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Ata da Sessão solene de reabertura dos Trabalhos Legislativos da Câmara 

Municipal de Igreja Nova, realizada aos 18 de Fevereiro 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 convidou a todos para 

ainda de pé ouvimos  execução do Hino Nacional Brasileiro. Dando continuidade 

autorizou a Segundo Secretário proceder a leitura da palavra de Deus. 

Sequenciando solicitou do Primeiro Secretário realizar a chamada dos 

Vereadores Presidente Alando Manuel Torres Lima:, Vice-Presidente: José 

Romualdo Moreira 1° Secretário Dalmo José Lino,2ª Cidário dos Santos, 

vereadores André Luís Barbosa dos Santos, Genaldo Borges Silva, Maria Lenilda 

Firmo dos Santos, Marivaldo da Silva, Názio da Silva. Em seguida o senhor 

presidente justificou a ausência do ilustre vereador Damião Lázaro dos Santos, 

Manoel Messias dos Santos, que tiveram suas ausências justificada.  Em seguida 

o senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima Facultou a palavra ao ilustre 

Vereador Genaldo Borges Silva a fazer uso da tribuna que saudou a mesa, 

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

dizendo da importância do trabalho do legislativo que é cobrar e fiscalizar para 

que politicas publicas sejam executadas em prol das comunidades mais carentes 

que almejam politicas publicas, sequenciando cobrou do presidente as reuniões 

itinerantes nos povoados, finalizou agradecendo a todos parceiros e funcionários 

da câmara municipal pelo apoio que vem dando aos edis, em tempo convidou a 

todos para carnaval do Povoado Ipiranga . Em seguida o senhor Presidente 

Alando Manuel Torres Lima Facultou a palavra ao ilustre Vereador Nazio da Silva 

a fazer uso da tribuna que saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda 

imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento agradecendo a Deus mais uma vez 

por esta legislando em prol dos municipis da nossa querida cidade, agradeceu a 

toda sua família pelo apoio e por sempre está ao seu lado nos momentos difíceis 

e alegres de sua vida, finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade.  

Em seguida o senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima Facultou a palavra 

ao ilustre Vereador Cidario dos Santos  a fazer uso da tribuna que saudou a mesa, 

 
  



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

dizendo que durante o recesso parlamentar deu continuidade ao seu trabalho em 

defesa do povo igreja-novense, na oportunidade disse que foi cobrado pela 

população devido o recesso parlamentar, sequenciando convidou a todos foliões 

para o grande Carnaval na Cidade de Igreja Nova, parabenizou a toda comissão 

organizadora da Festa do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes do Povoado 

Ipiranga, ainda com a palavra falou do lamentável acontecimento do 

arrombamento da fechadura do Sindicato dos Servidores Municipais onde foram 

furtaram diversos documentos, finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade de poder defender a sociedade. Em seguida o senhor Presidente 

Alando Manuel Torres Lima Facultou a palavra ao ilustre Vereador Dalmo José 

Lino a fazer uso da tribuna que saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda 

imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento falando da sua preocupação em 

sempre defender a sociedade, parabenizou a toda comissão da festa do Glorioso 

Bom Jesus no Povoado Ipiranga, sequenciando convidou toda sociedade para o 

grande carnaval do Povoado Ipiranga, em seguida falou da calamidade das 

estradas  no município, finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Em seguida o senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima 

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 convidado todos para o grande carnaval na Cidade 

de Igreja Nova  e pediu a todos os foliões que possam divetir na Santa Paz, na 

oportunidade disse que durante o seu recesso parlamenta sempre continuou 

legislando e lutando para que politicas publicas sejam executadas. Em seguida o 

senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima Facultou fez uso da tribuna que 

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

pronunciamento informando que teve a oportunidade durante o recesso 

parlamentar realizar diversas visitas  nos povoados e em base eleitorais, 

sequenciando disse que teve a oportunidade de  participar da ordem de serviço 

do Calçamento do Conjunto Habitacional, bem como também a inauguração da 

quadra de esporte do Povoado Xinaré  enmenda do Deputado Federal Marx 

Beltrão, bem como também a continuidade e termino do Saneamento Basico  de 

nossa cidade esforço este do Ministério Publico sobre o comando do Promotor 

de Justiça Dr. Paulo,  e disse da sua felicidade de ver o município crescendo em 

diversas áreas na Saude, Educação, Ação Social, e infraestrutura graças a Gestão 

municipal com o apoio dos Deputados Federais Marx Beltão e Artur Lira  que vem 

lutando para destinar recursos para nosso município, finalizou agradecendo a 



Deus por ais uma oportunidade. Não havendo mais nada a tratar o senhor 

Presidente Alando Manoel 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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