
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019 

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

convidados durante a sessão.  

Vereador Alexandre Tenório 

 

“Fazendo menção aos falecimentos do Seu Zezinho e do Cotinha, gostaria de pedir 

um minuto de silencio na Casa. 

 

Temos aqui duas Moções de Pesar para a família do Se Zezinho, uma de autoria do 

vereador Fabrício e a outra de minha autoria. Que possa ser feito de forma 

coletiva”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Senhores e senhoras atalaienses que eu saúdo aqui em nome da minha amiga 

Jaqueline Cavalcante, do Buffet Jaqueline Cavalcante. Meu bom dia a quem nos 

acompanha através da Radio Web, das transcrições do AtalaiaPop e das minhas 

redes sociais. 

 

Inicio as minhas palavras mais uma vez agradecendo a Deus a oportunidade de 

estar fazendo uso da Tribuna. 

 

Hoje é mais um dia 5. O dia cinco hoje está marcado nas nossas vidas, pois hoje 

completam dois meses da partida do tio Elvio Brasil. O dia 5 tomou um significado 

diferente para gente, um significado doloroso, onde as lembranças ficam mais 

afloradas. E, principalmente que a gente vem numa sequência de dias né. O dia 2 

de novembro, sempre por mais que tivesse aquela tristeza da despedida, da 

lembrança dos entes que já haviam partido, dos entes queridos, das pessoas que já 

não faziam mais parte desse plano, nós sempre tivemos motivos para comemorar, 



porque o tio Elvio sempre fez questão de que o dia 2 nunca passasse em branco. 

Seja numa comemoração entre amigos, poucos ou muitos amigos, mas, sempre 

existia aquela comemoração familiar. Então, o dia 2 de novembro sempre teve esse 

significado, de apesar das tristezas, da saudade, era dia de comemorar a vida. Esse 

ano foi diferente porque esse motivo já nós já não tínhamos.  

 

E, no dia 3 tivemos a Cavalgada, a primeira Cavalgada Amigos do Élvio Brasil, que 

foi organizada pela Walkyria ferro, a esposa do tio Elvio e pelo amigo da família de 

longas datas, o Val Famia, aos quais, eu, em nome deles, parabenizo toda a 

organização da Cavalgada. Gostaria de mandar encaminhar uma Indicação aqui de 

congratulações, de parabéns a eles, porque realmente foi muito organizada, foi 

tudo muito bonita. Uma festa de muita emoção. Mas, eu quero também agradecer 

a todos os cavaleiros e amazonas, pessoas da Atalaia e de toda a região, de toda 

classe política e não política. Eram amigos realmente. Aquelas pessoas que a gente 

vivia no nosso dia a dia, nos nossos convívios, nas nossas festividades. Eram 

pessoas que realmente eram amigos que fizeram questão de participar. Foi uma 

multidão de cavalos, de amazonas, de cavaleiros, de pessoas de carro, de cavalo e 

de tudo. Foi uma festa muito bonita e quando a gente consegue reunir as mais 

diversas pessoas, as mais variadas pessoas, é porque a gente realmente deixou um 

legado construído, a gente deixou realmente boas referências. As amizades 

verdadeiras realmente são construídas, porque as pessoas que nos deixam, elas 

deixam realmente a marca dela. E assim foi com Elvio Brasil. 

 

Meu agradecimento aqui a Câmara que tava muito bem representada pelo 

presidente da Casa, pelo vereador Marivaldo, pelo vereador Fernando. Me senti 

realmente lisonjeada por todos, pela presença de todos. As vezes pareço até 

repetitiva que o tio Elvio ele tinha amizades das mais diferentes classes, dos mais 

humildes, aos doutores letrados. Eram os amigos verdadeiros dele.  

 

Como na semana passada não estava aqui e eu não pude tratar de que no dia 23 

de outubro foi dia do aniversário da minha avó, a data natalícia da minha vó, da 

Maria Brasil que nos deixou e também era uma data que nós aí sim fazíamos 

questão de juntar todos os filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, enfim, a família. A 

Jaqueline está acompanhando e quantas vezes na véspera não liguei para a 

Jaqueline preparar um bolo, e era só de última hora. Então, dia 23 é uma data que 

realmente que nós sempre comemorávamos, estávamos juntos. 

 

E, graças a uma Indicação minha, hoje, em uma creche aqui, a creche vizinha minha 

casa ela leva o nome da minha avó. É uma Indicação minha que diga-se de 

passagem foi aprovada por unanimidade dessa Casa, todos os meus amigos e 



amigas vereadores e vereadoras. E, no dia 23 de outubro foi instituído oficialmente 

o dia do patrono da Creche Maria Brasil. Então, eu deixo aqui meu agradecimento 

a Semed em nome do Charles e da Daniela Albuquerque, que estiveram lá 

representando o secretário Anilson Júnior e a toda equipe da Creche Maria Brasil. 

Eu deixo aqui meu agradecimento em nome da diretora a Luzia Marcela e da 

diretora adjunta que é a Claudia Brasil. Então, deixo aqui as minhas Indicações 

também do meu agradecimento dirigido a Semed e a equipe da Creche Maria 

Brasil, porque realmente pegaram pesado com a gente, foi difícil realmente lá de 

conter as lágrimas, porque eles fizeram de maneira muito carinhosa de encenar lá 

desde o cachorrinho da minha vó, dos filhos todos, as manias e tudo. Eles 

estudaram a história, as raízes da minha vó. Trabalharam com as crianças a imagem 

da patrona, a história da patrona e também trabalharam com as crianças muita 

cultura. Eu vi lá as criancinhas pequenas que são de creche, na idade infantil 

mesmo e eles cantarem o hino de Atalaia do começo ao fim. Foi tudo muito bonito. 

Todas as escolas agora vão trabalhar os seus respectivos patronos, seja na sua data 

natalícia, seja na sua data de morte, para que as crianças possam conhecer e saber 

o porquê que aquela escola leva aquele nome. É um trabalho muito importante, 

pois ao longo da vida algumas historias tende a adormecer. É com as crianças que 

as historias ficam vivas, que ficam passando de geração para geração.  

 

Ontem, estive reunida com um grupo de guias de turismos. Eles estão formando 

uma comissão de turismo de Atalaia. Irei contactar alguns comerciantes, donos de 

churrascaria, pois isso pode desenvolver renda em Atalaia, seja de maneira direta 

ou indireta. Se vocês acompanharem as reportagens com oferecimentos de 

pacotes de turismos, empresas de Sergipe, Pernambuco, Alagoas, hoje o Santuário 

Ecológico de Santa Tereza já está sendo muito oferecido aos turistas. São ônibus 

que vem de bate e volta. O que estamos tentando? Trazer um grupo de guias para 

que eles possam conhecer não só a Santa Tereza, mas sim as ruínas da Ouricuri, da 

Brasileiro, a Maria Fumaça que o vereador Mauricio Tenório sempre tratou de sua 

importância. Para que a grande cultura de Atalaia possam ser explorada 

turisticamente, para que isso possa gerar emprego e renda. Que os artesãos 

possam expor seu trabalho. Também falar com os donos de restaurantes, pousadas 

e até mesmo dos ambulantes. Se combinarmos que a Igreja será um ponto de 

parada dos ônibus, que em tal dia possam estar lá os ambulantes. Explorar o 

turismo, já que o que a gente mais precisa é de emprego e renda aqui no nosso 

município. Ontem foi uma reunião muito proveitosa, que participei junto com o 

líder comunitário Felipe Kauê, lá da Associação do São Sebastião. Vamos tocar isso 

para frente. Depois irei entrar em contato com a Secretaria de Turismo do nosso 

município, que não se funciona. Todos que possam dar as mãos e ajudar, serão 

bem vindos”. 



 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero aqui mandar uma Indicação para a secretária de Saúde, que o PSF Santa 

Inês passou mais de sete anos sem dentista. E, agora que foi todo reformado, o 

consultório odontológico está perfeito, até raio-x tem. A ACD se aposentou. 

Acontece que ACD é o que mais tem aqui em Atalaia. É só contratar uma pessoa. 

Por que aposentou a ACD o trabalho lá vai parar? O pessoal vem pagando do 

bolso porque não tinha, mas quando tem, por conta de que a ACD se aposentou, 

vai parar o serviço. Envio essa Indicação para a secretária Rosangela para que ela 

tome as providências”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Acho que Vossa Excelência está equivocado, porque o PSF Santa Inês não foi 

reformado,  está sendo agora. Inclusive recebi agora a pouco as fotos, onde o 

pessoal está reformando e está a maior bagunça. Mas, o atendimento está 

acontecendo. Como é que pode atender o povo numa bagunça dessa?”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Acredito que quem está equivocado é Vossa Excelência. Falei o consultório 

odontológico. A pessoal que falou pra mim, informou que passou sete anos sem 

dentista e voltou agora a pouco. Mas, ficou sem ACD. O consultório está em 

perfeito estado, pronto para atender, inclusive até com o raio-x funcionando”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Para trabalhar como ACD é preciso fazer o curso. Agora, tem muitas ACDs em 

Atalaia com o curso, que inclusive passaram naquela concurso do Mano e não 

foram chamados. O concurso já perdeu a validade”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tem pessoas capacitadas para fazer esse trabalho de ACD em Atalaia. Se tem, que 

se contrate e bote. Só não pode parar um serviço de atendimento odontológico. 

Quem contratar, logicamente vai contratar pessoas capacitadas. É uma falta de 

coração deixar um consultório parado por falta de ACD”. 

 

Vereador Toni Barros 



 

“Realmente vereador, é um absurdo e não pode acontecer isso. A nossa Saúde já 

está fragilizada e por uma bobagem dessa um PSF deixar de atender uma 

população, é uum absurdo”. 

 

Vereador Neide Miranda 

 

“Que nesse requerimento para a secretária seja acrescentada a caneta do 

consultório odontológico lá do José Paulino. E, concertar o restante da parte 

elétrica, para que o consultório odontológico possa funcionar”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Sugiro que seja feita uma Indicação coletiva”. 

 

Vereador Alexandre Tenório 

 

“Senhores vereadores, a Primeira Igreja Batista de Atalaia manda um convite aos 

senhores, onde se sentirá honrada com a presença para celebrar o aniversário de 

112 anos da Primeira Igreja Batista de Atalaia, nos dias 09 e 10 de novembro de 

2019, às 19 horas. Transbordando o melhor de Deus na cidade de Atalaia, Alagoas. 

O convite veio para todos os vereadores da Casa. 

 

Antes de encerrar a sessão quero em nome da Câmara de Vereadores de Atalaia 

parabenizar e dar um aperto de mãos e um abraço no vereador Ricardo Calheiros, 

aniversariante do dia. Feliz Ricardo por fazer parte de uma Legislatura ao lado de 

Vossa Excelência. Um homem de bem, integro, um cara trabalhador, digno de 

todos os votos que recebeu para ser vereador nesta Casa. Tenho um prazer imenso 

de dirigir a Câmara de Vereadores e parte desse prazer Vossa Excelência me 

concedeu com dois votos, na primeira e na segunda eleição. O que Vossa 

Excelência faz nesta Casa, faz com brilhantismo. Que Nossa Senhor Jesus Cristo 

derrame bênçãos em toda a sua vida e que ele realize todo o seu desejo”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Parabéns ao nobre vereador Ricardo. Dizer que é um prazer fazer parte desta 

Legislatura pelo segundo mandato, junto com Vossa Excelência. Que nossa 

amizade se perpetue por muitos e muitos anos”. 

 

Vereador Fabrício Torres 



 

“Gostaria de pessoalmente parabenizar o meu amigo Ricardo Calheiros, amigo de 

longas datas. Tudo de bom em sua vida e que Deus lhe conceda tudo que desejar. 

 

Infelizmente, como a vida é assim, não poderia deixar externar os meus 

sentimentos a família do Seu Zezinho. Em especial ao meu amigo João Eudes, a 

minha amiga Rejane e ao meu amigo Jasse. Que Deus o tenha. Uma perca 

irreparável para Atalaia. Um grande homem, um homem de bem. Fica aqui o meu 

sentimento a toda família”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Quero agradecer aqui primeiramente a Deus por estar junto com vocês. Agradecer 

ao presidente desta Casa pelo carinho e compreensão. Agradecer ao vereador 

Marcos Rebollo, do mesmo partido. Agradecer a minha amida Dra. Neide. Ao 

Mauricio Tenório. Maria da Comesa, minha presidente. Camyla Brasil, minha amiga. 

Minha amiga e conterrânea Janaina do Cal. Meu amigo Fabrício Torres, muito 

obrigado. Meu amigo Toni Barros. E os demais que não estão presente, assim 

como todos que fazem parte da Câmara Municipal de Atalaia. Quero agradecer a 

todos de coração, pelo carinho e compreensão de fazer parte desta equipe de 

vereadores competentes que trabalham em prol do nosso município e da nossa 

cidade. Para mim é um orgulho muito grande e vou levar para o resto da vida. 

Costumo dizer que a nossa vida é marcada por momentos e esse momentos que 

estamos aqui são únicos. Então, vejo que Atalaia tem 13 representantes 

competentes e que pensam no bem e no desenvolvimento do município. Muito 

obrigado a todos”. 

         

      


