
 

2ª 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 

 

“Senhores e senhoras vereadores, estamos agora dando inicio a segunda sessão 

extraordinária com o objetivo de apreciar os Projetos 04 e 05, todos referentes ao 

Instituto de Previdência Própria do nosso município, o Atalaia Prev. 

 

Em nome de Deus dou por aberta a sessão. 

 

Com 12 vereadores presentes, estaremos agora em segundo turno, apreciando o 

parecer do Projeto 04 e o Projeto 04. O parecer é favorável, assinado por todos os 

membros da Comissão. Em discussão e em votação, vereadores que não 

concordam façam o sinal de positivo. Apenas a vereadora Camyla é contra. Então, o 

parecer em primeira, segunda e terceira votação do 2º turno, ele teve 11 votos 

favorável e um contra. 

 

Projeto de Lei 04 de 27 de março 2020, que reorganiza o Regime Próprio de 

Previdência dos servidores públicos municipais de Atalaia, alterando o dispositivo 

da Lei 904 de 2005, para atender dispositivo da Emenda Constitucional número 103 

de 12 de novembro de 2019 e dá outras providências. Em discussão, vereadora 

Camyla com a palavra”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Como deixei registrado o meu repúdio na primeira sessão, quero deixar registrado 

nesta segunda votação. A falta de informações e discussão com os órgãos 

competentes, para que nos deixassem com aptidão de votar neste projeto. Por este 

motivo, estou me abstendo novamente na segunda votação”.  



 

Vereador Alexandre Tenório 

 

“Em discussão e em votação, vereadores que votam contra o Projeto 04 façam o 

sinal de positivo. Então, tem 10 votos a favor e a abstenção da vereadora Camyla. 

O vereador Fernando Vigário não conseguiu participar desta votação por 

problemas de internet. 

 

O Projeto agora segue para fazer o autografo e ser encaminhado para o prefeito. 

 

O Projeto 05, o parecer é favorável, assinado por todos os membros da Comissão. 

Coloco em discussão e em votação. Voto contra apenas da vereadora Camyla Brasil. 

 

Agora o Projeto 05 que altera dispositivo da Lei Municipal 904 de 2005, para 

adequar as alíquotas de contribuições previdenciárias nos termos da Emenda 

Constitucional número 103 de 2019 e adota outras providências. Eu coloco em 

discussão, com a palavra a vereadora Camyla”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Pelo mesmo motivo da primeira votação, vou me abster novamente por falta de 

informações e até mesmo, porque esse mesmo teor já está em vigor no município, 

passando por cima da regulamentação que seria na Câmara Municipal. Por esse 

motivo me abstenho de votar neste projeto”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“O projeto continua em discussão, em votação, vereadores que sejam contra façam 

um sinal de positivo aí na tela. Então, o Projeto com 11 votos e uma abstenção da 

vereadora Camyla, ele foi aprovado e vai ser encaminhado agora para o autografo 

e ao prefeito, para fazer a sua apreciação, ou veta ou sanciona. 

 

Senhores vereadores, para mim é motivo de orgulho estar com todos vocês nessas 

duas sessões extraordinárias. Quero deseja a todos vocês um bom começo de 

semana e que o Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e a família 

de cada um. 

 

Vereadora Janaína, pedir a Deus e uma corrente de oração para o sobrinho da 

Janaína. O momento em que o Fábio e a Joelma estão passando, é um momento 

delicado. Eu tive uma oportunidade não muito boa com relação a isso. A Dra. 



Neide sabe isso melhor do que eu. Peço aos vereadores e as famílias de cada um 

de vocês, que coloquem o João em suas orações, para que Jesus e o Espírito Santo 

venha a restabelecer sua saúde e no mais rápido possível, ele possa estar junto 

com a família dele”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Todos os dias em nossa corrente de oração, peço pela recuperação da saúde do 

João o mais breve possível. Que Deus interceda e Nossa Senhora ilumine”.  

         

      


