
Estado de Alagoas 
Câmara Municipal de Igreja Nova – AL 

O Legislativo a Serviço do Povo  

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA 

07/04/2020 

Ata da Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Igreja Nova, 

realizada aos sete dias do mês de ABRIL 2020 as 14h00min no Plenário 

Deputada Ceci Cunha. Havendo quórum regimental o Senhor Presidente 

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 em exercicio José Romualdo 

Moreira, Vice-Presidente em exercício Dalmo José Lino, 1° Secretário em 

exercício  Cidário dos Santos 2º Secretario em exercício Maria Lenilda 

Firmo dos Santos, Vereadores, André Luís Barbosa dos Santos, Genaldo 

Borges Silva, Damião Lázaro dos Santos, Marivaldo da Silva. que foi 

contatada as ausências dos ilustres vereadores  Alando ManUel Torres 

Lima Názio da Silva, Messias dos Santos.Em seguida o excelentíssimo 

presidente autorizou primeiro secretario proceder a leitura da ordem do 

dia. Requerimento 005/2020  da comissão de justiça  e redação final  de 

07 de Abril de 2020  requer que nos termos  do art163 adoção  de 

Regime de Urgencia  para o Projeto de Lei que dispõe da recomposição  

Salarial  dos Servidores  do Municipio de Igreja Nova atenciosamente 

José ROMUALDO Moreira, Genaldo Borges Silva,  Cidario dos Santos e 

Dalmo José Lino.  Edital de Convocação n° 001 de 03 de Abril de 2020A 

mesa diretora da Câmara Municipal de Igreja Nova Estado de Alagoas,  

no uso de suas atribuições legais prevista no inciso 2º do artigo 136 do 

regimento interno resolve: Convoca a senhora e senhores vereadores 

para uma sessão extraordinária no dia 7 de Abril do corrente ano às 

14:00 horas para a seguinte ordem do dia, 1° apreciação e votação do 

projeto de lei que prevê o pagamento  do piso salarial dos professores 

da rede Municipal de Ensino. 2°  apreciação e votação do projeto de lei 

que prevê o aumento ou seja recomposição salarial dos demais 

servidores do município. 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,  

Marivaldo da Silva, Maria Lenilda Firmo dos Santos, vereadores ausentes 

Alando Manoel Torres Lima, Názio da Silva, Messias dos Santos.    oficio 

n° 019/2020 de 03 Abril de 2020 com anexo Projeto de Lei n°006/2020 “ 

Estabelece  reajuste  aos vencimentos dos  servidores  do Municipio de 

Igreja Nova” 1°  Fica Estabelecido  que os ocupantes do magistério  

publico municipal  da Educação Basica, receberão reajuste  sobre piso 

salarial  recebido  n a ordem 8 porcento , que será dividido em 2° ( 

duais parcelas ) parcelas,  sendo a primeira com  ampliação  de Junho de 

2020  no percentual de 4 e a segunda  de mais 4 em dezembro. art. 2° 

Fica estabelecido que os servidores  da administração  e da saúde, 

perceberão  reajuste na irdem de 4.31porcento, que será dividido em 2( 

duais )parcelas, sendo a primeira com aplicação de Agosto  de 2020 no 

percentual  de 1,31 porcento e a  segunda parcela  em dezembro no 

percentual de 3porcento. art. 3° As despesas decorrente serão  

atendidas pelas dotações próprias  do orçamento, ficado  autorizado ao 

chefe do executivo, proceder  as suplementares  e anulações que se 

fizeram necessárias para o comprimento desta lei. art.4°  Est lei entra em 

vigor  na data de sua publicação  e somente  produzira os efeitos 

financeiros em 50% do valor a ser reajustado a partir  de Agosto e os 

demais 50% em dezembro  do presente exercício atenciosamente 

Verônica Dantas Lima e Silva prefeita do Município de Igreja Nova. que 

na oportunidade o excelentíssimo presidente em exercício suspendeu a 

sessão por 10 minutos para apreciação dos pareceres. reaberta a sessão 

o excelentíssimo presidente autorizou ao primeiro secretario proceder a 

leitura dos pareceres das Comissão de Jutiça e Redação Final Presidente 

Genaldo Borges Silva, Vice Presidente Cidario dos Santos e Dalmo José 

Lino Relator ad hoc a matéria em pauta estabelece reajuste aos 

servidores  do município  conclusão Diante do  exposto somos de 

PARECER  FAVORAVEL  a sua  tramitação   da forma original  e Comissão 

de Orçamento  e Finanças Presidente  ad hoc  Maria Lenilda Firmo dos 

Santos, Vice Presidente Cidario dos Santos e Genaldo Borges Silva 

Relator a matéria em pauta estabelece reajuste aos servidores  do 

município  conclusão Diante do  exposto somos de PARECER  



FAVORAVEL  a sua  tramitação   da forma original. Em seguida o 

Excelentíssimo Presidente em Exercício José Romualdo Moreira colocou 

em discussão e votação os pareceres que foram aprovados por 

unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo mais nada a tratar 

o senhor Presidente agradeceu aos ouvintes da radio triunfo fm, aos 

presentes e deu por encerra a sessão convidando todos para outra 

sessão extraordinária  sessão  no prazo e 10 minutos conforme o 

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

depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e demais 

membros da mesa.  

 
 
 

_______________________________________________ 
José Romualdo Moreira  
Presidente em exercicio  

____________________________________________ 
Dalmo José Lino  

Vice – Presidente em exercicio  
_______________________________________________ 

Cidário dos Santos  
1° Secretario em exercicio  

_______________________________________________ 
Maria Lenilda Firmo dos Santos  

2 ª Secretario 
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Ata da Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Igreja Nova, 

realizada aos sete dias do mês de abril  2020 as 14h00min no Plenário 

Deputada Ceci Cunha. Havendo quórum regimental o Senhor Presidente 

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 em exercício José Romualdo 

Moreira, Vice-Presidente em exercício Dalmo José Lino, 1° Secretário em 

exercício  Cidário dos Santos 2º Secretario em exercício Maria Lenilda 

Firmo dos Santos, Vereadores, André Luís Barbosa dos Santos, Genaldo 

Borges Silva, Damião Lázaro dos Santos, Marivaldo da Silva. que foi 

contatada as ausências dos ilustres vereadores  Alando Manoel Torres 

Lima Názio da Silva, Messias dos Santos. Em seguida o excelentíssimo 

presidente autorizou primeiro secretario proceder a leitura da ordem do 

dia. Projeto de Lei n°006/2020 “ Estabelece  reajuste  aos vencimentos 

dos  servidores  do Municipio de Igreja Nova” 1°  Fica Estabelecido  que 

os ocupantes do magistério  publico municipal  da Educação Basica, 

receberão reajuste  sobre piso salarial  recebido  n a ordem 8 

porcento , que será dividido em 2° ( duais parcelas ) parcelas,  sendo a 

primeira com  ampliação  de Junho de 2020  no percentual de 4 e a 

segunda  de mais 4 em dezembro. art. 2° Fica estabelecido que os 

servidores  da administração  e da saúde, perceberão  reajuste na irdem 

de 4.31porcento, que será dividido em 2( duais )parcelas, sendo a 

primeira com aplicação de Agosto  de 2020 no percentual  de 1,31 

porcento e a  segunda parcela  em dezembro no percentual de 

3porcento. art. 3° As despesas decorrente serão  atendidas pelas 

dotações próprias  do orçamento, ficado  autorixado ao chefe do 

  
 



executivo, proceder  as suplementares  e anulações que se fizeram 

necessárias para o comprimento desta lei. art.4°  Est lei entra em vigor  

na data de sua publicação  e somente  produzira os efeitos financeiros 

em 50% do valor a ser reajustado a partir  de Agosto e os demais 50% em 

dezembro  do presente exercicio atenciosamente Verônica Dantas Lima 

e Silva prefeita do Municipio de Igreja Nova. Em seguida o Exelentissimo 

Presidente em Exercicio José Romualdo Moreira colocou em Segunda e 

ultima discussão e votação o projeto  que foi aprovado por unanimidade 

dos vereadores presentes. Não havendo mais nada a tratar o senhor 

Presidente agradeceu aos ouvintes da radio triunfo fm, aos presentes e 

deu por encerra a sessão convidando todos para outra 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.  

 
 
 

_______________________________________________ 
José Romualdo Moreira  
Presidente em exercicio  

____________________________________________ 
Dalmo José Lino  

Vice – Presidente em exercicio  
_______________________________________________ 

Cidário dos Santos  
1° Secretario em exercicio  

_______________________________________________ 
Maria Lenilda Firmo dos Santos  

2 ª Secretario 


