
 

 

Sessão Ordinária (Online)- Legislatura 2021-2024 

Dia 6 de abril de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

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

convidados durante a sessão. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Bom dia a todos os vereadores, em especial ao presidente, o nosso amigo 

vereador Cicinho que está de volta, como todos nós queríamos. Deixar um bom dia 

a todos que nos escutam através das redes sociais, através do Atalaia Pop e demais. 

 

Quero iniciar aqui e apresentar algumas Indicações e um Projeto de Lei.  

 

Uma Indicação para Secretaria de Assistência Social, para a secretária Valéria, para 

que seja distribuída cestas básicas lá no Povoado Boca da Mata, mas precisamente 

na região da Sucupira.    

 

A segunda Indicação se refere a Secretaria de Infraestrutura para que seja 

providenciada a construção de dois pontos de ônibus lá no Povoado Boca da Mata, 

nos dois sentidos, pois é comum vê o pessoal esperando o transporte alternativo 

sem proteção de sol e chuva. 

 

E a minha Indicação de Projeto de Lei que dispõe sobre política pública municipal 

para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do 

espectro autismo e seus familiares. Trata-se sobre os direitos das pessoas com 

autismo e seus familiares. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) - Aparte 

 



“Vereador, na Legislatura passada fiz uma Indicação nesse sentido e, aconselho ao 

senhor que acrescente não somente os portadores do autismo, mas de maneira 

geral, aos que são portadores de especialidades, percas de membros, auditiva. 

Abranger não somente aos portadores de autismo, mas de maneira mais ampla”. 

 

Vereador Rudinho 

 

“Vereador Anilson Junior, é porque essa aqui é bem direcionada a esse grupo que 

tem essa doença. Ela não abrange os outros grupos de pessoas com deficiência. 

Isso, podemos até rever nessa Indicação que o senhor fez no passado. 

 

Quero aqui reforçar o trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Educação 

em relação a captação de alunos. O número vêm cada vez mais subindo e tenho 

certeza que em breve podemos alcançar os dez mil alunos inscritos na rede 

municipal. 

 

Estava para chegar nessa semana, hoje, não sei se já chegou, o fardamento escolar 

a ser entregue aos alunos. Assim como a merenda. Mas, tenho certeza que nos 

próximos dias já vão ser entregues. 

 

Sobre essa dúvida de sessão online ou presencial, acho importante até a vigência 

do Governo a gente manter a sessão online, tendo em vista que pelas informações 

que a UVEAL passou, mas de 50 vereadores já foram acometidos pelo covid e, 

infelizmente, alguns já faleceram. Fica aqui a minha preocupação com todos nós. 

Que possamos seguir assim”.  

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“É uma satisfação tê-lo de volta presidente, graças a Deus. 

 

Primeiramente quero agradecer a Deus pela dádiva de mais um ano de vida. Só 

tenho que agradecer, pois diante de tudo que estamos passando, completar mais 

um ano, temos que ser grato a Deus. Tudo que peço é só saúde e paz. 

 

Ratifico aqui a fala do vereador Rudinho. Também acho que extrema importância, 

pela situação que estamos passando, que as sessões continuem online. Até porque, 

o presidente também fez um decreto de 30 dias e que a gente possa cumprir. É 

para o bem de todos. 

 



Nas minhas Indicações hoje, solicitei da secretária de Saúde, junto com a prefeita, 

que faça uma contratação temporária de alguns técnicos de enfermagem, para que 

haja celeridade na vacinação da nossa população. A vacinação está acontecendo. 

Está tendo drive-true quase todos os dias. Hoje mesmo o pessoal da vacina está na 

Branca, amanhã na Porangaba e na quinta na Ouricuri. Mas, a demanda é grande 

pra pouca quantidade de técnicos. Na semana passada, na Branca, tinha apenas 

uma técnica, que vacinou 99 pessoas. Para uma funcionária, é muita gente, mas, 

para uma comunidade como a Branca, é pouca gente. Se tivesse mais mão de obra, 

acho que Atalaia conseguia ser mais célere nesta vacinação. Seria uma contratação 

temporária, enquanto estiver ocorrendo a vacina, para atingir um número maior de 

pessoas. Pessoas das Fazendas, dos Povoados mais distantes, precisam que os 

funcionários se desloquem até lá para fazer essas vacinas. Isso está acontecendo, 

pude confirmar que no sábado estavam aplicando na Sapucaia e fazendas 

próximas. Mas, acho que essa contratação ajudaria bastante na celeridade da 

contratação em Atalaia. 

 

Um projeto que encaminhei hoje, trata sobre a vacinação contra o vírus HPV de 

adolescentes na sua unidade escolar da rede municipal de ensino e da criação do 

Dia D de combate ao câncer colo de útero. 

 

O HPV é uma doença sexualmente transmissível que tem crescido muito, 

principalmente no Nordeste. Esse vírus é um fator de risco muito grande, no 

desenvolvimento de doenças cancerígenas. Proponho que seja instituído no 

município de Atalaia, no mês de março, que foi o mês escolhido para instituir o 

mês de prevenção ao câncer do colo do útero. Tendo o dia 25 de março como Dia 

D. Esse projeto já existe em outros municípios e é de grande importância para 

prevenção do câncer de colo de útero. Contamos com o apoio dos nobres 

vereadores, para que a gente posa prevenir. 

 

Hoje, só se fala em covid, mas as outras doenças existem e estão aí”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“De antemão, gostaria de parabenizar a senhora pela atitude. Vossa Excelência, já 

acompanhei a preocupação que a senhora tem com a comunidade, principalmente 

feminina, tendo em vista que diversas vezes já foram abertas portas das escolas 

para a senhora dar suas palestras de prevenção do câncer de mama. Só tem a 

acrescentar muito a comunidade de Atalaia. Como o assunto se trata dos 

adolescente, acho que não tem lugar melhor do que as escolas, porque nas escolas 



estamos com esse público diariamente. A senhora pode contar com todo o meu 

apoio. Parabéns por sua iniciativa”.   

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“O projeto institui a vacinação nas escolas, mas não exclui os adolescentes de se 

vacinar no Posto de Saúde. Mas, a demanda ainda é muito grande. Nas meninas 

essa vacina é aplicada de 9 aos 14 anos. E, nos meninos 11 a 14 anos. É uma fase 

mais adolescente mesmo, que é mais complicado dos pais levarem ao Posto de 

Saúde. Na unidade escolar, acho que a vacinação será muito mais eficaz. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

 

“Hoje quero dar as boas vindas ao meu amigo, vereador presidente Cicinho. Quero 

dizer que estamos passando um momento muito difícil. Sabemos das dificuldades. 

Estamos enfrentando dias de lutas. Estive andando na cidade, sabemos do risco de 

estamos correndo, mas somos obrigados a ir pra rua e vê o que a nossa cidade 

está enfrentando, conversando com as pessoas para saber da realidade. 

 

Também concordo que as reuniões sejam online. Que fiquemos em casa. Agora 

uma coisa é você está em casa numa reunião, na terça-feira e durante a semana, 

está a semana inteira na rua. O risco há e também há prevenção. Se você não se 

prevenir, é complicado. 

 

Temos que estudar para voltar, mas não é voltar amanhã, na próxima sessão terça-

feira. Tem vereador que foi fazer a reunião na Câmara, no seu gabinete. É 

complicado. Então, vamos repensar. 

 

Se o decreto estadual estiver flexibilizando, a gente vai estudar as flexibilizações e 

começar a flexibilizar o dia a dia da gente também. Não é que por conta da 

pandemia, vamos passar seis meses fazendo a reunião online. Não vou dizer que 

gosto, pois não gosto. Acho mais cômodo estar na Câmara. Mas, se o surto da 

doença estiver em 100%, não tem necessidade de tá na Câmara”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Em nome de Deus quero saudar a todos e desejar plena recuperação ao 

presidente, aos funcionários que já tiveram a covid. Ontem, já tomei a primeira 

dose da vacina. 

 



Vereador Anderson, ontem coloquei um áudio onde um médico dizia que uma 

pessoa infecta dez e dez daqui a pouco infecta cem. Acho que deveríamos manter 

esse sistema aqui. Semana passada teve sessão para aprovar projeto importante e 

a gente fez, e nada teve de prejuízo para o município. Estamos preservando além 

da nossa saúde, a da nossa família e a da população. 

 

Vereadora Janaína foi muito feliz neste projeto que ela está apresentando.  

 

Nós aqui no Distrito Santo Antonio estamos muito temerosos, pois aqui está com 

oito dias que não existe vacina, desde a quinta-feira Santa. Só vai chegar na sexta. 

Mas, quero dizer que existem pessoas que infectam e morrem em menos de 

quatro dias. A nossa preocupação é de uma maior mobilização em vacinar a 

população. 

 

Nós vivemos um momento critico, onde em duas semanas perdemos três pessoas 

da sociedade de Atalaia, em virtude da covid. E há um mal, pois está comprovado 

que não todos, mas uma boa parte fica com sequelas graves. Apelamos de novo 

para aquela Indicação que fiz para prefeita, quando aqui esteve, para que ela entre 

no consórcio dos município para comprar vacinas, agilizando assim a cura de 

muitos atalaienses. 

 

Tomei a vacina em Maceió, porque aqui não tinha. O Trevo não funcionou ontem 

também. Ficamos preocupados e cobramos da gestão, que agilize isso, porque não 

se brinca com esse tal de vírus que está matando em várias camadas sociais, 

inclusive o índice está aumentando nesse pessoal mais jovem. Então, urge essa 

medida de comprar as vacinas. 

 

Outra coisa que tem feito o povo muito sofrer e também é necessidade vital, é a 

água aqui no nosso Povoado. Focamos hoje nosso discurso na vacina e na da falta 

de água, que é uma coisa que não pode faltar na vida do cidadão. Nós aqui 

sempre reclamamos e dizíamos que as bombas daqui do nosso Distrito são velhas. 

A situação do diretor do SAAE, o nosso grande amigo Chico Xavier, pela 

necessidade que teve de não tá muito presente, porque teve problemas na família, 

infelizmente seu filho veio a falecer e ele ainda está na quarentena da pandemia. 

Mas, é como vimos na Câmara, o nobre presidente se afastou e assumiu a vice. 

Nesse momento a gente clama com muita veemência para que resolvam isso o 

mais rápido possível. Estamos vendo carros, mas que não suprem a necessidade da 

população. 

 



Desde já quero propor a prefeita, para que o mês de março, onde fez 18 dias hoje 

sem água no Distrito Santo Antônio. Que a prefeita se digne a contemplar a 

população nesse momento de carência, tanto de Saúde, quanto da água, que 

suspenda a cobrança da água do mês de março, aqui no Distrito Santo Antônio. É a 

minha Indicação número 4, que peço ao presidente que na próxima semana a 

coloque em votação, afim de que a gente agilize a resolução do problema e apoie 

a população mais carente neste momento. 

 

Quero dizer que a prefeita esteve aqui nesta semana por duas vezes. Queria 

lembrar a ela, pois ela passou e viu a entrada de Santo Antônio como estar. As 

barreiras que margeiam a AL 210, tudo muito sujo. Então, precisa-se de uma 

limpeza. Temos vários problemas de iluminação. Recém chagada as chuvas, 

queimam muitas lâmpadas, então, está na hora de repor as lâmpadas. Tá na hora 

de fazer as limpezas. Tá na hora da prefeita trabalhar mais e ver que o Distrito 

Santo Antônio merece uma atenção maior do poder público deste município. 

 

Agradeço ao presidente pela Moção Fúnebre, na qual lamentamos o falecimento 

da senhora Viviane Almeida, ex-esposa do Hilton Agra, mãe do ex-vereador 

Hiltinho. Pessoa de grande influencia aqui na nossa terra. 

 

Lamentar a morte do nosso eterno amigo Paulo Fidelis, pessoa de muita humildade. 

Um homem de bem, digno de tudo que você possa desejar de bem a uma pessoa. 

 

Também a morte do nosso amigo Beto Lyra. Amigo da infância, do futebol. Irmão 

do Mano. Filho do Seu João Lyra, que chamávamos de doutor. Ficamos muito 

sentido e peço aos companheiros que façamos essa Moção de forma coletiva. 

 

Gostaria de destacar que a falta d’água não se resume ao Distrito Santo Antônio. 

Temos outras localidades que estão necessitando de água, como a Rua de Cima, 

centro da cidade. Sabemos que no inverno barreiras costumam arrear e sujar os 

mananciais, então precisamos de uma maior atenção.  

 

A nobre vereadora Janaína falou sobre a vacina, que previne um câncer que é 

muito freqüente no pessoal mais jovem, que não usa preservativo e etc. Também 

temos a gripe H1N1, que já vai começar a vacinação. É bom que chegue logo, para 

amenizar, pois vai que alguém pegue a H1N1 e a Covid ao mesmo tempo”. 

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) - Presidente 

 



“Queria dizer aos senhores vereadores, especialmente ao vereador Fernando 

Vigário, que tomei conhecimento do problema da água, só quando cheguei na 

quinta feira a tarde, em casa. Entrei em contato com a prefeita e pedi a ela que seja 

tomada as providências, pois sabemos que sem água fica difícil, pois a população 

necessita. Mesmo o carro-pipa dando assistência, mas não consegue atingir a todo 

mundo. Mas, vamos reforçar a cobrança de Vossa Excelência, junto ao órgão 

competente, para que possa resolver esse problema da água, do Povoado Santo 

Antônio e de outros Povoados e bairros que estão precisando. Sabemos o que 

aconteceu com o nosso amigo Xavier, mas tem que ter alguém que substitua e 

toque para frente os problemas, para resolver. Logo, logo ele estará aqui junto com 

a gente, com fé em Deus, ajudando a nós a melhorar fornecimento da água de 

Atalaia. 

 

É muito louvável a Indicação de Vossa Excelência. Na próxima sessão estará para 

votação, para que melhore mais as condições do nosso Povoado. 

 

Queria dizer aos senhores vereadores, sobre essa doença, onde passei 13 dias 

internado, passei 10 dias com oxigênio, mascara e cateter, e isso não é bom. Graças 

a Deus eu consegui passar por ela, mas ainda existe uma sequela. Ela deixa uma 

sequela em todos que a tiver. Inclusive, eu estou com sequela dela, onde estou 

cansando e tendo dificuldades para caminhar. Vou ter que voltar aos poucos e é 

isso que estou fazendo. Quero agradecer de coração a todos que pediram por mim, 

para que eu me recupere. Como o Rummenigge falou, a quantidade de vereadores 

infectados foi muito grande, 50 vereadores. Morreu 18. Não é brincadeira. Não 

sabe nem como pega. Peço a Deus que nenhum de vocês peguem”. 

 

Vereador Anilson Júnior       

 

“Só para registrar aqui o marco histórico que tivemos em Atalaia, na semana 

passada, que foi o evento oficial da assinatura das obras do complexo do Jagatá. 

Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos, parabenizar a nossa prefeita Cecília, 

a nossa parceria e deputada Fátima Canuto, ao governador do Estado de Alagoas 

Renan Filho, por ter a sensibilidade e priorizar o município de Atalaia, em uma 

comunidade que há muito tempo clama para sair da lama, para sair do buraco. A 

sensibilidade da nossa prefeita fez com que isso  se tornasse realidade. Registro 

meu voto de parabéns ao governador do Estado, a parceira deputada Fátima 

Canuto e a prefeita Cecília”.           
 

 


