
 

1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 05 DE AGOSTO DE 2020 

OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores. 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Estaremos dando início a sessão extraordinária, onde serão apreciados hoje alguns 

projetos que foram lidos na sessão de segunda-feira passada. 

 

Desejo a todos um bom dia e que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, a 

família de cada um de vocês e a todos os munícipes de Atalaia”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Presidente, já tem definição do retorno dos nossos trabalhos ordinários? Terça-

feira já teremos sessão presencial?”. 

 

Vereador Alexandre Tenório- Presidente 

 

“Acredito que na próxima terça-feira já teremos sessão ordinária, de forma 

presencial, sem a presença do público. Só com os vereadores e os funcionários”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Os infectologistas estão pedindo que se tome a máxima cautela. Temos que 

trabalhar com toda a segurança. Concordo que retorne de forma presencial, mas 

teve que se evitar o máximo possível, principalmente aquelas pessoas de 

comorbidade, com idade avançada. Inclusive o Bispo foi muito enfático em dizer 

que as pessoas idosas e com comorbidade, não podiam ir as missas e assistissem 

nas suas residências”. 

 



Vereadora Camyla Brasil 

 

“Só questionei vereadora Neide, devido a flexibilização dos protocolos, que 

permitem que seja feita de maneira reduzida. Mas, o presidente já disse que não 

vai abrir o Plenário. Tudo bem”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Lembrar que temos o nosso amigo Marcos em recuperação. Também hoje, 

infelizmente testou positivo o nosso amigo Anizão, lá de Murici. Desejando 

melhoras a eles e que se recuperem rápido. Acho que deve voltar paulatinamente, 

para que não venha a ter mais gente do nosso meio infectado. Pedir a Deus que se 

recuperem”.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Senhoras e senhores vereadores, estamos agora lendo os projetos e os seus 

respectivos pareceres.O  

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 

Lei 06 de 2020. Relatório: Esta Comissão apresenta o parecer sobre o Projeto 06 de 

15 de julho 2020, de iniciativa do Poder Executivo, que denomina o prédio público do 

Controle de Endemias e dá outras providências em atenção o que dispõe a Lei 

número 6.454 de 1977. O Poder Executivo apresenta o Projeto de Lei visando 

denominar o prédio público de Controle de Endemias localizado na Rua Manoel 

Medeiros Sobrinho, no bairro Nova Olinda, nesta cidade de Atalaia, com o título de 

Controle de Endemias Radjalma Tenório Portela. O Projeto não apresenta qualquer 

impedimento legal para que a matéria aqui tratada seja proposta pelo Poder 

Executivo, haja vista que estar atendendo a Lei Federal de número 6.454 de 1977. 

Ademais o projeto estar apresentado de acordo com as normas legais em que rege a 

espécie, estando apto a ser apreciado e votado em Plenário, que deverá analisá-lo 

sobre o prisma da conveniência e oportunidade. Quanto ao texto do projeto, 

verificamos que não existe nenhum dispositivo que seja incompatível com a 

Constituição Federal, Estadual ou municipal, portanto sua apreciação pode ocorrer 

sem maiores discussões sobre o aspecto legal. A proposta estar com redação 

adequada e na competência proponente, não havendo qualquer observação ou 

reparo neste particular, assim verifica-se que não há nenhum vicio ou questão que 

possa impor óbice a sua apreciação e aprovação pelos vereadores. A Decisão da 

Comissão: Por isso essa Comissão apresenta voto favorável à tramitação, para que 



seja submetido ao Plenário para a devida apreciação. Recomenda-se, por fim, a 

aprovação do projeto. 

 

Projeto de Lei 06 de 15 de julho de 2020 que institui a denominação do prédio 

público do Controle de Endemias do município e dá outras providências. Em 

atenção ao que dispõe a Lei Federal número 6.454 de 1977. Artigo 1º, fica 

denominado o prédio público de Controle de Endemias localizado na Rua Manoel 

Medeiros Sobrinho, no bairro Nova Olinda, nesta cidade de Atalaia, com o título de 

Controle de Endemias Radjalma Tenório Portela.. Artigo 2º, esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Atalaia, 15 de julho de 2020. 

Francisco Luiz de Albuquerque, prefeito. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 

Lei 07 de 2020. Relatório: Esta Comissão apresenta o parecer sobre o Projeto 07 de 

29 de julho 2020, de iniciativa do Poder Executivo, que denomina o espaço público 

localizado na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, no bairro José Paulino, nesta 

cidade de Atalaia, com o título de Academia de Saúde Moises de Albuquerque Silva. 

O Projeto não apresenta qualquer impedimento legal para que a matéria aqui 

tratada seja proposta pelo Poder Executivo, haja vista que estar atendendo a Lei 

Federal de número 6.454 de 1977. Ademais o projeto estar apresentado de acordo 

com as normas legais em que rege a espécie, estando apto a ser apreciado e votado 

em Plenário, que deverá analisá-lo sobre o prisma da conveniência e oportunidade. 

Quanto ao texto do projeto, verificamos que não existe nenhum dispositivo que seja 

incompatível com a Constituição Federal, Estadual ou municipal, portanto sua 

apreciação pode ocorrer sem maiores discussões sobre o aspecto legal. A proposta 

estar com redação adequada e na competência proponente, não havendo qualquer 

observação ou reparo neste particular, assim verifica-se que não há nenhum vicio ou 

questão que possa impor óbice a sua apreciação e aprovação pelos vereadores. A 

Decisão da Comissão: Por isso essa Comissão apresenta voto favorável a tramitação, 

para que seja submetido ao Plenário para a devida apreciação. Recomenda-se, por 

fim, a aprovação do projeto. 

 

Projeto de Lei 07 de 29 de julho de 2020 que institui a denominação da Academia 

de Saúde do município e dá outras providências. Em atenção ao que dispõe a Lei 

Federal número 6.454 de 1977. Artigo 1º, fica denominada o espaço público 

localizado na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, com o título de Academia de 

Saúde Moises Albuquerque Silva. Artigo 2º, esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. Prefeitura Municipal de Atalaia, 29 de julho de 2020. Francisco Luiz de 

Albuquerque, prefeito.   

 



Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 

Lei 08 de 2020. Relatório: Esta Comissão apresenta o parecer sobre o Projeto de Lei 

09 de 29 de julho 2020, de iniciativa do Poder Executivo, que denomina a praça 

situada na Avenida José Procópio de Albuquerque, no bairro José Paulino, nesta 

cidade de Atalaia, com o título de Praça Nossa Senhora das Graças. O Projeto não 

apresenta qualquer impedimento legal para que a matéria aqui tratada seja 

proposta pelo Poder Executivo, haja vista que estar atendendo a Lei Federal de 

número 6.454 de 1977. Ademais o projeto estar apresentado de acordo com as 

normas legais em que rege a espécie, estando apto a ser apreciado e votado em 

Plenário, que deverá analisá-lo sobre o prisma da conveniência e oportunidade. 

Quanto ao texto do projeto, verificamos que não existe nenhum dispositivo que seja 

incompatível com a Constituição Federal, Estadual ou municipal, portanto sua 

apreciação pode ocorrer sem maiores discussões sobre o aspecto legal. A proposta 

estar com redação adequada e na competência proponente, não havendo qualquer 

observação ou reparo neste particular, assim verifica-se que não há nenhum vicio ou 

questão que possa impor óbice a sua apreciação e aprovação pelos vereadores. A 

Decisão da Comissão: Por isso essa Comissão apresenta voto favorável a tramitação, 

para que seja submetido ao Plenário para a devida apreciação. Recomenda-se, por 

fim, a aprovação do projeto. 

 

Projeto de Lei 08 de 29 de julho de 2020 que institui a denominação da Praça 

situada na Avenida José Procópio de Albuquerque e dá outras providências. Em 

atenção ao que dispõe a Lei Federal número 6.454 de 1977. Artigo 1º, fica 

denominada a praça municipal situada na Avenida José Procópio de Albuquerque, 

com o título de Praça Nossa Senhora das Graças. Artigo 2º, esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Atalaia, 29 de julho de 2020. 

Francisco Luiz de Albuquerque, prefeito. 

 

Antes que eu leia o parecer e o projeto de Lei número 09, de antemão gostaria de 

dizer que a homenagem é muito mais do que merecida. Transmita as minhas 

considerações ao amigo Marconde e a sua mãe. É uma homenagem muito 

merecida em nome do seu pai, que foi um grande homem nesta terra e grande um 

vereador, Manoel Ferreira barros.    

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 

Lei 09 de 2020. Relatório: Esta Comissão apresenta o parecer sobre o Projeto de Lei 

09 de 29 de julho 2020, de iniciativa do Poder Executivo, que denomina a Avenida 

principal do bairro Bittencourt, nesta cidade de Atalaia, com o título de Avenida 

Vereador Manoel Ferreira Barros. O Projeto não apresenta qualquer impedimento 

legal para que a matéria aqui tratada seja proposta pelo Poder Executivo, haja vista 



que estar atendendo a Lei Federal de número 6.454 de 1977. Ademais o projeto estar 

apresentado de acordo com as normas legais em que rege a espécie, estando apto a 

ser apreciado e votado em Plenário, que deverá analisá-lo sobre o prisma da 

conveniência e oportunidade. Quanto ao texto do projeto, verificamos que não existe 

nenhum dispositivo que seja incompatível com a Constituição Federal, Estadual ou 

municipal, portanto sua apreciação pode ocorrer sem maiores discussões sobre o 

aspecto legal. A proposta estar com redação adequada e na competência proponente, 

não havendo qualquer observação ou reparo neste particular, assim verifica-se que 

não há nenhum vicio ou questão que possa impor óbice a sua apreciação e 

aprovação pelos vereadores. A Decisão da Comissão: Por isso essa Comissão 

apresenta voto favorável a tramitação, para que seja submetido ao Plenário para a 

devida apreciação. Recomenda-se, por fim, a aprovação do projeto. 

 

Projeto de Lei 09 de 29 de julho de 2020 que institui a denominação da Avenida 

principal do bairro Bittencourt dá outras providências. Em atenção ao que dispõe a 

Lei Federal número 6.454 de 1977. Artigo 1º, fica denominada a Avenida principal 

do bairro Bittencourt, com o título de Avenida Vereador Manoel Ferreira Barros. 

Artigo 2º, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal 

de Atalaia, 29 de julho de 2020. Francisco Luiz de Albuquerque, prefeito. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 

Lei 10 de 2020. Relatório: Esta Comissão apresenta o parecer sobre o Projeto de Lei 

10 de 29 de julho 2020, de iniciativa do Poder Executivo, que denomina a Praça 

municipal situada na Rua José Lopes Duarte, nesta cidade de Atalaia, com o título de 

Espaço de Lazer Elvio Alves Brasil. O Projeto não apresenta qualquer impedimento 

legal para que a matéria aqui tratada seja proposta pelo Poder Executivo, haja vista 

que estar atendendo a Lei Federal de número 6.454 de 1977. Ademais o projeto estar 

apresentado de acordo com as normas legais em que rege a espécie, estando apto a 

ser apreciado e votado em Plenário, que deverá analisá-lo sobre o prisma da 

conveniência e oportunidade. Quanto ao texto do projeto, verificamos que não existe 

nenhum dispositivo que seja incompatível com a Constituição Federal, Estadual ou 

municipal, portanto sua apreciação pode ocorrer sem maiores discussões sobre o 

aspecto legal. A proposta estar com redação adequada e na competência proponente, 

não havendo qualquer observação ou reparo neste particular, assim verifica-se que 

não há nenhum vicio ou questão que possa impor óbice a sua apreciação e 

aprovação pelos vereadores. A Decisão da Comissão: Por isso essa Comissão 

apresenta voto favorável à tramitação, para que seja submetido ao Plenário para a 

devida apreciação. Recomenda-se, por fim, a aprovação do projeto. 

 



Projeto de Lei 10 de 29 de julho de 2020 que institui a denominação da praça 

municipal situada na Rua José Lopes Duarte, no bairro José Paulino, em frente ao 

Hospital João Lira Filho e dá outras providências. Em atenção ao que dispõe a Lei 

Federal número 6.454 de 1977. Artigo 1º, fica denominada a Praça municipal 

situada na Rua José Lopes Duarte, no bairro José Paulino, com o título de Espaço de 

Lazer Elvio Alves Brasil. Artigo 2º, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Atalaia, 29 de julho de 2020. Francisco Luiz de Albuquerque, 

prefeito. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 

Lei 11 de 2020. Relatório: Esta Comissão apresenta o parecer sobre o Projeto de Lei 

11 de 29 de julho 2020, de iniciativa do Poder Executivo, que denomina a Creche 

municipal situada no Distrito Santo Antônio, nesta cidade de Atalaia, com o título de 

Creche Municipal Ceci Melo. O Projeto não apresenta qualquer impedimento legal 

para que a matéria aqui tratada seja proposta pelo Poder Executivo, haja vista que 

estar atendendo a Lei Federal de número 6.454 de 1977. Ademais o projeto estar 

apresentado de acordo com as normas legais em que rege a espécie, estando apto a 

ser apreciado e votado em Plenário, que deverá analisá-lo sobre o prisma da 

conveniência e oportunidade. Quanto ao texto do projeto, verificamos que não existe 

nenhum dispositivo que seja incompatível com a Constituição Federal, Estadual ou 

municipal, portanto sua apreciação pode ocorrer sem maiores discussões sobre o 

aspecto legal. A proposta estar com redação adequada e na competência proponente, 

não havendo qualquer observação ou reparo neste particular, assim verifica-se que 

não há nenhum vicio ou questão que possa impor óbice a sua apreciação e 

aprovação pelos vereadores. A Decisão da Comissão: Por isso essa Comissão 

apresenta voto favorável à tramitação, para que seja submetido ao Plenário para a 

devida apreciação. Recomenda-se, por fim, a aprovação do projeto. 

 

Antes de ler o Projeto de Lei 11, quero dizer que é uma homenagem muito mais do 

que merecida. Transmita as minhas considerações a todos os membros da família 

Vigário. Dona Ceci, quem teve a oportunidade de conhecê-la, sabe a pessoa que 

foi Dona Ceci, sua mãe Fernando. Feliz vocês que tiveram a oportunidade de tê-la 

como mãe e como conselheira esses anos todos que vocês viveram juntos dela. 

Homenagem muito mais do que merecida. 

 

Projeto de Lei 11 de 29 de julho de 2020 que institui a denominação da Creche 

municipal do Distrito Santo Antônio, deste município e dá outras providências. Em 

atenção ao que dispõe a Lei Federal número 6.454 de 1977. Artigo 1º, fica 

denominada a Creche municipal do Distrito Santo Antônio, neste município com o 

título de Creche Municipal Ceci Melo. Artigo 2º, esta Lei entra em vigor na data de 



sua publicação. Prefeitura Municipal de Atalaia, 29 de julho de 2020. Francisco Luiz 

de Albuquerque, prefeito. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“O presidente Alexandre fez algumas considerações a alguns nomes que estão 

sendo colocados. É importante homenagear o Manoel Barros, a Ceci Melo e demais 

pessoas que estão recebendo essas homenagens. Então, não posso deixar de 

registrar aqui a importância do meu tio Elvio Brasil, homem de bem, homem 

honrado e que nos deixou a exatamente onze meses que nos deixou. Tanto no seu 

papel de homem, de cidadão, de vereador, de vice-prefeito, de pessoa que 

representou essa cidade tão bem. Uma pessoa que representou tão bem a nossa 

família e que hoje recebe essa homenagem, com seu nome em uma praça. É digno 

de todas as homenagens. Sou suspeita para falar, sou sobrinha, mas como foram 

feitas algumas colocações, jamais poderia deixar de colocar aqui a importância de 

Elvio Alves Brasil para toda a população atalaiense. Tenho orgulho de ser sobrinho 

e de estar levando o legado dele”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Também concordo vereadora Camyla. Tive a oportunidade aqui de colocar uma 

Indicação pedindo que o futuro CISP de Atalaia fosse denominado no nome do Dr. 

Elvio também. Elvio era uma pessoa muito amiga, humana. Quem conheceu Elvio 

sabe que as palavras de Vossa Excelência são muito mais do que merecida e faça 

das palavras da vereadora Camyla, a minha”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Senhor presidente, desde já agradeço as suas palavras e quero agradecer aos 

demais colegas vereadores, agradecer ao prefeito Chico Vigário pela iniciativa. Uma 

homenagem merecida, pois foi um grande homem, com serviços prestados 

naquele bairro. Meu pai lutou muito por esse momento que está acontecendo hoje, 

que é o calçamento. Infelizmente não conseguiu ver o que está acontecendo. Mas, 

graças a Deus está sendo feita essa grande obra no Povoado Bittencourt. Agradeço 

também ao meu amigo vereador Ricardo Calheiros, que foi quem teve a primeira 

iniciativa, uma Indicação para que fosse nomeada essa Avenida no nome do meu 

pai. Agradeço a todos. Desde já estou muito grato e feliz por essa homenagem. 

Meu pai é merecedor disso. 

 



Parabenizar também pela homenagem ao seu pai presidente Alexandre, que é 

merecedor. 

 

Parabenizar a família do Elvio Brasil, que foi um grande amigo do meu pai. Foram 

vereadores juntos. 

 

Ao Sr. Moises, que foi um grande amigo do meu pai e um grande homem nesta 

terra. 

 

Todos são merecedores desta homenagem”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente       

 

Projeto com relação a estruturação organizacional do Atalaia Prev, que eu 

apresentei a Emenda na semana passada. 

 

O projeto que é a denominação do nome do pai do vereador Ricardo, ele foi 

devolvido, porque sua redação não estava compatível com o local. Foi um erro de 

digitação, verificamos isso e por isso ele foi devolvido. Na próxima sessão 

estaremos apreciando”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Parabenizar essa Indicação para o nome do seu pai vereador Alexandre, um 

grande homem para a nossa comunidade. Soube representar a sua comunidade. 

Conhecemos a historia de vocês. Para mim é uma honra participar desta votação. 

Parabenizar a vereadora Camyla pela homenagem ao seu tio. Parabenizar aos 

vereadores Toni e Fernando. São homenagens muito merecidas”.   

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Vou ler agora o parecer referente a Emenda e ao Projeto de Lei sobre a estrutura 

organizacional do Atalaia Prev. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 

Lei número 16 de dezembro de 2019. Relatório: O voto é favorável.O Projeto não 

apresenta qualquer impedimento legal para que a matéria aqui tratada seja 

proposta pelo Poder Executivo.. Ademais o projeto estar apresentado de acordo com 

as normas legais em que rege a espécie, estando apto a ser apreciado e votado em 

Plenário, que deverá analisá-lo sobre o prisma da conveniência e oportunidade. 



Quanto ao texto do projeto, verificamos que não existe nenhum dispositivo que seja 

incompatível com a Constituição Federal, Estadual ou municipal, portanto sua 

apreciação pode ocorrer sem maiores discussões sobre o aspecto legal. A proposta 

estar com redação adequada e na competência proponente, não havendo qualquer 

observação ou reparo neste particular, assim verifica-se que não há nenhum vicio ou 

questão que possa impor óbice a sua apreciação e aprovação pelos vereadores. A 

Decisão da Comissão: Recomenda a aprovação do Projeto e da Emenda aditiva. 

 

A mesma coisa indica o parecer da Comissão de Finança.  

 

A Emenda ao Projeto de Lei número 16, de 16 de dezembro de 2019, que 

acrescenta o inciso IV, bem como o parágrafo sétimo do artigo quinto, para que 

crie o cargo de contador na estrutura administrativa e organizacional do Regime 

Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do município de Atalaia, 

Alagoas, e as suas atribuições, entrando em vigor na data de sua publicação. 

 

Ou seja, a Emenda é apenas criando o cargo de contador, dando competência ao 

contador e suas atribuições ao cargo. Isso foi lido na sessão passada. 

 

O Projeto de Lei de número 16, de 16 de dezembro de 2019, que cria a estrutura 

administrativa e organizacional do Regime Próprio de Previdência Social dos 

servidores públicos de Atalaia, Alagoas e dá outras providências. 

 

O artigo primeiro fala que a estrutura técnica e administrativa do Atalaia Prev, 

Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos de Atalaia, Alagoas, 

compõe-se dos seguintes cargos na sua estrutura organizacional: I – Um cargo de 

Procurador Jurídico; II – Uma Diretoria de Previdência; III – Um Controlador; IV – 

Seis Assistentes Administrativos; e V – Um Auxiliar de serviços gerais. 

 

Como o Plenário é soberano e houve a dispensa da leitura dos demais artigos do 

referido Projeto, por motivo de prévio conhecimento dos mesmos pelos senhores 

vereadores, passamos a apreciação dos Projetos na ordem que foi lido. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei 06 de 

2020, com o título do Controle de Endemias de Radjalma Tenório Portela. O 

parecer é favorável. Coloco em discussão, em votação, os vereadores que 

concordam com o voto favorável, sinalizem na tela por favor. Aprovado por todos 

os vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira votação do primeiro 

turno. 

 



Com relação ao Projeto de Lei 06 de 2020, que institui a denominação do Controle 

de Endemias deste município e dá outras providências. Artigo primeiro, fica 

denominado o prédio público localizado na Rua Manoel Medeiros Sobrinho, no 

bairro Nova Olinda, com o título de Controle de Endemias Radjalma Tenório 

Portela. Artigo segundo, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Atalaia, Francisco Luiz de Albuquerque, prefeito. Coloco em 

discussão”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Este nome do Radinho lá no prédio da Endemias, para mim é uma felicidade 

enorme, pois, para mim, o Radinho era como se fosse o meu próprio irmão. 

Sempre tive uma admiração muito grande por ele”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Agradeço vereadora Maria, por suas palavras”. 

 

Vereadora Dra. Neide Miranda 

 

“Acho bem louvável, porque a historia do Radinho se confunde com a historia de 

Atalaia. Alias, todos os homenageados. São pessoas compromissadas com Atalaia, 

que fora preocupadas com a terra. Acompanhei sempre o Radinho. Foi vereador 

com o meu irmão João Miranda. Um homem digno, com suas atitudes sérias. Foi 

um homem de palavra. Um grande político em Atalaia. Tiro o meu chapéu para ele. 

E, a pisada é essa! Foi uma homenagem muito merecida. 

 

Dona Ceci, uma grande mulher, uma grande baluarte, que sempre ao lado do 

marido e dos filhos, trabalhando em beneficio dessa terra. Uma mulher muito 

querida por todos. 

 

Elvio Brasil um grande homem. Conheci Elvio Brasil desde criança, acompanhei sua 

historia. Fui vereadora junto com ele. Meu amigo. Uma pessoa que sempre gostou 

de Atalaia e que fez muito por esta terra. 

 

Seu Moises, o conheci ainda criança, ele na casa do Zeca Lopes. Sempre ao lado da 

política. Era um comerciante que criou seus filhos com dignidade e fez muito por 

esta terra. 

 



Manoel Barros, tive a felicidade de ser vereadora junto com ele. Ele era o 

presidente. Um homem integro e preocupado com a nossa terra. 

 

Todos os homenageados foram pessoas com destaques na cidade. Pessoas que 

viveram aqui e trabalharam por essa cidade, que fez sua historia se confundir com 

a historia de Atalaia. 

 

Para todas as famílias, desejo parabéns e que Deus abençoe. Foi uma homenagem 

muito merecida. Sintam-se homenageados de coração”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Senhor presidente, Representando a família Vigário, eu gostaria de deixar algumas 

palavras. Começando pela homenagem ao seu pai, que junto com João Miranda 

foram precursores de uma época onde os jovens da política atalaiense começaram 

a ter uma visão diferenciada. 

 

Agradecer por ter convivido com todos esses que foram homenageados. 

 

Meu amigo Elvio Brasil, que iniciou a carreira política comigo, em 1988. Ele 

dispensa comentários. 

 

O nobre amigo e primo Moises Tenório de Albuquerque Silva. 

 

Também a minha saudosa mãe. Nós da família ficamos muito feliz com a 

homenagem, onde a Creche próxima a sua residência, recebe seu nome, de Ceci 

Vigário. 

 

Agradecer a todos os companheiros”.   

 

Vereadora Neide Miranda  

  

“O Fernando citou o meu irmão João Miranda, ele foi o único vereador que fundou 

um bairro nesta terra. Homenageando ao meu pai, que também foi vereador, o 

João Miranda de Oliveira, deu o nome daquele bairro. João Miranda construiu o 

bairro e o Radinho deu o nome do meu pai. A historia desses homenageados, ela 

se confunde com a historia de Atalaia”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 



Em votação o Projeto de Lei 06, os vereadores que concordam com o voto 

favorável, sinalizem na tela por favor. Aprovado por todos os vereadores presentes, 

em primeira, segunda e terceira votação do primeiro turno. 

 

Desde já eu agradeço o voto de todos os vereadores e a iniciativa do prefeito 

Chico Vigário, de ter colocado o nome do meu pai em um prédio público. Só tenho 

que agradecer e transmitir para vocês esse momento que é de alegria e 

consideração que vocês tiveram com o meu pai. Muito obrigado e que o Senhor 

Jesus Cristo abençoe vocês. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei 07 de 

2020, com o título da Academia de Saúde Moises Tenório de Albuquerque Silva. O 

parecer é favorável e recomenda a aprovação do projeto. Coloco em discussão”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Dra. Neide falou aqui no nome do João Miranda. Tive a felicidade, quando o João 

Miranda foi vereador, ele teve o meu voto e o do meu marido. Um grande amigo 

nosso, um grande homem. Igualmente o Radinho. Parabéns ao prefeito Chico 

Vigário por colocar o nome desses ilustres atalaienses, que têm historia na nossa 

cidade de Atalaia. 

 

Parabéns prefeito por colocar o nome do Seu Moises. Conheci desde criança, 

também na casa do Zeca Lopes. Muito responsável e sempre pensando no bem de 

todos os atalaienses. 

 

Nesse momento quero falar do meu amigo Barros. Tive a felicidade de ser 

vereadora junto com o Barros. Naquele momento as cadeiras eram de dois e eu 

sentava junto com o Barros. Além de ser meu amigo, foi um grande atalaiense, que 

me ensinou muito na política. Que me carinho seja levado ao Marconde, meu 

amigo e a Lena, que continua na política ajudando aos seus filhos.  

 

Quero também Camyla, expressar o meu carinho ao meu amigo Elvio Brasil. Iniciei 

na política com Elvio Brasil. Nunca esquecerei o momento que ele chegou em 

minha casa e disse que iria me ajudar a me eleger vereadora. Muito obrigado ao 

grande político, ao grande homem Elvio Brasil. Meu carinho todos da família Brasil. 

 

Nesse momento vereador Fernando Vigário, quero expressar o meu carinho e a 

minha amizade a Dona Ceci Vigário. Dona Ceci, acho que era a mais política de 

todos vocês, após o seu pai Luiz Vigário. Era o carinho, era a expressa da política, 



da mulher, onde criou todos os seus filhos com amor e carinho. Era amiga de 

todos”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“O legado da historia política atalaiense está sendo outorgado hoje com a 

homenagem dessas quatro pessoas”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Quero só agradecer, pois meu pai tinha uma grande estima por vocês. Realmente 

meu pai era tudo isso que vocês falam. Um grande lutador, que tem muito serviço 

prestado na cidade de Atalaia. Graças a Deus, até hoje eu colho os frutos das ações 

do meu pai para a nossa cidade de Atalaia. Louvo a Deus por ter nascido filho do 

Manoel Barros. Um grande homem e sou o que sou hoje, é através do grande 

trabalho do meu pai. Agradeço ao prefeito e a todos vocês que aprovam esse 

projeto hoje. Uma homenagem mais do que digna”.  

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Em votação o parecer do Projeto 07 de 2020, os vereadores que concordam com 

o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. Aprovado por todos os vereadores 

presentes, em primeira, segunda e terceira votação do primeiro turno. 

 

Tive a oportunidade de conhecer o Seu Moises. Para quem não o conhece, é o pai 

do Moiseszinho, do Abílio, do Moabi, do Toi, do Dr. Marcio, das meninas, ou seja, 

foi um grande homem. Um homem que dispensa comentários. 

 

Com relação ao Projeto de Lei 07 de 2020, que institui a denominação da 

Academia de Saúde deste município e dá outras providências. Artigo primeiro, fica 

denominado o espaço público de lazer localizado na Praça Arestides Rosa Agra, no 

bairro José Paulino, com o título Academia de Saúde Moises Tenório de 

Albuquerque Silva. Artigo segundo, esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. Prefeitura Municipal de Atalaia, Francisco Luiz de Albuquerque, prefeito. 

Coloco em discussão, em votação, os vereadores que concordam com o voto 

favorável, sinalizem na tela, por favor. Aprovado por todos os vereadores presentes, 

em primeira, segunda e terceira votação do primeiro turno. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei 08 de 

2020, que institui o título da Praça Nossa Senhora das Graças, no bairro José 



Paulino. O parecer é favorável. Coloco em discussão, em votação, os vereadores 

que concordam com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. Aprovado por 

todos os vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira votação do 

primeiro turno. 

 

Com relação ao Projeto de Lei 08 de 2020, que institui a denominação Praça Nossa 

Senhora das Graças, na Avenida José Procópio de Albuquerque, no bairro José 

Paulino deste município e dá outras providências. Artigo primeiro, fica denominado 

a Praça municipal localizado na Avenida José Procópio de Albuquerque, no bairro 

José Paulino, com o título de Praça Nossa Senhora das Graças. Artigo segundo, 

esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Atalaia, 

Francisco Luiz de Albuquerque, prefeito. Coloco em discussão e votação o projeto, 

os vereadores que concordam com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. 

Aprovado por todos os vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira 

votação do primeiro turno. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei 09 de 

2020, que institui o título da Avenida Vereador Manoel Ferreira Barros, avenida 

principal do bairro Bittencourt. O parecer é favorável. Coloco em discussão, em 

votação, os vereadores que concordam com o voto favorável, sinalizem na tela, por 

favor. Aprovado por todos os vereadores presentes, em primeira, segunda e 

terceira votação do primeiro turno. 

 

Com relação ao Projeto de Lei 09 de 2020, que institui a denominação da Avenida 

principal do bairro Bittencourt, deste município e dá outras providências. Artigo 

primeiro, fica denominada a Avenida principal do bairro Bittencurt, deste município, 

com o título de Avenida Vereador Manoel Ferreira Barros. Artigo segundo, esta Lei 

entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Atalaia, Francisco 

Luiz de Albuquerque, prefeito. Coloco em discussão e votação o projeto, os 

vereadores que concordam com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. 

Aprovado por todos os vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira 

votação do primeiro turno. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei 10 de 

2020, que denomina de Espaço de Lazer Elvio Alves Brasil, no bairro José Paulino. O 

parecer é favorável. Coloco em discussão, em votação, os vereadores que 

concordam com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. Aprovado por todos 

os vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira votação do primeiro 

turno. 

 



Com relação ao Projeto de Lei 10 de 2020, que institui a denominação da Praça 

municipal situada na Rua José Lopes Duarte, no bairro José Paulino, em frente ao 

Hospital João Lyra Filho e dá outras providências. Artigo primeiro, fica denominado 

a Praça municipal localizado na Rua José Lopes Duarte, em frente ao Hospital João 

Lyra Filho, no bairro José Paulino, com o título de Espaço de Lazer Elvio Alves Brasil. 

Artigo segundo, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura 

Municipal de Atalaia, Francisco Luiz de Albuquerque, prefeito. Coloco em 

discussão”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Só para deixar registrada a minha solicitação para que a Prefeitura dê uma 

melhorada nesse espaço de lazer. É justa a homenagem, mas esse espaço de lazer 

está bem abandonado, bem sujo. Não é digno nem da população, nem do nome 

que ele está representando”. 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Coloco em votação o Projeto de Lei 10 de 2020, os vereadores que concordam 

com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. Aprovado por todos os 

vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira votação do primeiro turno. 

 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei 11 de 

2020, que denomina a Creche Municipal do Distrito Santo Antônio, de Creche 

Municipal Ceci Melo. O parecer é favorável. Coloco em discussão, em votação, os 

vereadores que concordam com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. 

Aprovado por todos os vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira 

votação do primeiro turno. 

 

Com relação ao Projeto de Lei 11 de 2020, que institui a denominação da Creche 

municipal situada no Distrito Santo Antônio e dá outras providências. Artigo 

primeiro, fica denominada a Creche municipal localizada no Distrito Santo Antônio, 

deste município, com o título de Creche Municipal Ceci Melo. Artigo segundo, esta 

Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Atalaia, 

Francisco Luiz de Albuquerque, prefeito. Coloco em discussão e em votação, os 

vereadores que concordam com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. 

Aprovado por todos os vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira 

votação do primeiro turno. 

 

Com relação aos pareceres do Projeto de Lei 19 de 2019, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final e da de Orçamento e Finanças.  Os pareceres 



são favoráveis. Coloco em discussão, em votação, os vereadores que concordam 

com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. Aprovado por todos os 

vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira votação do primeiro turno. 

 

Com relação a Emenda ao Projeto de Lei 16, de 16 de dezembro de 2019, que 

acrescenta ao inciso VI, bem como ao parágrafo sétimo do artigo quinto, para 

respectivamente criar o cargo de contador na estrutura administrativa e 

organizacional do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do 

município de Atalaia, bem como as suas atribuições, entrando em vigor na data de 

sua publicação. Coloco em discussão e em votação, os vereadores que concordam 

com o voto favorável, sinalizem na tela, por favor. Aprovado por todos os 

vereadores presentes, em primeira, segunda e terceira votação do primeiro turno. 

 

Agora o Projeto de Lei 16, de 16 de dezembro de 2019, que cria a estrutura 

administrativa e organizacional do Regime Próprio de Previdência Social dos 

servidores públicos do município de Atalaia e dá outras providências. Coloco em 

discussão e em votação, os vereadores que concordam com o voto favorável, 

sinalizem na tela, por favor. Aprovado por todos os vereadores presentes, em 

primeira, segunda e terceira votação do primeiro turno. 

 

Daqui a mais ou menos dez minutos votaremos para fazer a segunda sessão 

extraordinária”. 

         

      


