
 

 

 

Estado de Alagoas 

Câmara Municipal de Igreja Nova – AL 

O Legislativo a Serviço do Povo  

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA 

27/02/2020 

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

vinte sete dias   do mês de fevereiro   de dois mil e vinte 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 

Dalmo José Lino 2º Cidário dos Santos, Vereadores, André Luís Barbosa dos 

Santos, Genaldo Borges Silva, Názio da Silva da Silva, Damião Lázaro dos Santos, 

Manoel Messias dos Santos Maria Lenilda Firmo dos Santos Marivaldo.  Na 

Oportunidade excelentíssimo Senhor Presidente autorizou o Redator de atas a 

fazer a  leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade dos 

vereadores presentes. Em seguida excelentíssimo senhor presidente autorizou o 

primeiro secretário para fazer a leitura das matérias da ordem do dia. Oficio 

168/2020 de 18 de Fevereiro de 2020  do gabinete da Prefeita Municipal em 

resposta ao ilustre vereador  André Luis Barbosa dos Santos  sobre 

requerimento 168/2020. Oficio 180/2020 de 18 de Fevereiro de 2020  do 

gabinete da Prefeita Municipal em resposta ao ilustre vereador  Cidario dos 

Santos  sobre requerimentos 81 e 86/2020. oficio 181/2020 de 18 de Fevereiro 

de 2020  do gabinete da Prefeita Municipal em resposta ao ilustre vereador  

Dalmo José Lino  sobre requerimentos 025,042,054 e 059/2020. Oficio 499/2020 

de 18 de Fevereiro de 2020  do gabinete da Secretaria de Saúde Monica Dantas  

em resposta ao ilustre vereador  Cidário  dos Santos  sobre requerimento 

165/2020. Oficio 523/2020 de 18 de Fevereiro de 2020  do gabinete da 

 
  



Secretaria de Saúde Monica Dantas  em resposta ao ilustre vereador  Cidário  

dos Santos  sobre requerimento 024/2020. Não havendo mais matéria a serem 

apresentados o senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima facultou a 

palavra ao ilustre Vereador Marivaldo da Silva a fazer uso que saudou a mesa, 

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

agradecendo a prefeita Municipal pelo apoio do carnaval do Povoado Ipiranga, 

na oportunidade solicitou reparo nas canaletas do Povoado Ipiranga finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de poder defender a sociedade 

igreja-novense.Em seguida senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima 

facultou a palavra ao ilustre Vereador Manoel Messias dos Santos  a fazer uso 

que 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 pagamento de todas 

bancas que foram compradas  visto  que muitos feirantes  não tem condições 

financeiras, na oportunidade parabenizou a prefeita  pelo carnaval do município 

de Igreja Nova, finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Em 

seguida senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima facultou a palavra ao 

ilustre Vereador Genaldo Borges Silva a fazer uso que 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 requer reparo no Calçamento do Povoado Ipiranga, 

na oportunidade agradeceu a todos que compareceram no carnaval do Povoado 

Ipiranga, ainda com a palavra  solicitou que seja enviado convite para a prefeita  

para que possa vim a esta casa para prestar esclarecimentos  finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Em seguida senhor Presidente 

Alando Manuel Torres Lima facultou a palavra ao ilustre Vereador Maria Lenilda 

Firmo dos Santos a fazer uso que saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda 

imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento  fazendo um pedido de 

providencia  em conjunto com o ilustre vereador José Romualdo Moreira  que 

requer  gestões politicas administrativa  requer da prefeita municipal requer do 

Diretor do DER placas de sinalizações  na rua Riacho Doce, requer também  que 

seja  concluído calçamento das Ruas  santa Luzia  e Nossa Senhora Aparecida , 

requer também  terraplanaguem e iluminação do povoado São Jose. Em seguida 

senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima facultou a palavra ao ilustre 

Vereador Damião Lazaro  dos Santos a fazer uso que saudou a mesa, 



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

informando que esta marcado uma reunião com o Secretario de Agricultura 

Vanderley, na oportunidade cobrou  construção da praça Riacho Doce, na 

oportunidade  parabenizou  Deputado Marx Beltrão, na oportunidade cobrou 

da prefeita municipal quadra poliesportiva do Povoado Xinaré, na Oportunidade  

parabenizou  a Prefeita Municipal reforma da escola  do Povoado Xinaré 

finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Em seguida senhor 

Presidente Alando Manuel Torres Lima facultou a palavra ao ilustre Vereador 

Nazio dos Santos  a fazer uso que saudou a mesa, vereadores, site, plateia e 

toda imprensa local.  Iniciando seu pronunciamento agradecendo a comunidade 

de sapé pelo apoio  pelo falecimento  da sua madastra, na oportunidade 

solicitou que seja feito o reparo na cerca da lagoa do Povoado Sapé, na 

oportunidade agradeceu ao Deputado Marx pela quadra poliesportiva que esta 

sendo construída no povoado Sapé finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Em seguida senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima 

facultou a palavra ao ilustre Vereador Cidario  dos Santos  a fazer uso que 

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

pronunciamento parabenizando pela programação do Carnaval do município de 

Igreja Nova, na oportunidade    falou do seu sentimento pela perda da irmã  do 

Ex vice-prefeito José Borges, ainda com a palavra falou do andamento da ponte 

do Povoado Ipiranga, na oportunidade parabenizou a todos organizadores dos 

blocos em nosso município finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Em seguida senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima 

facultou a palavra ao ilustre Vereador Dalmo José Lino   a fazer uso que saudou 

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

pronunciamento parabenizando a todos  foliões e  cobrou bandas  de porte em 

nosso município para finalizar  o  carnaval do povoado Ipiranga, na 

oportunidade apresentou diversos requerimentos requer da Prefeita Municipal  

planilha das despesas do carnaval do povoado Ipiranga, requer também 

revitalização do  calçamento, canaletas e meio fio do Povoado Ipiranga, na 

oportunidade disse que o papel do vereador cobrar e fiscalizar  politicas 

publicas, finalizou cobrando da Prefeita municipal orçamento impositivo. Em 

seguida senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima facultou a palavra ao 

ilustre Vereador José Romualdo Moreira   a fazer uso que saudou a mesa, 

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



parabenizando a todos foliões, na oportunidade cobrou da prefeita municipal 

politicas publicas, a oportunidade cobrou também pontos de ônibus no 

povoado Ipiranga, sequenciando  cobrou da prefeita municipal pontos de ônibus 

nos povoados, finalizou cobrando termino da ponte do Povoado Ipiranga. Em 

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

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

pronunciamento agradecendo a Deus por poder conhecer o Santuário Dulce dos 

Pobres e Santuário de Padre Cicero, na oportunidade cobrou Calçamento do 

Povoado Itapicurú, na oportunidade afirmou seu apoio a Prefeita Municipal  

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. Pedido de providencia  de autoria do Ilustre 

vereador Manoel  Messias  dos Santos que requer  gestões politicas 

administrativa  requer da prefeita municipal pagamento de todas bancas que 

foram compradas  visto  que muitos feirantes  não tem condições financeiras 

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

Pedido de providencia  de autoria do Ilustre vereador Genaldo Borges Silva  que 

requer  gestões politicas administrativa  requer da prefeita municipal reparo no 

Calçamento do Povoado Ipiranga que  foi colocado em discussão e votação que 

foi aprovado por unanimidade. Pedido de providencia  de autoria do Ilustre 

vereador Maria Lenilda Firmo dos Santos em conjunto com o ilustre vereador 

José Romualdo Moreira   que requer  gestões politicas administrativa  requer da 

prefeita municipal Diretor do DER placas de sinalizações  na rua Riacho Doce 

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

Pedido de providencia  de autoria do Ilustre vereador Maria Lenilda Firmo dos 

Santos em conjunto com o ilustre vereador José Romualdo Moreira   que requer  

gestões politicas administrativa  requer da prefeita municipal requer  que seja  

concluído calçamento das Ruas  santa Luzia  e Nossa Senhora Aparecida que  foi 

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

providencia  de autoria do Ilustre vereador Maria Lenilda Firmo dos Santos em 

conjunto com o ilustre vereador José Romualdo Moreira   que requer  gestões 

politicas administrativa  requer da prefeita municipal requer  terraplanaguem e 

iluminação do povoado São Jose que  foi colocado em discussão e votação que 

foi aprovado por unanimidade. Pedido de providencia  de autoria do Ilustre 

vereador Dalmo José Lino que requer  gestões politicas administrativa  requer 



da prefeita municipal Planilha de todas despesas do carnaval de 2020 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.  
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Jose Romualdo Moreira 
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Cidario dos Santos 

2° Secretario 


