
 

 

Estado de Alagoas 
Câmara Municipal de Igreja Nova – AL 

O Legislativo a Serviço do Povo  

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA 

30/06/2020 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Igreja Nova, 

realizada aos  trinta  dias   do mês de junho  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, Maria Lenilda Firmo dos Santos 

Marivaldo.  Que foi constatada as ausência do ilustre vereador  

Manoel Messias dos Santos que tive sua ausência justificada. 

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 170/2020  do gabinete do Secretario de Saude  Diego que 

comunica aos edis sua presença na casa de lei no dia 07-07-

 
  



2020.  Não havendo mais matéria a serem apresentados o 

senhor Presidente Alando Manuel Torres Lima facultou a 

palavra ao ilustre Vereador Nazio da   Silva a fazer uso que 

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

Iniciando seu pronunciamento fazendo diversos requerimentos 

orais  requer gestões politicas administrativa requer da prefeita 

municipal e do setor  competente   reforma da escola Municipal 

Manoel Pinheiro Falconeré no Povoado Sapé visto que já tinha 

uma programação para a realização da reforma do Banheiro 

dos Funcionários e no alpende e até o momento não foi 

executado, bem como também que possa destinar a reto 

escavadeira ao Povoado Alagoinhas  para que seja feito 

canaletas em alguns pontos necessários e que o funcionário da 

maquina possa procurar o SENHOR Dutra morador do Povoado 

para que o escoamento das aguas possam escoar para lagoa do 

povoado Alagoinhas, na oportunidade agradeceu a todos pelo 

apoio. Em seguida o 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 

justificando a sua ausência nas sessões anteriores em 

decorrência de poder fazer parte do  grupo de risco no quadro 

do Convid-19, na oportunidade colocou a disposição no quer for 

preciso para todos municipis, ainda com a palavra  pediu a 

sociedade para que possam ficar em casa para que o município 

possa vencer esta doença que vem ceifando a vida de muitos 

brasileiros, dando continuidade agradeceu a sua família pelo 

apoio que vem dando por fim agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade. Em seguida o 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 diversos requerimentos  requer gestões politicas 

administrativa requer da prefeita municipal e do setor  

competente Colocação de bueiras próximo as residências dos 

senhores Nia, Givanildo e Marcos no Povoado Ipiranga, requer 

gestões politicas administrativa requer da prefeita municipal e 

do setor  competente Colocação  de luminárias na ladeira do 

Povoado Ipiranga com termino no cemitério municipal, ainda 

com a palavra cobrou da gestão  providencias no que diz 

respeito a falta de compromisso  no combate ao coronaviros, 

na oportunidade falou da falta de um transporte para prestar 

socorro ao cidadão que chegou a falecer   que residia no 

povoado Conceição, na oportunidade falou da falta de  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 

que saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda imprensa 

local.  Iniciando seu pronunciamento falando da falta de 

estrutura e de planejamento do governo municipal para 

combater o coronavirus em nosso município, na oportunidade 

cobrou mais uma vez equipamentos e EPIS para todos que 

estão ajudando no combate, na oportunidade obrou mais uma 

vez capacitação  para todos funcionários, na oportunidade  

cobrou mais uma vez a revitalização do comercio em nossa 

cidade finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade de poder defender o povo igreja-novense.  Em 

seguida o 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 solicitando que 

seja enviado um oficio para o responsável pela Casa Maternal 



para esclarecimento pelo falecimento do senhor   JANIEL 

BATISTA SANTOS, e que  no dia 07  de Julho de 2020 no Prédio 

da Câmara Municipal em horário regimental, na oportunidade 

fez uma saudação a ex vereador Ednaldo Viana Barros, ainda 

com a palavra  cobrou da empresa casal responsabilidade com 

seus consumidores que precisam deste liquido precioso   que 

ajuda nos trabalhos e limpeza de casa, na oportunidade cobrou 

também a presença da população para que possa cobrar da 

empresa responsável, sequenciando fez uma explanação  da  

Moção de Pesar em conjunto com os  ilustres Vereadores 

Marivaldo da Silva e Genaldo Borges Silva  em 28 de Junho de 

2020  para a Familia enlutada pelo falecimento do Senhor 

Manoel Messias dos Santos, residente no Povoado Ipiranga, 

Zona Rural  deste Municipio ocorrido no dia 27 de Junho do 

corrente ano, finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade  e que a gestora municipal possa verificar 

contrato do município com a casal e que a gestora possa criar o 

SAAE em nosso município.Em seguida o senhor Presidente 

Alando Manuel Torres Lima facultou a palavra ao ilustre 

Vereador Cidário dos Santos por vidio conferencia   a fazer uso 

que saudou a mesa, vereadores, site, plateia e toda imprensa 

local.  Iniciando seu pronunciamento fazendo uma explanação 

das suas matérias Indicação n°009/2020  Indica ao Governo  do 

Estado  por meio da Secretária  de Estado  da Saúde SESEU, a 

elaboração  de um projeto para instalação  de um Centro de 

Hemodialise no Município de Penedo” , Requerimento 

n°023/2020 requer a chefe do executivo municipal, ações  de 

Segurança  em favor  da comunidade de Ipiranga  e 

Adjacências” “GRADE DE PROTEÇÃO “TIPO CORRIMÃO” nas 

laterais  da Ponte  do Riacho Boacica, Indicação n° 010/2020 

Indica  a Chefe do Executivo Municipal, bem assim, a Direção do 



CASAL, informações contundente a cerca do contrato de 

parceria entre o município, Moção de Pesar n°001/2020 pesar 

pelo falecimento do revm° Bispo Dom Valério  Breda ocorrido 

no dia 16 de Junho de 2020, ainda com a palavra falou do seu 

trabalho que vem exercendo  e cobrando politicas publicas  em 

beneficio da população, na oportunidade agradeceu a todos 

pelas orações , dando continuidade informou que teve a 

oportunidade de ter o contato com  a chefe pela casal em nosso 

município  onde informou que irá acontecer o 

desabastecimento de aguas por algumas horas para que seja 

realizado trabalho necessário para o abastecimento para a 

população .Em seguida o senhor Presidente Alando Manuel 

Torres Lima passou a presidência ao vice José Romualdo que na 

oportunidade o presidente interino facultou a palavra ao ilustre 

Vereador Alando Manuel Torres Lima   a fazer uso que saudou a 

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

seu pronunciamento agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade de poder defender a sociedade igreja-novense, 

na oportunidade falou do seu trabalho que vem realizando 

afrente do legislativo e cobrando do Deputado Marx Beltrão  

politicas publicas quando assim assumiu o ministério do 

Turismo onde diversas projetos foram cadastrados no CINCOV 

mais de Um Milão de Reais, de quadras poliesportiva e da praça 

multe eventos obra esta em andamento e que por falta de 

recursos esta paralisada, visto que muitas cidades estão 

sofrendo com a falta de recursos e afirmou que o governo 

federal está cortando recursos do FPM, sequenciando disse que 

o pais vem sofrendo na área da saúde 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. 

Indicação n°009/2020 de 29 de Junho de 2020 de autoria do 

ilustre vereador Cidário dos Santos  Indica ao Governo  do 

Estado  por meio da Secretária  de Estado  da Saúde SESEU, a 

elaboração  de um projeto para instalação  de um Centro de 

Hemodiálise no Município de Penedo” Indicação  rejeitado  

pelos edis  com voto favorável apenas do vereador Cidario  dos 

Santos que foi rejeitado. Requerimento n°023/2020 de 29 de 

junho de 2020 do gabinete do Vereador Cidario dos Santos  

requer a chefe do executivo municipal, ações  de Segurança  em 

favor  da comunidade de Ipiranga  e Adjacências” “GRADE DE 

PROTEÇÃO “TIPO CORRIMÃO” nas laterais  da Ponte  do Riacho 

Boacica” que foi colocado em discussão e votação que foi 

aprovado por unanimidade. Parecer conjunto da comissão de  

Justiça e redação final  ao Projeto de lei 008/2020 de 01 de 

junho de 2020 Ementa: Insenta a Familia ou responsável  por 

cidadão falecido, inscrito ou inscritos no CADÚNICO, Cadastro 

Único  do Governo Federal, do Pagamento  da Taxa de 

Sepultamento, e dá outras providencias  que Diante do exposto 

somos de parecer favorável a sua tramitação na forma original 

cabendo ao douto plenário  o julgamento de méritos votos 

favorável Genaldo Borges Silva Presidente, Cidário dos Santos 

Vice-Presidente, Dalmo José Lino Relator Ad-hoc, comissão de 

Assistência Social Maria Lenilda Firmo dos Santos Presidente, 

Genaldo Borges Silva Vice-presidente, Cidario dos Santos 

Relator que foi colocado em discussão e votação os pareceres 

que foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi colocado o 

projeto em primeira discussão e votação  que foi aprovado por 

unanimidade. Indicação n° 010/2020 de 29 de Junho de 2020 de 

autoria do ilustre Vereador Cidario dos Santos Indica  a Chefe 

do Executivo Municipal, bem assim, a Direção do CASAL, 



informações contundente a cerca do contrato de parceria entre 

o município que foi colocado em discussão e votação que foi 

aprovado por unanimidade. Moção de Pesar n°001/2020 de 18 

de Junho de 2020 de autoria do ilustre vereador Cidario dos 

Santos pesar pelo falecimento do revm° Bispo Dom Valério  

Breda ocorrido no dia 16 de Junho de 2020 que foi colocado em 

discussão e votação que foi aprovado por unanimidade. Moção 

de Pesar de autoria dos ilustres Vereadores Marivaldo da Silva, 

Dalmo José Lino e Genaldo Borges Silva  em 28 de Junho de 

2020  para a Familia enlutada pelo falecimento do Senhor 

Manoel Messias dos Santos, residente no Povoado Ipiranga, 

Zona Rural  deste Municipio ocorrido no dia 27 de Junho do 

corrente ano que foi colocado em discussão e votação que foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento oral de autoria do 

ilustre vereador Nazio da Silva requer gestões politicas 

administrativa requer da prefeita municipal e do setor  

competente   reforma da escola Municipal Manoel Pinheiro 

Falconeré no Povoado Sapé visto que já tinha uma 

programação para a realização da reforma do Banheiro dos 

Funcionários e no alpende e até o momento não foi executado 

que foi colocado em discussão e votação que foi aprovado por 

unanimidade.  Requerimento oral de autoria do ilustre 

vereador Nazio da Silva requer gestões politicas administrativa 

requer da prefeita municipal e do setor  competente que possa 

destinar a reto escavadeira ao Povoado Alagoinhas  para que 

seja feito canaletas em alguns pontos necessários e que o 

funcionário da maquina possa procurar o SENHOR Dultra 

morador do Povoado que foi colocado em discussão e votação 

que foi aprovado por unanimidade.   PEDIDO DE PROVIDENCIA 

oral de autoria do ilustre vereador Genaldo Borges Silva requer 

gestões politicas administrativa requer da prefeita municipal e 



do setor  competente Colocação de bueiras próximo as 

residências dos senhores Nia, Givanildo e Marcos no Povoado 

Ipiranga que foi colocado em discussão e votação que foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento oral de autoria do 

ilustre vereador Genaldo Borges Silva requer gestões politicas 

administrativa requer da prefeita municipal e do setor  

competente Colocação  de luminárias na ladeira do Povoado 

Ipiranga com termino no cemitério municipal 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 

 

 


