
 

Estado de Alagoas 

Câmara Municipal de Igreja Nova – AL 

O Legislativo a Serviço do Povo  

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA 

09/06/2020 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Igreja 

Nova, realizada aos  nove 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 Manoel 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 da Silva.  Que foi constatada as ausência 

dos ilustres vereadores Damião Lázaro dos Santos, 

Manoel Messias dos Santos Maria Lenilda Firmo dos 

Santos Marivaldo que tiveram suas ausências 

justificadas. Na Oportunidade 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.  

Requerimento n° 011/2020 de 08 de Junho de 2020  de 

autoria do ilustre vereador  André Luiz Barbosa dos 

Santos  Indica a Prefeita Municipal   empreender gestões 

politicas administrativa  em favor da comunidade 

Igrejanovense “ COLOCAÇÃO  DE PEDAL  GEL NA 

PREFEITURA, CÂMARA MUNICIPAL  E DEMAIS ORGÃO  

PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE IGREJANOVA”.  

Não havendo mais matéria a serem apresentados o 

senhor Presidente Alando Manoel Torres Lima facultou a 

palavra ao ilustre Vereador Genaldo Borges  Silva a fazer 

uso que saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda 

imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento fazendo 

uma critica aos edis  que não estão comparecendo sem 

justificativa visto que todos edis foram eleitos para 

legislar e fiscalizar em prol da sociedade igreja-novense, 

ainda com a palavra cobrou da prefeita Municipal e do 

setor competente equipamentos de Epis para os 

técnicos de enfermagem e demais funcionários, 

sequenciando cobrou mais uma vez a distribuição de 

cestas básicas  para as famílias em vulnerabilidade, 

dando continuidade disse da falta de compromisso da 

Secretaria de Saude no combate ao covid-19 finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade.  



 

Em seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a 

palavra ao ilustre Vereador Cidário dos Santos  a fazer 

uso da tribuna que saudou a mesa, vereadores, site, 

plateia e toda imprensa local.  Iniciando seu 

pronunciamento fazendo uma critica ao ilustre vereador 

Manoel Messias  que se sente incomodado com os 

vídeos que publicam visto que seu  papel foi defender a 

sociedade, ainda com a palavra fez um relato de todo 

trabalho que esta sendo executado na área da saúde em 

nosso município  visto que a preocupação e imensa dos 

funcionários que atuam na área na saúde no combate ao 

convid-19, sequenciando fez um relato da situação e 

decisões que já foram tomadas na destinação dos 

precatórios para os professores, finalizou justificando 

aos edis e a sociedade na sua ausência na presidência do 

sindicato em tempo  agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade.  

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 cobrando da prefeita Veronida Dantas 

o repasse de 60%dos precatórios aos professores da 

rede municipal,  ainda  com a palavra falou da 

importância para que seja leiloado o carro da câmara 

municipal, sequenciando falou da importância para que 



seja realizado uma capacitação com todos os que atuam 

nas barreiras Sanitárias, na oportunidade solicitou que 

seja enviado um oficio para o secretario de Saude  

planilha dos  gastos dos últimos 3 meses no ano de  2019 

e  dos primeiros 5 meses de 2020 da secretaria de saúde  

finalizou apresentando Projeto Decreto legislativo 

Municipal n°002/2020  09  de Junho de 2020 de autoria 

do ilustre vereador José Romualdo  Moreira, Genaldo 

Borges Silva que requer CONVOCA DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAUDE  DIÊGO MALTA MOREIRA 

TEIXEIRA para prestar  esclarecimento acerca de 

Assuntos  inerantes as suas atribuições   para próxima 

sessão em horário regimental para debater assuntos de 

interesse  em nosso município e metas  para o 

ENFRENTAMENTO  DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, 

FOLHA DE PAGAMENTO  E RELAÇÃO  DE TODOS 

FUNCIONARIOS  CONTRATADOS E COMISSIONAOS DA 

SECRETÁRIA  DE SAÚDE. 

Em seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a 

palavra ao ilustre Vereador Dalmo Jose Lino  a fazer uso 

da tribuna que saudou a mesa, vereadores, site, plateia 

e toda imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento 

falando da importância da união dos três poderes 

Executivo Legislativo e Judiciário no combate ai 

Coronaviros, dando continuidade falou da calamidade 

das estradas da zona rural  do nosso município 

principalemte nos povoados Jenipapo, Cabo do Pasto, 



Santiago bem como também o reparo na iluminação 

publica, em seguida falou da necessidade para que  seja 

repassado os 60% dos precatórios para os professores 

de nosso município, finalizou falando da importância das 

eleições municipais neste ano de 2020  e das 

dificuldades para publicar os calendários devido a 

pandemia.  

Não havendo mais oradores o excelentíssimo senhor 

presidente colocou em discussão e votação  as matérias 

na ordem do dia.  

Requerimento n° 012/2020 de 08 de Junho de 2020  de 

autoria do ilustre vereador  André Luiz Barbosa dos 

Santos  Indica a Prefeita Municipal   empreender gestões 

politicas administrativa  em favor da comunidade 

Igrejanovense  “ TERRAPLANAGUEM  DO TRECHO DE 

ESTRADA  SEGUINDO ALTO DO CRUZERO A LAGOA DO 

GADO BRAVO” que foi colocado em discussão e votação 

que foi aprovado por unanimidade.  

 Parecer da comissão de Justiça e Redação Final ao 

Projeto Decreto legislativo Municipal n°002/2020  09  de 

Junho de 2020 de autoria do ilustre vereador José 

Romualdo  Moreira, Genaldo Borges Silva que requer 

CONVOCA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE  

DIÊGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA para prestar  

esclarecimento acerca de Assuntos  inerantes as suas 

atribuições   para próxima sessão em horário regimental 



para debater assuntos de interesse  em nosso município 

e metas  para o ENFRENTAMENTO  DA PANDEMIA DO 

CORONAVIRUS, FOLHA DE PAGAMENTO  E RELAÇÃO  DE 

TODOS FUNCIONARIOS  CONTRATADOS E 

COMISSIONAOS DA SECRETÁRIA  DE SAÚDE diante o 

exposto somos de parecer favorável a sua tramitação 

original  votos favoráveis Damo José Lino Presidente ad-

hoc, Cidário dos Santos vice-presidente, André Luis 

Barbosa Relator   que foi colocado em discussão e 

votação que foi aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes. Em seguida foi coloco em o 

projeto em discussão única que foi aprovado por 

unanimidade.  

Projeto de lei 008/2020 01 de Junho 2020 de autoria do 

ilustre vereador André Luis Barbosa dos Santos Ementa: 

Insenta a Família ou Responsável por cidadão  falecidos 

inscritos  no CADÚNIC, Cadastro  único do Governo 

Federal, do Pagamento  da Taxa  de Sepultamento, é da 

outras providencias projeto enviado as comissões.  

Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente 

Alando Manoel Torres Lima , agradeceu aos internautas, 

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.  



_______________________________________________ 

Alando Manoel Torres lima 

Presidente 

____________________________________________ 

Jose Romualdo Moreira 

Vice – Presidente 

_______________________________________________ 

Dalmo José Lino 

1° Secretário 

 


