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

aos dez 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. Oficio 001/2019 do gabinete do presidente Alando  a 

excelentíssima Prefeita  para o conhecimento da aprovação do  

REQUERIMENTO do ilustre vereador Manoel Messias e aprovada por 

unanimidade pagamento das bancas que foram compradas tendo em 

vista que foi procurado pelos feirantes bem como também seja dado 

todo apoio.Não havendo mais matérias na ordem do dia o 

Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre Vereador 

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

imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento Iniciando seu 

pronunciamento solicitando do presidente providencias no que diz 

respeito a internet do poder legislativo, dando continuidade apresentou 

diversos pedidos de providências  que requer da gestão  politicas 

administrativa requer da prefeita municipal e do setor competente  

conclusão da tubulação  de rede de esgoto próximo a casa dos senhores 

William Firmino  e Alex Silva no Povoado Ipiranga, requer também  da 

 

  



gestão municipal e do setor competente  que possa retirar  um 

vazamento de agua próximo ao campo de futebol  bem como também a 

terraplanagem da estrada do Povoado Cajueiro, ainda com a apalavra 

cobrou  da empresa responsável pela obra do Conjunto Habitacional 

para que possa dar inicio a obra do calçamento vale salientar que a 

população vem almejando politicas publicas. Em seguida cobrou da 

empresa responsável pela conclusão obra da ponte do Povoado Ipiranga, 

sequenciando cobrou da gestora municipal que posa dar condições aos 

secretários para trabalharem, finalizou agradecendo a Deus por mais 

uma oportunidade de poder defender a população igreja-novense 

finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de poder 

defender a sociedade igreja-novense.Em Seguida o Excelentíssimo 

Presidente facultou a palavra ao ilustre  Vereador Manoel Messias dos 

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

Iniciando seu pronunciamento fazendo uma explanação do seu 

requerimento e que seja encaminhado copias para os feirantes da 

Agricultura Familiar requer também da prefeita resposta do poder 

executivo o pagamento das bancas que foram compradas tendo em vista 

que foi procurado pelos feirantes, dando continuidade fez uma critica ao 

governador de Alagoas Renan Filho pela forma em que fez um 

pronunciamento sobre a violência em nosso pais e  da falta de estruturas 

nas delegacias de nosso estado de Alagoas,   finalizou agradecendo a 

Deus por mais uma oportunidade de poder legislar e fiscalizar.Em 

Seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre  

Vereador Nazio da Silva  saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda 

imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento agradecendo a Deus por 

mais uma oportunidade de poder defender aos municipis , ainda com a 

palavra apresentou um Pedido de providencia que requer gestões 

politicas administrativa requer da prefeita municipal em conjunto com a 

Secretária de Educação  aquisição de 10 ventiladores, 10 lâmpadas, 10 

plasfon e a conclusão   dos banheiros  das crianças  e das duais 

dispensas, bem como também  uma válvula  de fogão industrial  visto 

que  a obra foi iniciada e não concluída da Escola Municipal Manoel 

Pinheiro  Falconeré  do Povoado Sapé, sequenciando   disse que sempre 

irá lutar por politicas publicas em prol dos munícipes, finalizou 



agradecendo a Secretaria de Saude pelo apoio nos posto de saúde do 

povoado Sape e a Deus por mais uma oportunidade. Em Seguida o 

Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre  Vereador Cidario 

dos Santos  saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda imprensa 

local.  Iniciando seu pronunciamento informando que teve a 

oportunidade de fazer diversas visitas em povoados bem como também 

no Povoado  Lagoa Grande, sequenciando reafirmou seu compromisso 

com a sociedade igreja-novense para que politicas publicas venham 

serem executadas. Em seguida fez uma explanação da situação  do 

processo dos precatórios dos professores de nosso município, na 

oportunidade informou a todos moradores do conjunto habitacional que 

fez uma visita  na empresa codevasf para cobrar agilidade no inicio do 

calçamento do conjunto Habitacional finalizou agradecendo aos edis 

pela atenção. Em Seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a palavra 

ao ilustre  Vereador Dalmo José Lino  saudou a mesa, vereadores, site, 

plateia e toda imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento Iniciando 

seu pronunciamento cobrando da gestão municipal o repasse  do que é 

cobrado dos servidores ao inss ou  informação no CNIS , visto que muitos 

servidores públicos já foram solicitar sua aposentadoria e não foi aceita 

por não constar no sistema no ano de 2000 , na oportunidade solicitou 

que o presidente do sindicato possa tomar as devidas providencias, em 

seguida fez a leitura do repasses e empenho de pagamento para 

servidores da Educação e de algumas empresas. em seguida  apresentou 

um requerimento oral que requer da Prefeita Municipal Planilha de 

gastos no carnaval de nosso município no ano de 2020  bem  como 

também relação dos funcionários comissionados, contratados e veículos   

do município de igreja Nova e que seja encaminhado copia para o 

Ministerio publico para que possa tomar as devidas providencias, dando 

continuidade parabenizou o ilustre vereador Nazio da Silva pela postura 

e cobrar politicas publicas, finalizou agradecendo a todos que 

acompanham pela radio triunfo fm em tempo falou da falta de 

medicamentos nos postos de saúde,  marcação de exames, merendas 

escolas, terraplanaguem das estradas  dentre outras. Em Seguida o 

Excelentíssimo Presidente facultou a palavra ao ilustre  Vereador José 

Romualdo Moreira  saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda 



imprensa local. Iniciando seu pronunciamento fazendo um pedido de 

providencia que requer gestões politicas administrativa requer da 

prefeita  municipal  limpeza da Lagoa do Povoado Alagoinhas  bem como 

também reflorestamento,  na oportunidade solicitou que os secretários 

possam realizar uma vistoria  na Vila São José e demais  ruas de nossa 

cidade  vale salientar que as chuvas estão se aproximando, finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Não havendo mais 

oradores o excelentíssimo presidente passou a presidência ao vice 

presidente José Romualdo Moreira que na oportunidade o presidente 

interino facultou a palavra ao ilustre vereador Alando Manoel Torres 

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

seu pronunciamento  solicitando  da Secretaria de Educação  aquisição 

de 300 ventiladores para que seja instalados nas escolas municipais, 

ainda com a palavra frisou do compromisso do Deputado  Federal Marx 

Beltrão  com nosso município para que obras estruturantes sejam 

executadas, na oportunidade fez um relato do inicio do funcionamento 

da creche em nosso município, na oportunidade fez um balanço do seu  

trabalho e avanços  realizados  em nosso município como legislador, 

onde foram aprovados requerimentos e projetos de leis para beneficiar 

toda população igreja-novense bem como também aumento dos salários 

dos servidores municipais, finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Não havendo mais oradores o excelentíssimo presidente 

colocou em discussão e votação  as matérias da ordem do dia. Parecer 

ao Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2020 de 02 de Março de 2020 

Geselio Honorário de Almeida  Pasto da Assembleia de Deus de autoria 

do ilustre Vereador Damião Lazaro dos Santos votos favorável da 

comissão de Justiça votos favoráveis  Genaldo Borges Silva Presidente, 

José Romualdo Moreira Vice Presidente  e Andre Luis Barbosa Relator 

que foi colocado em discussão única  que foi aprovado por unanimidade.  

Parecer 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 comissão de Justiça votos favoráveis  Genaldo Borges Silva 



Presidente, José Romualdo Moreira Vice-Presidente adoc  e Cidario dos 

Santos Relator,  comissão de Educação e Assistencia Social Maria Lenilda 

Firmo dos Santos presidente, Cidario Vice-presidente Adoc e Dalmo Lino 

Relator adoc que foi colocado em  primeira discussão e  votação  o 

projeto que foi aprovado por unanimidade.  Requerimento 02/02/20 10 

de Março de 2020  de autoria do ilustre  vereador Cidario dos Santos  

requer da empresa CODEVASF sentido de providenciar  Copia do 

contrato da empresa vencedora , copia da licitação, copia do extrato  do 

repasse já realizado para a empresa para a CONSTRUÇÃO DO 

CALÇAMENTO DO CONJUNTO ABTACIONAL que foi colocado em 

discussão e  votação que foi aprovado por unanimidade.  Pedido de 

Providencia de autoria do ilustre vereador Genaldo Borges Silva requer 

da gestão  politicas administrativa requer da prefeita municipal e do 

setor competente  conclusão da tubulação  de rede de esgoto próximo a 

casa dos senhores William Firmino  e Alex Silva no Povoado Ipiranga que 

foi colocado em discussão e  votação que foi aprovado por unanimidade. 

Pedido de Providencia de autoria do ilustre vereador Genaldo Borges 

Silva requer também  da gestão municipal e do setor competente  que 

possa retirar  um vazamento de agua próximo ao campo de futebol  bem 

como também a terraplanagem da estrada do Povoado Cajueiro. Pedido 

de providencia  de autoria do Ilustre vereador Nazio da Silva  que requer 

gestões politicas administrativa requer da prefeita municipal em 

conjunto com a Secretária de Educação  aquisição de 10 ventiladores, 10 

lâmpadas, 10 plasfon e a conclusão   dos banheiros  das crianças  com 

vasos Sanitários  e das duais dispensas, bem como também  uma válvula  

de fogão industrial  visto que  a obra foi iniciada e não concluída da 

Escola Municipal Manoel Pinheiro  Falconeré  do Povoado Sapé. Pedido 

de Providencia de autoria do ilustre vereador Dalmo José Lino requer da 

gestão municipal o  repasse  do que é cobrado dos servidores ao inss ou  

informação no CNIS , visto que muitos servidores públicos já foram 

solicitar sua aposentadoria e não foram aceita por não constar no 

sistema durante o ano de 2000.  Requerimento oral de autoria do ilustre 

vereador Dalmo José Lino que requer da Prefeita Municipal Planilha de 

gastos no carnaval de nosso município no ano de 2020  bem  como 

também relação dos funcionários comissionados  e  veículos   



contratados do município de igreja Nova e que seja encaminhado copia 

para o ministério Publico para que possa tomar as devidas providencias. 

Pedido de providencia oral de autoria do ilustre vereador José Romualdo 

em Conjunto com o ilustre vereador Genaldo Borges Silva  que requer 

gestões politicas administrativa requer da prefeita  municipal  limpeza 

da Lagoa do Povoado Alagoinhas  bem como também reflorestamento. 

Requerimento oral de autoria do ilustre vereador ALANDO Manoel 

Torres Lima que requer gestões politicas administrativa em conjunto 

com a Secretaria de Educação  aquisição de 300 ventiladores para que 

seja instalados nas escolas municipais.  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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