
 

1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 22 DE JUNHO DE 2020 

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

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Graças a Deus estamos com a presença virtual da maioria dos vereadores, só o 

vereador Quinho que precisou levar a esposa para o Hospital, mas disse que 

entraria antes da sessão terminar. Doze vereadores presentes. 

 

Senhores e senhoras vereadores. Em nome de Deus dou por aberta a sessão 

extraordinária. Teremos duas sessões extraordinárias hoje, para apreciar dois 

projetos referentes ao Atalaia Prev. 

 

Estamos colocando hoje em pauta o Projeto 04 de 2020 e o Projeto 05 de 2020. 

Iniciamos pelo Projeto 04 e se alguém quiser fazer algumas considerações, é só 

levantar a mão que abro o áudio aqui. O projeto 04 é sobre a reorganização do 

Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos municipais de Atalaia”.  

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Na verdade, com relação ao Projeto número 04, eu, particularmente não me sinto 

apta a votar. Pedi várias vezes que fosse agendada uma reunião com o pessoal do 

Atalaia Prev e da Administração. A readequação e a reorganização do Atalaia Prev 

é necessária, mas vai fazer uma modificação no Regime de Previdência muito 

brusca, muito grande. São muitas coisas que vão ser modificada, para ser votada 

sem uma ampla discussão. Pedi respostas aos órgãos, pedi para marcar reunião, 

pois é uma coisa muito séria. Sabemos que a nossa Previdência é falida, para fazer 

uma coisa sem ampla discussão. Não estou dizendo que sou contra, pelo contrário, 

acho que é muito necessário, tem modificações muito importantes que precisam 

ser feitas no Projeto número 04. É a readequação de um órgão vital. O servidor 



contribui a vida inteira para ter a sua estabilidade financeira quando estar mais 

velho, quando perde um ente-querido, quando é pensão. Eu, Camyla Brasil, não me 

sinto apta a votar uma coisa de suma importância, sem que me seja dado o 

respaldo devido. Eu li, reli e pesquisei o Projeto, mas eu preciso do amparo do 

órgão, com orientação e que mostrem tudo. Tanto eu, como os demais vereadores, 

devem estar sentindo essa dificuldade. É tão fácil marcar uma audiência virtual, 

onde o digital aqui ajuda todo mundo. Não é nem questão de transparência 

propriamente dita, é questão de cuidado numa coisa que vai mudar a vida dos 

cidadãos do município. Quero desde já deixar registrado o meu repúdio de não 

poder marcar uma reunião, de não puder discutir uma coisa que vai mexer na vida 

de todos, pois a fonte de renda do nosso município é Prefeitura e Atalaia Prev. 

Então, precisamos fazer as coisas com mais cautela”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Bom dia presidente e todos os demais vereadores. Sobre o Atalaia Prev, esse 

projeto pode contar com o meu voto, não tenho nada contra. Sou contra ao 

projeto da unificação, que não sei se entra hoje”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Esse projeto da unificação não entra hoje. Só entra os do Atalaia Prev. 

 

O parecer da Comissão de Redação e Justiça, ele é favorável, assinado por todos os 

membros da Comissão. Coloco o parecer em discussão e em votação. Vereadores 

que não concordam, façam um sinal de positivo. Apenas a vereadora Camyla foi 

contra. Tem 11 votos a favor e um contra. 

 

Projeto 04 de 2020, que reorganiza o Regime Próprio de Previdência dos servidores 

públicos municipais de Atalaia, alterando o dispositivo da Lei Municipal 904 de 

2005, para atender o dispositivo da Emenda Constitucional de número 103 de 12 

de novembro de 2019 e dá outras providências, revogando as disposições em 

contrário. Coloco o Projeto em discussão e em votação, vereadores que não 

concordam façam o sinal de positivo”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Eu me abstenho de votar, pois eu não tive as informações que solicitei. Nenhuma 

informação e nenhuma discussão, eu me abstenho de votar”. 

 



Vereadora Maria da Comesa 

 

“Presidente Alexandre, conforme o Regimento Interno, não pode se abster, ou vota 

sim ou não. Só pode se abster quando é caso de interesse pessoal”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“A vereadora Maria conhece o Regimento melhor do que eu, mas estou me 

abstendo de votar, por falta de informações”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Projeto 04, quem é contra o Projeto faça um sinal de positivo”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Na verdade, a minha situação é essa que coloquei para todos. Queria que essa 

informação da Maria fosse verificada”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“A vereadora Camyla se ela não quiser votar, ela não votar. O Regimento não 

obriga o vereador a votar. Então, teve 11 votos a favor e uma abstenção da 

vereadora Camyla Brasil. 

 

Estaremos agora apreciando o Projeto 05 de 27 de março de 2020, que altera o 

artigo 14 e 15 da Lei Municipal 904 de 2005, para adequar a alíquota da 

Contribuição Previdenciária, nos termos da Emenda Constitucional 103 de 2019 e 

dá outras providências. Esse Projeto é aquela que aumenta a contribuição 

previdenciária que será de 14% incidentes sobre a totalidade da remuneração. O 

artigo 15 diz que a Contribuição Previdenciária de que trata o inciso terceiro, do 

artigo 13 será de 14% incidente sobre a parcela dos benefícios que superem o 

limite máximo do valor determinado pelo Regime Geral de Previdência Social, que 

foi concebido de acordo com os critérios estabelecidos nos artigos 28, 29, 30, 31, 

41, 50 e 51. 

 

O parecer desse projeto ele é favorável, assinado por todos os membros da 

Comissão. Coloco o parecer em discussão. Com a palavra a vereadora Camyla”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 



 

“Com relação ao Projeto número 05, também deixo registrado aqui o meu repúdio 

pela falta de esclarecimento que foi solicitado por mim. As respostas que vieram 

até a mim foram muito vagas. Solicitei reunião e uma série de coisas. Com relação 

ao Projeto 05, acho que o Poder Executivo e o Atalaia Prev não vão poder precisar 

de sansão e votação na Câmara, até porque o Projeto já está em vigor no 

município. Então, pra mim não precisa do vereador. Deixo aqui mais uma vez o 

meu repúdio a falta de respeito a Câmara e a falta de respeito a tramitação do 

Projeto. 

 

Acho que precisava ser adequado sim, porém, com a transparência e não já 

entrando em vigor, passando por cima da Casa que eu represento. Não vou 

referendar, algo que acho que esta sendo feito de forma ilegal no município. 

 

Também vou me abster de votar nesse projeto”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“No artigo 144 do Regimento Interno, o vereador presente a sessão não poderá 

escusasse de votar, devendo porém, abster-se quando tiver ele próprio um parente, 

afim ou pessoa do próprio sangue até terceiro grau, ou um interesse manifesto, 

sob pena da nulidade da votação, quando seu voto for decisivo”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Certo vereadora Maria. Gostaria de saber do presidente o que ele decide com 

relação a isso”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Pelo que entendi é quando o interesse for particular, inclusive fala até nos grãos 

de parentesco. Pode se abster”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Acho que é um direito meu se abster de algo que estou vendo tão obscuro para 

ser votado. Não estou querendo ser contra o projeto, acho que é algo necessário. 

Mas, não me sinto apta em votar em algo que ta tão obscuro. Vou me abster”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 



 

“O parecer ele é favorável, assinado por todos os membros. Está em discussão 

ainda. Vereadora Dra. Neide Miranda com a palavra”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“A única coisa que quero comentar é quanto ao Regimento, que diz quando tiver 

interesse familiar ou pessoal, a pessoa se abstém. Se não for, votar sim ou não. Na 

minha opinião, de acordo com o Regimento, seria sim ou não”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O parecer do Projeto 05 de 2020 está em votação, os vereadores que forem contra, 

façam um sinal de positivo. Vereadora Camyla é contra e 11 votos a favor. 

 

Agora com relação ao Projeto. Ele está em discussão e em votação”. 

 

Vereadora Camla Brasil 

 

“Eu me abstenho de votar pelos motivos que explanei no meu pronunciamento”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Os vereadores que forem contra façam um sinal positivo. Então, 11 votos a favor e 

uma abstenção. 

 

Senhores vereadores, estaremos dando inicio daqui a alguns minutos, a segunda 

Sessão Extraordinária, no sentido de apreciar e zerar a pauta com relação a esses 

dois projetos. 

 

O Projeto 03 estaremos apreciando ele ou no final dessa semana, ou começo da 

próxima semana”.  

         

      


