
 

Estado de Alagoas 

Câmara Municipal de Igreja Nova – AL 

O Legislativo a Serviço do Povo  

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA 

16/06/2020 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Igreja 

Nova, realizada aos  dezesseis  dias   do mês de junho  de 

2020 as 14h00min no Plenário Deputada Ceci Cunha . 

Havendo quórum regimental o excelentíssimo 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 interino Cidário dos 

Santos 2º Secretaria Interina Maria Lenilda Firmo dos 

Santos, Vereadores, André Luís Barbosa dos Santos, 

Genaldo Borges Silva,  Názio da Silva, Manoel Messias dos 

Santos Marivaldo.  Que foi constatada as ausência dos 

ilustres vereadores Damião Lázaro dos Santos, Dalmo José 

Lino que tiveram suas ausências justificadas. Em seguida 

excelentíssimo senhor presidente autorizou o primeiro 

secretário para fazer a leitura das matérias da ordem do 

dia. Mensagem 009 /2020 de 09 de Junho de 2020 do 

gabinete da Prefeita Municipal Verônica Dantas Lima e 

 

  



Silva  com anexo o Projeto de lei 009/2020 de 09 de Junho 

de 2020 Ementa: Estatui   Diretrizes para as Metas e 

prioridades  da Administração Publica Municipal, incluído 

as Despesas  de Capital, Orientando a Elaboração  da Lei  

Orçamentária e Dispondo sobre  as alterações  na 

Legislação  Tributaria  para o Exercício  Financeiro 2021  

projeto enviado as comissões. Não havendo mais matérias 

na ordem do dia excelentíssimo senhor presidente 

facultou a palavra aos vereadores escritos. Em seguida o 

senhor presidente autorizou ao ilustre vereador Manoel 

Messias a fazer uso da tribuna, saudou a mesa, 

vereadores, site, plateia e toda imprensa local. Iniciando 

seu Pronunciamento fazendo uma explanação da situação 

da pandemia em nosso pais, na oportunidade solicitou dos 

edis sensibilidade na aprovação de aumento de algumas 

categoria em  município e que possa sim ser aprovado em 

outro momento mais que é momento de cuidar da saúde 

dos munipis, na oportunidade falou da importância da 

aprovação do Requerimento n°10 /2020 requer  da 

Prefeita Municipal e do setor competente “COLOCAÇÃO 

DE REDE HIDRAULICA  ZONA RURAL”. finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de poder 

legislar e fiscalizar em prol da sociedade Igrejanovense.Em 

seguida o excelentíssimo senhor presidente facultou a 

palavra ao ilustre vereador Genaldo Borges Silva que 

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

Iniciando seu pronunciamento falando da falta de 



compromisso da gestão com a sociedade igreja-novense 

no combate ao CONVID-19 e da falta de medicamentos e 

E-pis, e teste rápidos para os  que estão atuando  de linha 

de frente no combate a pandemia, sequenciando falando 

da necessidade para que a gestão possa efetuar o 

pagamento dos transportes escolares, na oportunidade 

cobrou atuação dos secretários em nosso município, 

dando continuidade cobrou da Secretaria de Educação 

atuação  e que seja destinado os investimentos  que 

chegam do governo Federal  para atuação na Educação de 

nosso Municipio, finalizou agradecendo a Deus  por mais 

uma oportunidade. Em seguida o excelentíssimo senhor 

presidente facultou a palavra ao ilustre vereador Cidario 

dos Santos que saudou a mesa, vereadores , site, e toda 

imprensa local. Iniciando seu pronunciamento dizendo 

que irá acompanhar cada obra em execução seja ela do 

Município ou do Governo Federal, ou da Codevasf  visto 

que o papel do vereador e legislar e fiscalizar em prol da 

sociedade igreja-novense, ainda com a palavra  e que irá 

atuar em defesa dos municís, dando continuidade fez uma 

explanação da importância da aprovação Requerimento  

n°14 /2020 requer da Prefeita Municipal e do setor 

competente “ Adicional de  insalubridade  aos 

profissionais da Saúde da Casa Maternal”, finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de poder 

defender a sociedade. Em seguida o excelentíssimo senhor 

presidente facultou a palavra ao ilustre vereador José 



Romualdo Moreira  que saudou a mesa, vereadores , site, 

e toda imprensa local. Iniciando seu pronunciamento 

fazendo uma critica ao Secretario de Saude pela falta de 

capacitação aos que atuam nas Barreiras Sanitárias em 

nossa Cidade, na oportunidade cobrou Epis para os 

motoristas da Casa maternal e demais  funcionários, ainda 

com a palavra disse da falta de planejamento no 

fechamento do comercio em nossa cidade, na 

oportunidade cobrou presença do secretario de Saude do 

município para alguns esclarecimentos, finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade em 

tempo parabenizou o Secretario de Transporte e 

iluminação Davi pelo trabalho que vem exercendo em 

nosso município . Não havendo mais oradores o 

Excelentíssimo senhor presidente colocou em discussão e 

votação as matérias na ordem do dia. Requerimento n°10 

/2020 08 de junho de autoria do ilustre vereador Manoel 

Messias requer  da Prefeita Municipal e do setor 

competente em favor das famílias na zona rural  

“COLOCAÇÃO DE REDE HIDRAULICA  ZONA RURAL” 

residente na Fazenda da Vazea pertencente ao Povoado 

Cajueiro que foi colocado em discussão e votação que foi 

aprovado por unanimidade. Pedido de Providencia n° 

/2020 08 de junho de autoria do ilustre vereador  Cidario 

dos Santos requer da Prefeita Municipal e do setor 

competente “ COLOCAÇÃO  DE CAMARA DE  

MONITORADAS EM LOCAS ESTRATÉGICOS  EM NOSSA 



CIDADE” que foi colocado em discussão e votação que foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento  n°14 /2020 08 

de junho de autoria do ilustre vereador  Cidario dos 

Santos requer da Prefeita Municipal e do setor 

competente “ Adicional de  insalubridade  aos 

profissionais da Saúde da Casa Maternal e motoristas ”  

que foi colocado em discussão e votação que foi rejeitado 

com a obstrução dos ilustres vereadores Manoel Messias 

dos Santos  e Genaldo Borges Silva, José Romualdo  que 

alegaram que não é o momento de aumento e sim 

comprar equipamentos e medicamento para a população 

com votos favoráveis Cidario dos Santos, Maria Lenilda 

Firmo, Marivaldo da Silva e  André Luis Barbosa. Indicação 

n°008/2020 de 15 de junho 2020 de autoria do ilustre 

vereador Cidario dos Santos requer adoção  de medidas  

que tornem  a casa São Vicente  de Paula, em Uma casa de   

abrigos  para idosos que foi colocado em discussão e 

votação que foi aprovado por unanimidade. Indicação 

008/2020 15 de junho de 2020 de autoria do ilustre 

vereador Cidario dos Santos  requer da prefeita Municipal  

“Indica  Criar medidas e protetivas em favor aos 

profissionais da Saúde” que foi colocado em discussão e 

votação que foi aprovado por unanimidade. Não havendo 

mais nada a tratar o senhor Presidente Alando Manuel 

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 Manuel Torres lima 

Presidente 

____________________________________________ 

Jose Romualdo Moreira 

Vice – Presidente 

_______________________________________________ 

Dalmo José Lino 

1° Secretário 


