aumento do salario dos servidores públicos e que a gestora possa dar 

um parecer para que seja efetuado o pagamento dos precatórios 

finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Em Seguida o 

Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre  Vereadora 

Genaldo Borges Silva  saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda 

imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento fazendo uma saudação a 

população que acompanha o trabalho do legislativo municipal em defesa 

da sociedade igrejanovense, na oportunidade disse da falta de 

compromisso da gestão com a Educação do município visto que os 

professores vem cobrando o repasse dos precatórios,  ainda com a 

palavra fez uma critica a gestão pela forma que esta sendo executado a 

quadra poliesportiva  no povoado tapera, dando continuidade agradeceu 

o Deputado Federal  Marx Beltrão pelo apoio que vem dando ao  nosso 

município onde destinou recursos para obras estruturantes em nosso 

município, e do apoio que o Deputado Federal Artur Lira vendo dando 

onde reafirmou que todas obras estão sendo com recurso do governo 

federal finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Em 

Seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre  

Vereadora Cidario dos Santos  saudou a mesa, vereadores, site, plateia e 

toda imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento falando da 

importância da aprovação do Requerimento n° 001/2020 Requer a 

Secretária  Municipal  de Educação  a instalação  05( CINCO ) aparelhos  

de ar condicionado  para Centro  Municipal  de Educação  Infantil 



Prefeito José Augusto Souza Santos, fez uma explanação  dos precatórios 

dos professores do município de Igreja Nova de um possível acordo que 

poderia ser firmado para que alguns servidores fossem contemplados, 

dando continuidade fez uma critica ao responsável pela obra da ponte 

do povoado Ipiranga que não autorizou a sua entrada na obra para 

realizar uma matéria, finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade de poder defender os municipis. Em Seguida o 

Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre  Vereadora 

Dalmo José Lino saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda 

imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento fez uma critica a gestão 

por não ter repassado os 60% dos precatórios aos professores visto que 

muitas cidades realizaram os repasses e os gestores não foram 

penalizados, cobrou da gestora a execução de obras com recursos 

próprios, ainda com a palavra cobrou regularização da merenda escolar, 

na oportunidade cobrou terraplanaguem do povoado Bela Vista, ainda  

com a palavra fez uma critica ao setor de marcação de exames, 

sequenciando solicitou resposta da prefeita planilha de todos gastos do 

carnaval do município de igreja nova deste ano. Em Seguida o 

Excelentíssimo Presidente passou a presidência ao vice presidente José 

Romualdo Moreira, na oportunidade o presidente interino facultou a 

palavra ao vereador Alando Manuel Torres Lima saudou a mesa, 

vereadores, site, plateia e toda imprensa local.  Iniciando seu 

pronunciamento falando da postura do  procurador-geral de Justiça, 

Alfredo Gaspar de Mendonça, que no Programa CadaMinuto, colocou seu 

nome a disposição para  concorrer à Prefeitura Municipal de Maceió nas 

eleições desse ano, ainda com a palavra frisou da importância da 

população na escolha dos representantes municipais, sequenciando 

agradeceu a todos parceiros que vem dando o apoio para que obras 

estruturantes venham serem executadas nos municípios, onde muitas 

das vezes as gestões municipais se preocupam em honrar compromissos 

na falha dos servidores públicos, na oportunidade agradeceu ao 

Deputado Federal Marx Beltrão pelo compromisso e responsabilidade por 

destinar recursos para nosso municipio finalizou agradecendo a Deus por 

mais uma oportunidade em poder defender a sociedade igreja-novense. 

Não havendo  mais oradores o excelentíssimo presidente colocou em 

discussão e votação  as matérias da ordem do dia.Requerimento n° 

001/2020 de 02 de Março de 2020 de autoria do ilustre vereador Cidário 

dos Santos  Requer a Secretária  Municipal  de Educação  a instalação  

05( CINCO ) aparelhos  de ar condicionado  para Centro  Municipal  de 



Educação  Infantil Prefeito José Augusto Souza Santos.  Não havendo 

mais nada a tratar o senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima, 

agradeceu aos ouvintes da radio triunfo fm, aos presentes e deu por 

encerra a sessão convidando todos para próxima sessão  em horário 

regimental. Eu, MAURICIO VIEIRA BORGES, que lavrei a presente ata que 

depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e demais 

membros da mesa.  
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