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

aos dezessete dias do mês de Março 2020 as 14h00min no Plenário 

Deputada Ceci Cunha. Havendo quórum regimental o Senhor 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, 

Damião Lázaro dos Santos, Názio da Silva, Messias dos Santos, Marivaldo 

da Silva, Maria Lenilda Firmo dos Santos. Em Seguida o Excelentíssimo 

Presidente facultou a palavra ao ilustre  Vereador Genaldo Borges  

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

seu pronunciamento Iniciando seu pronunciamento justificando a 

ausência do redator de atas e  do cancelamento da festividade cultural  

da festa de São José no Povoado Ipiranga, na oportunidade convidou a 

todos para solenidade do glorioso São José  as 09:00horas  celebrada por 

nosso bispo Dom Valério, finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Em Seguida o Excelentíssimo Presidente facultou a 

palavra ao ilustre  Vereadora Maria Lenilda Firmo que saudou a mesa, 

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

pronunciamento Iniciando seu pronunciamento cobrando do setor 

competente terraplanagem nas estradas do município de Igreja Nova, 

finalizou agradecendo a todos munícipes.  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 Iniciando seu pronunciamento apresentando um 

requerimento  requer gestões politicas administrativa requer da prefeita 

 

  



municipal  em conjunto com o Secretario de Agricultura o  Levantamento 

de quem utiliza  o mercado do município e que se faça a revitalização e 

gere renda aos feirantes de nosso município, sequenciando fez uma 

explanação do Projeto de Lei n° 002/2019 de 18 de Fevereiro de 2020 de 

autoria do ilustre vereador Cidário dos Santos Ementa: Dispõe  sobre o 

sistema censo inclusão  e o cadastro inclusão para identificação  do perfil  

socioeconômico  das pessoas com deficiência  ou mobilidade  reduzida 

no âmbito  do  município  de Igreja Nova-AL e dá outras providencia 

finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de poder 

legislar em prol da sociedade. 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 solicitando  revitalização 

do calçamento do Povoado Ipiranga, bem como também reforma do 

Pavilhão onde acontece todos eventos no Povoado Ipiranga, e  disse da 

calamidade das estradas municipais, cobrou do vice prefeito 

providencias no diz aumento do alterro do aterro  do Povoado Ilha das 

Antas visto que  a sociedade          vem cobrando incansavelmente  

finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade   e cobrando 

da gestora a construção das praças no município. 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  assinou um ato normativo 001/2020 para assim 

proteger a sociedade igreja-novense do covid-19, na oportunidade 

parabenizou o promotor de Justiça onde teve a oportunidade de cobrar 

da gestão municipal um Gabinete com uma equipe para articular e 

monitorar as ações de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), e 

reafirmou a entrega do titulo de cidadão igrejanvense ao Promotor de 

Justiça DR. Paulo em outra oportunidade devido a pandemia em nosso 

pais finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Não 

havendo mais oradores que queiram fazer uso da tribuna o 

excelentíssimo presidente colocou em discussão e votação as matérias 

da ordem do dia. Requerimento oral   de autoria da Ilustre vereadora 



Maria Lenilda Firmo  que requer gestões politicas administrativa requer 

da prefeita municipal e do setor de entrada e rodagens pissaramento nas 

imediações do Xinez a Falhabre  próximo ao povoado Bomba que foi 

colocado em discussão e votação que foi aprovado por unanimidade.  

Requerimento oral   de autoria do Ilustre vereador Cidario dos Santos 

que requer gestões politicas administrativa requer da prefeita municipal  

em conjunto com o Secretario de Agricultura o  Levantamento de quem 

utiliza  o mercado do município e que se faça a revitalização e gere renda 

aos feirantes de nosso município que foi colocado em discussão e 

votação que foi aprovado por unanimidade. Requerimento oral   de 

autoria do Ilustre vereador Dalmo Jose Lino  que requer gestões politicas 

administrativa requer da prefeita municipal   fardamento  para setor de 

limpeza publica que foi colocado em discussão e votação que foi 

aprovado por unanimidade.   Parecer  da comissão de justiça ao Projeto 

de Lei n° 002/2019 de 18 de Fevereiro de 2020 de autoria do ilustre 

vereador Cidário dos Santos Ementa: Dispõe  sobre o sistema censo 

inclusão  e o cadastro inclusão para identificação  do perfil  

socioeconômico  das pessoas com deficiência  ou mobilidade  reduzida 

no âmbito  do  município  de Igreja Nova-AL e dá outras providencia 

analisando atentamento não encontramos nenhuma ilegalidade votos 

favoráveis  Genaldo Borges Silva Presidente, José Romualdo Moreira 

Vice Presidente adoc, André Luis Barbosa Relator, votos também favoral 

da outra comissão Maria Leinilda  Firmo Presidente, Genaldo  Borges 

vice Presidente e Dalmo José Lino Relator que foi colocado em discussão 

e votação que foi aprovado os pareceres por unanimidade. em Seguida o 

excelentíssimo presidente colocou em Primeira discussão e votação o 

Projeto  que foi aprovado por unanimidade. Parecer da comissão de 

justiça ao Projeto de Lei n° 004/2020 02 de Março de 2020  de autoria do 

ilustre vereador André Luis Barbosa dos Santos. Ementa: Institui s 

Semana  Muninipal  de Prevenção  do abuso e da exploração sexual  de 

crianças  e adolescentes, no âmbito do Município  de Igreja Nova alagoas 

e dá outras providencias analisando atentamento não encontramos 

nenhuma ilegalidade votos favoráveis  Genaldo Borges Silva Presidente, 

José Romualdo Moreira Vice Presidente adoc, Damião Lazaro dos Santos  

Relator que foi colocado em discussão e votação os pareceres que foi 



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

projeto que foi aprovado por unanimidade. 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 projeto retirado de pauta a 

pedido do autor.  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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