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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Igreja Nova, realizada aos vinte e 

dois  dias do mês de Abril 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 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, Marivaldo da Silva, Maria Lenilda Firmo dos 

Santos. na oportunidade o Excelentíssimo presidente justificou as ausências dos 

ilustres vereadores Damião Lázaro dos Santos  e Messias dos Santos.Em seguida 

excelentíssimo senhor presidente autorizou o primeiro secretário para fazer a leitura 

das matérias da ordem do dia. Oficio n° 004/2020 de 17 de abril de 2020  do gabinete 

do ilustre vereador Cidario dos Santos  que requer do Superintendente  da CODEVASF 

Marlan Ferreira  que requer informação da referida ponte que não foi liberada para 

ser utilizada pela comunidade  do Povoado Ipiranga próximo a Capela Bom Jesus dos 

Navegantes. Oficio n° 005/2020 de 17 de abril de 2020  do gabinete do ilustre 

vereador Cidario dos Santos  que requer Gerente Regional  da Operação da Casal  

retirar a tubulação   que leva  água  potável  para a cidade e demais localidades, que  

encontra-se em cima   de uns cavaletes, para que seja colocada em um local lateral  da 

ponte construído para esta finalidade. Oficio n° 005/2020 de 17 de abril de 2020 do 

gabinete do ilustre vereador André Luis Barbosa dos Santos   que requer   da prefeita 

Municipal, que tome as seguintes medida, em caráter de urgência, com o objetivo   de 

amenizar as perdas econômicas dos feirantes e pequenos comerciantes do nosso 

município. 1°  Dar Preferencia  na aquisição  de produtos e materiais  dos feirantes 

locais  e distribui-los ás famílias carentes do Municipio. 2° Insentar de taxas e  valores 

referentes a locação, os permissionários e concessionários de bens  públicos com fins 

comerciantes. 3° Prorrogar o prazo de pagamento ou  anistiar os valores 

correspondetes ao ISS relativos aos serviços prestados no ano de 2020. 4° Prorrogar o 

 

  



prazo de pagamento ou anistiar os valores correspondetes ao IPTU2020, relativo  aos 

imóveis ultilizados para fins residências  e comerciantes, no âmbito do município. 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 Nazio da Silva a fazer uso da tribuna, saudou a mesa, vereadores, site, 

plateia e toda imprensa local. Iniciando seu Pronunciamento justificando  a sua 

ausência na votação do salario dos servidores, na oportunidade fez uma balanço das  

acoes que estão sendo realizado no povoado Ipiranga. finalizou agradecendo a Deus 

por mais uma oportunidade. Em seguida o senhor presidente autorizou ao ilustre 

vereador Genaldo Borges Silva  a fazer uso da tribuna, saudou a mesa, vereadores, 

site, plateia e toda imprensa local. Iniciando seu Pronunciamento falando da  

calamidade das estradas,  cobrou a execução da praça multe eventos, na 

oportunidade cobrou  obras no povoado Ilha das Antas,  e disse da falta de 

compromisso da prefeita  com o município na área da sauda diante do coronaviros, na 

oportunidade parabenizou a manifestação dos moradores do povoado Ipiranga  

parabenizou ao presidente pela postura, cobrou terraplanaguem da ladeira do 

povoado  ladeira do Povoado Ipiranga finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Em seguida o senhor presidente autorizou ao ilustre vereador André 

Luis Barbosa dos Santos  a fazer uso da tribuna, saudou a mesa, vereadores, site, 

plateia e toda imprensa local. Iniciando seu Pronunciamento falando da necessidade 

de melhorias nas rua vereador Djalma raposo e rua nossa senhora aparecida, solicitou 

que seja enviado um  oficio reparo nas bocas de lobos rua coronel Pedro falcão oficio, 

e disse  da sua visita na residência do vice prefeito, na oportunidadeagradeceu 

secretaria de educação  pela atenção que teve na sua indicação  solicitando que os 

alimentos da merenda escolar  fosse destinado para as famílias dos alunos da rede 

municipal, finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade.  Em seguida o 

senhor presidente autorizou ao ilustre vereador Cidario dos Santos a fazer uso da 

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

Pronunciamento fazendo uma   explanação do projeto de lei ao aumento dos 

servidores públicos, e da preocupação da prefeita  com o pagamento, na 

oportunidade agradeceu a todos vereadores  pelo compromisso com os servidores 

municipais e por ter votado o projeto  e do seu compromisso com os sindicato,  

parabenizou coordenadora vigilância pelo combate ao convid-19, solicitou  ar 

condicionados nas escolas já solicitou  finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade.  Em seguida o senhor presidente autorizou ao ilustre vereador Dalmo 



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

imprensa local. Iniciando seu Pronunciamento  cobrando aumento do aterro  dando 

um aceso digno para a população do povoado ilha das antas, na oportunidade  

parabenizou a população pela iniciativa da ponte do povoado Ipiranga, e falou da 

calamidade da  rua nossa senhora aparecida, e que a gestão possa dá um apoio para 

as famílias que foram prejudicadas com as fortes chuvas  em nosso município, 

agradeceu a todos municipis. Em seguida o senhor presidente autorizou ao ilustre 

vereador Alando Manuel Torrres Lima a fazer uso da tribuna, saudou a mesa, 

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

justificou a sua ausência na sessão da votação do projeto dos servidores,  e da 

distribuição de cestas básicas  para os municípios e as famílias que não foram 

contempladas com os 600 reais do auxilio emergencial do governo Federal, na 

oportunidade falou da  preocupação do poder judiciário na construção da praça multi 

eventos,  falou da  dificuldade da liberação de recurso do governo federal para a 

conclusão da praça multe eventos finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Não havendo mais oradores o Excelentíssimo senhor presidente 

colocou em discussão e votação as matérias na ordem do dia. Projeto de Lei 008/2020 

de 13 de abril de 2020  de autoria do ilustre vereador André Luis Barbosa dos Santos   

em conjunto com o ilustre vereador Marivaldo da Silva Ementa: AUTORIZA O PODER 

EXECULTIVO  MUNICIPAL  A DEIXAR DE DESCONTAR, POR 4 MESES CONSECUTIVOS, AS 

PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA E DÁ OUTRAS 

PROVIDENICIAS projeto enviado as comissões. Indicação  n° 004/2020 de 17 de Abril 

de 2020  de autoria do ilustre vereador  Cidario dos Santos  Indica aos Governos 

Estadual e Municipal, Flexibilidade no Decreto  que mantem  estabelecimentos 

trancados que foi colocado em discussão e votação que foi aprovado por 

unanimidade.Indicação  n° 003/2020 de 17 de Abril de 2020  de autoria do ilustre 

vereador  Cidario dos Santos  Indica aos gerentes de Bancos  e Casas Lotericas, o 

cumprimento  mínimo das regras para o convívio das pessoas por ocasião  do 

atendimento  ao publico em geral que foi colocado em discussão e votação que foi 

aprovado por unanimidade.  Indicação n° 002/2020 de13 de Abril  de 2020 de autoria 

do ilustre vereador Marivaldo Indica a Suspensão  do pagamento  de impostos, IPTU e 

ALVARÁ para o micro e pequenos  empresário do comercio local que foi colocado em 

discussão e votação que foi aprovado por unanimidade. Requerimento n° 006/2020 

de 13  de Abril  de 2020   de autoria do ilustre vereador  Marivaldo da Silva Requer a 

colocação  de cascalho  e patrolagem na estrada do povoado Tapera, Zona Rural  deste 



município que foi colocado em discussão e votação que foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento n° 007/2020 de 02  de Março   de 2020   de autoria do 

ilustre vereador  Marivaldo da Silva Requer a gestora Municipal  empreender gestões 

publicas  em favor das comunidades residentes na zona Rural  deste município 

“SUBSTITUIR AS LÂMOADAS DE NERCÚRIO OIR LED NO POVOADO IPIRANGA E 

DEMAIS POVOADOS que foi colocado em discussão e votação que foi aprovado por 

unanimidade. Parecer da  Comissão de Justiça e Redação Final  e Comissão de 

Educação , Saúde  e Assistência ao  Projeto de Lei n° 002/2020 de 18 de fevereiro de 

2020 de autoria do ilustre vereador Cidário dos Santos EMENTA: Dispoe sobre o 

sistema   censo inclusão  e o cadastro inclusão  para identificação do perfil 

socieconomico  das pessoas com deficiência  ou mobilidade reduzida no âmbito  do 

Municipio de Igreja Nova e da outras providencias ambas comissões Diante do 

Esposto, somos de parecer favorável a sua tramitação, na forma original que foi 

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

colocado o projeto em primeira discussão e votação que foi aprovado por 

unanimidade. 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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