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

cinco dias   do mês de junho  de 2020 as 14h00min no Plenário Deputada Ceci 

Cunha . Havendo quórum regimental o excelentíssimo Presidente Alando 

Manoel 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, , Názio da Silva Maria Lenilda Firmo dos Santos 

Marivaldo da Silva.  Que foi constatada as ausência dos ilustres vereadores 

Damião Lázaro dos Santos, Manoel Messias dos Santos que tiveram suas 

ausências justificadas, Na Oportunidade o excelentíssimo Senhor Presidente 

autorizou o Redator de atas a fazer a  leitura da ata da sessão anterior que foi 

aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida 

excelentíssimo senhor presidente autorizou o primeiro secretário para fazer a 

leitura das matérias da ordem do dia.  Projeto  de Lei n° 002/2020  de 01 de 

 Junho  de 2020  de autoria do ilustre vereador Alando Manuel Torres 

Lima  EMENTA: Concede o Titulo de Cidadão Honorário  do Município de Igreja 

Nova, Alagoas, ao Excelentíssimo ISRAEL RENON DE LIRA  DA SILVA  e dá 

outras providencias. Não havendo mais matéria a serem apresentados o 

senhor Presidente Alando Manoel Torres Lima facultou a palavra ao ilustre 

Vereador Nazio da Silva a fazer uso que saudou a mesa, vereadores, site, 

plateia e toda imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento pedindo 

 

  



desculpas por não comparecer na sessão anterior por orientações da sua 

família pela preocupação que vem passando diante da situação que nosso país 

vem sofrendo  covid-19, ainda com a palavra informou que o transporte 

coletivo não estão  funcionando por orientações dos decretos municipais, em 

seguida disse da importância da aprovação do seu Requerimento n°009/2020  

de 04 de  Junho de 2020 de autoria do ilustre vereador Názio da Silva EMENTA: 

Requer  a Prefeita Municipal  empreender gestões politicas/ administrativa  

em favor  da Segurança  do município de Igreja Nova” CÂMERAS  DE 

MONITORAMENTO  NO CENTRO COMERCIAL”.  Finalizou agradecendo a Deus 

por mais uma oportunidade de poder legislar em prol da sociedade igreja-

novense. Em seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre 

Vereador Genaldo Borges Silva  a fazer uso da tribuna que saudou a mesa, 

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

falando da importância para que as reuniões possam dar continuidade para 

que politicas publicas possam acontecerem em prol da sociedade igreja-

novense, sequenciando informou que teve a oportunidade de cobrar do líder 

do governo barreiras Sanitárias em nossa cidade, dando continuidade cobrou 

da Prefeita Municipal ações em todas as ares principalmente na área da Saúde 

para combater o coronaviros em nossa cidade, na oportunidade parabenizou 

ao ilustre vereador Cidario por apresentar Indicação n° 007/2020 Indica   a 

Chefe  do executivo  Municipal , a Criação   de Centro de Triagem  para pessoas 

com síndromes gripais,  e que a gestão municipal possa investir em leitos de 

UTI em nossa cidade bem como também da falta de transportes em diversos 

setores da Saude para com bater o Covid-19 finalizou agradecendo ao 

Deputado Federal Marx Beltrão pelo apoio que vem dando em nosso 

município. Em seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao 

ilustre Vereador Cidario dos Santos   a fazer uso por vidioconferencia que 

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

pronunciamento parabenizou ao vice presidente José Romualdo por convocar 

uma reunião extraordinária para discutir assuntos de suma importância  no 

combate ao coronaviros, ainda com a palavra disse que a prefeita esta em 



nossa cidade atuando e cobrando dos secretariados ações no combate ao 

Convid-19, sequenciando informou que se ausentou da presidência  do 

sindicato dos servidores municipais, na oportunidade solicitou dos edis apoio  

na aprovação das suas matérias Indicação n° 007/2020 Indica   a Chefe  do 

executivo  Municipal , a Criação   de Centro de Triagem  para pessoas com 

síndromes gripais e Indicação n° 005/2020 Indica  aos Governos Estadual  e 

Municipal  Flexibilização  no Decreto o que mantem estabelecimentos  

comerciais fechados, finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade . Em seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao 

ilustre Vereador Dalmo José Lino    a fazer uso da tribuna que saudou a mesa, 

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

falando da importância das sessões ordinárias em nossa cidade no prédio da 

câmara municipal, em seguida informou de repasses que o governo Federal 

esta repassando para as Prefeituras municipais para combater o Coronaviros e 

que a gestão possam investir onde muitas das vezes não estão investindo, 

solicitou apoio para aprovação da Indicação n° 006/2020  Indica   a Chefe  do 

Executivo  Municipal  empreender gestões politicas administrativa  no sentido  

de destinar os recursos  oriundos  do antigo FUNDEF aos professores da rede  

municipal de ensino com copia para o ministério publica e gestora municipal, 

cobrou mais uma vez da prefeita municipal  requer   planilha de  gastos do 

carnaval  2019 finalizou agradecendo a Deus por legislar. em seguida o 

Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre Vereador José 

Romualdo Moreira    a fazer uso da tribuna que saudou a mesa, vereadores, 

site, plateia e toda imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento falando da 

Precariedade do transito em nossa cidade e da falta de planejamento  do 

Secretario de Administração Adabel por interditar o comercio de nossa cidade, 

cobrou  do setor competente  terraplanaguens nas estradas de nosso 

município, sequenciando disse da calamidade nas ruas de nossa cidade 

principalmente nas  Ruas Nossa Senhora Aparecida e Djalma Raposo, 

sequenciando requer da gestora informação de todos gastos  com e-pis   no 

combate ao coronavirus visto que é uma necessidade para todos técnicos de 



enfermagem  cobrou também testes rápidos visto que a gestora municipal não 

tá preocupada  com a saudade publica. Não havendo mais oradores o 

excelentíssimo  Presidente Alando Manoel Torres Lima passou a presidência  

ao vice presidente José Romualdo onde na oportunidade o presidente interino 

facultou a palavra ao ilustre Vereador Alando Manoel Torres Lima  a fazer uso 

que saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda imprensa local.  Iniciando 

seu pronunciamento passando para a população que todas as medidas e 

recomendações do Ministério Publico, Ministério da Saúde a sociedade tem 

que se prevenir,  na oportunidade solicitou da gestora reparo nas ruas de 

nossa cidade,   na oportunidade falou das eleições municipais neste ano visto 

que o TSE já deu seu parecer favorável para que as  convenções  venham 

serem realizadas de  forma virtual por vidio conferencia,  na oportunidade 

agradeceu ao Deputado Federal Marx Beltrão pela preocupação que tem com 

a cidade Igreja Nova e por destinar recursos do Governo Federal para obras 

estruturantes praça Multe Eventos e quadra poliesportiva, finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de poder defender a 

sociedade igreja-novense. Não havendo mais oradores o presidente colocou 

em discussão e votação as matérias da ordem do dia. Indicação n° 005/2020 

de 17 de Abril de 2020  de autoria do ilustre vereador  Cidario dos Santos  

Indica  aos Governos Estadual  e Municipal  Flexibilização  no Decreto o que 

mantem estabelecimentos  comerciais fechados  que foi colocado em 

discussão e votação e aprovado por unanimidade . Indicação n° 006/2020 de 

28 de Maio de 2020 de autoria do ilustre vereador  Dalmo José Lino   Indica   a 

Chefe  do Executivo  Municipal  empreender gestões politicas administrativa  

no sentido  de destinar os recursos  oriundos  do antigo FUNDEF aos 

professores da rede  municipal de ensino que foi colocado em discussão e 

votação e aprovado por unanimidade. Indicação n° 007/2020 de 01 de Junho 

2020  de autoria do ilustre vereador  Cidario dos Santos  Indica   a Chefe  do 

executivo  Municipal , a Criação   de Centro de Triagem  para pessoas com 

síndromes gripais que foi colocado em discussão e votação e aprovado por 

unanimidade. Requerimento n°009/2020  de 04 de  Junho de 2020 de autoria 



do ilustre vereador Názio da Silva EMENTA: Requer  a Prefeita Municipal  

empreender gestões politicas/ administrativa  em favor  da Segurança  do 

município de Igreja Nova” CÂMERAS  DE MONITORAMENTO  NO CENTRO 

COMERCIAL” que foi colocado em discussão e votação e aprovado por 

unanimidade. Projeto  de Lei n° 003/2020  de 02 de Março de 2020  de autoria 

do ilustre vereador André Luís Barbosa dos Santos EMENTA: INSTITUI A “FICHA 

LIMPA MUNICIPAL”, como condição   para a nomeação de Servidores a Cargos 

Comissionados  no âmbito  dos Poderes Legislativo  do Município  de Igreja 

Nova al e dá outras providencias projeto enviado as  comissões.   Projeto  de 

Lei n° 008/2020  de 01 de Março de 2020  de autoria do ilustre vereador André 

Luís Barbosa dos Santos EMENTA: Insenta a família ou responsável por 

cidadão  falecido, inscritos ou inscritos no CADÚNICO, Cadastro Único do 

Governo  Federal, do Pagamento  da Taxa de Sepultamento, e dá outras 

Providencias projeto enviado as comissões. Projeto  de Lei n° 002/2020  de 01 

de  Junho  de 2020  de autoria do ilustre vereador Alando Manuel Torres 

Lima  EMENTA: Concede o Titulo de Cidadão Honorário  do Município de Igreja 

Nova, Alagoas, ao Excelentíssimo ISRAEL RENON DE LIRA  DA SILVA  e dá 

outras providencias que foi colocado em discussão e votação única  e 

aprovado por unanimidade. Projeto de lei n° 004/2020 de 02 de Março de 

2020 Institui a Semana Municipal  de Prevenção   do abuso e exploração  

sexual  de crianças e adolescentes  no âmbito do município de igreja nova e dá 

outras providencias que foi colocado em segunda e ultima  discussão e 

votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei n° 005/2020 de 02 de 

Março de 2020  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 providencias que foi colocado em  segunda e ultima discussão e 

votação e aprovado por unanimidade. Requerimento oral de autoria do ilustre 

vereador Romualdo requer da gestora municipal  empreender gestões 

politicas administrativa requer informações de valores e de todos os gastos  de 

E-PIS no combate ao coronavirus em nossa cidade que foi colocado em 



discussão e votação  aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a 

tratar o senhor Presidente, pediu orações para a ilustre vereador Maria 

Lenilda e a toda família pela perda de seu esposo e irmão, 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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Alando Manuel Torres Lima  

Presidente 
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Jose Romualdo Moreira 

Vice – Presidente 
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Dalmo José Lino 

1° Secretario 
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Cidario dos Santos 

2 º Secretário 


