
 

2ª 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 

 

“Senhores e senhoras vereadores, dou por aberta a segunda sessão extraordinária 

do dia de hoje. 

 

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

de Lei de número 06 de 2020, que denomina o Controle de Endemias de Radjalma 

Tenório Portela, o Radinho. O voto é favorável e recomenda a aprovação do 

Projeto. 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 segundo turno. 

 

Projeto de Lei 06 de 2020, que denomina o Controle de Endemias de Radjalma 

Tenório Portela, o Radinho. 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 segundo 

turno. 

 

O Projeto está sendo encaminhado com o autografo para o prefeito fazer as 

apreciações finais. 

 

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

de Lei de número 07 de 2020, que denomina a Academia de Saúde Moises Tenório 

de Albuquerque Silva. O voto é favorável e recomenda a aprovação do Projeto. 

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 segundo turno. 



 

Projeto de Lei 07 de 2020, que denomina a Academia de Saúde Moises Tenório de 

Albuquerque Silva. 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 segundo 

turno. 

 

O Projeto está sendo encaminhado com o autografo para o prefeito fazer as 

apreciações finais. 

 

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

de Lei de número 08 de 2020, que institui o nome da Praça localizada na Avenida 

José Procópio de Albuquerque, no bairro José Paulino, de Praça Nossa Senhora das 

Graças. O voto é favorável e recomenda a aprovação do Projeto. 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 segundo turno. 

 

Projeto de Lei 08 de 2020, que denomina a Praça localizada na Avenida José 

Procópio de Albuquerque, no bairro José Paulino, de Praça Nossa Senhora das 

Graças. 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 segundo turno. 

 

O Projeto está sendo encaminhado com o autografo para o prefeito fazer as 

apreciações finais. 

 

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

de Lei de número 09 de 2020, que institui a Avenida principal do bairro Bittencourt 

com o título de Avenida Vereador Manoel Ferreira Barros. O voto é favorável e 

recomenda a aprovação do Projeto. 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 segundo turno. 

 

Projeto de Lei 09 de 2020, que denomina a Avenida principal do bairro Bittencourt 

com o título de Avenida Vereador Manoel Ferreira Barros. 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 segundo turno. 



 

O Projeto está sendo encaminhado com o autografo para o prefeito fazer as 

apreciações finais. 

 

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

de Lei de número 10 de 2020, que institui a Praça municipal situada na Rua José 

Lopes Duarte, com o título de Espaço de Lazer Elvio Alves Brasil. O voto é favorável 

e recomenda a aprovação do Projeto. 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 segundo turno. 

 

Projeto de Lei 10 de 2020, que denomina a Praça municipal situada 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. 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 segundo turno. 

 

O Projeto está sendo encaminhado com o autografo para o prefeito fazer as 

apreciações finais. 

 

O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de 

Finança e Orçamento, referente ao Projeto de Lei de número 16 de 16 de 

dezembro de 2019. O voto é favorável e recomenda a aprovação do Projeto. 

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 segundo turno. 

 

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, 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 segundo turno. 

 

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, 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 segundo turno. 

 

O Projeto está sendo encaminhado com o autografo para o prefeito fazer as 

apreciações finais. 

 

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

de Lei de número 11 de 2020, que denomina a Creche municipal situada no Distrito 

Santo Antônio, com o titulo de Creche Municipal Ceci Melo. O voto é favorável e 

recomenda a aprovação do Projeto. 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 segundo turno. 

 

Projeto de Lei 11 de 2020, que denomina a Creche municipal situada no Distrito 

Santo Antônio, com o titulo de Creche Municipal Ceci Melo. 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 segundo turno. 

 

O Projeto está sendo encaminhado com o autografo para o prefeito fazer as 

apreciações finais. 

 

Em nome de Deus, do Nosso Senhor Jesus Cristo dou por encerrado a sessão e 

convido a todos para a próxima sessão  ordinária, na próxima terça-feira”. 

         

      


