
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 12 DE MAIO DE 2020 

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

convidados durante a sessão que votou o Orçamento para o ano de 2020. 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Estou dando como aberta a primeira sessão virtual da Câmara de Vereadores do 

município de Atalaia, na presença dos vereadores Alexandre Tenório, Camyla Brasil, 

Fabricio Torres, Mauricio Tenório, Toni Barros, Ricardo Calheiros, Fernando Vigário, 

Neide Miranda, Janaína Montenegro, Marivaldo Souza e Maria da Comesa. 

 

Além de ser a primeira sessão, uma sessão nova, claro que nas outras poderemos 

melhorar com a ideia de cada um de vocês. Mas, a ideia é apresentar no grupo de 

vereadores os projetos que serão apreciados nas próximas sessões. E, hoje não 

teremos a necessidade de qualquer se seja o comentário sobre os projetos, até 

porque ainda são desconhecidos. Por mais que a gente saiba o que é o projeto, 

não temos o aprofundamento. 

 

O projeto hoje será apresentado, enviado às comissões. Eu irei colocar eles de 

forma digital no grupo de vereadores. Qualquer que seja a classe interessada do 

nosso município, ele tem que pedir esse projeto através de oficio à Câmara de 

Vereadores. Também encaminhamos isso oficialmente à quem quer que seja. Se 

alguém quiser o projeto físico, manda uma mensagem que estaremos 

encaminhando”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Presidente, vou olhar atentamente esses projetos que estão vindo. Espero que o 

presidente e os demais representantes do município vejam essa questão do risco 

de vida do Guarda Municipal. Esse projeto já foi pra Prefeitura está com mais de 



três meses e não obtivemos respostas nenhuma. É um projeto simples. São mais de 

65 guardas municipais que dependem disso aí. Vamos dar a oportunidade do 

guarda ter 100% do risco de vida, onde isso só tem em Maceió e no Pilar. Atalaia 

será a terceira cidade. O prefeito já disse que estava disposto a dar, mas o jurídico 

da Prefeitura não mandou nenhuma resposta. Nem para o gabinete do vereador, 

nem para a Câmara. Então, eu vou avaliar e só entrarei em discussão desses 

projetos, quando vim esse projeto da Guarda que está pendente há mais de quatro 

meses”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Me comprometi com Vossa Excelência que iria correr atrás para lhe dar uma ajuda 

nisso aí, junto ao prefeito. Reforço esse compromisso na sessão oficial, em correr 

atrás e peço a ajuda do vereador Mauricio, que é o líder da bancada. É uma 

situação muito importante para os guardas municipais de Atalaia”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Eu acompanho o vereador Marcos e só analiso os demais projetos quando chegar 

esse que foi pedido anteriormente”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Muito obrigado vereadora Camyla”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Acho que essa matéria é boa para se discutir. Temos que vê a questão de prazo. 

Estamos em período de pandemia. É matéria financeira. Temos que estudar isso 

com o jurídico da Prefeitura. Também por conta do prazo eleitoral”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Até por falta de conhecimento, diante dessa situação toda de pandemia que está 

acontecendo, estamos perdendo muito o contato com algumas pessoas. Gostaria 

de pedir ao senhor uma explicação, porque a população tem cobrado de alguma 

forma. Qualquer vereador que tiver conhecimento sobre o tema, pode, por favor, 

me esclarecer. Tem sido vinculado nas redes sociais uma verba direcionada ao 

combate ao coronavírus, de quase 5 milhões de reais. As pessoas tem cobrado isso. 



Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de qual a destinação dessa verba, 

para que a população fique sabendo”.   

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Essa verba que todos estão falando que está até nas contas da Prefeitura, na 

semana passada foi votado o projeto que descentraliza esse aporte de quase 4 

milhões para  município de Atalaia. Foi aprovado no Congresso e isso não está 

disponível para nenhum município brasileiro, a não ser que tenha entrado ontem. 

Sabemos aqui que em nenhum momento o prefeito Chico Vigário tentou ocultar 

nenhum recurso que entrou na Prefeitura. Conseqüentemente, nós estaremos 

tendo conhecimento disso e a Câmara de Vereadores, cada vereador em seu 

particular, pode entrar em contato com o prefeito e a secretária de Saúde e vê 

como está sendo aplicado esse dinheiro”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Quanto a questão de não ocultação, não tenho duvida alguma. O meu objetivo é 

esclarecer a questão e se é realmente para o combate ao coronavírus. É muito 

importante que nós vereadores tenhamos conhecimento pleno e total dessa 

questão, para quando a população venha nos indagar, tenhamos o mínimo de 

conhecimento para explicar a população. Até para defender o Governo, se for o 

caso. Esse desconhecimento é muito ruim tanto pra gente, tanto para a população 

como um todo”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Até onde tenho conhecimento é para a questão de estruturação para o combate a 

Covid-19. Não sei se pode ser na parte pessoal,em contratação de material 

humano. Podemos pegar informações com o Jurídico”.  

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Seria bom já solicitar a Secretaria de Saúde se já tem um plano de ação. É um 

dinheiro que não está na conta, mas já está aprovado e vai chegar. Como as coisas 

precisam ser tomada de uma maneira muito rápida, seria bom que já tivesse um 

plano de ação. Até porque, esses quase cinco milhões que foram aprovados e está 

próximo de entrar, não teve só esse dinheiro para o Covid-19. Atalaia recebeu 94 

mil que foi para compra de EPIs, depois o senador Collor destinou 300 mil que já 

entrou. Teve mais uma complementação de mais 350 mil reais que entrou no 



município. O municio já recebeu quase 800 mil reais. Eu, particularmente não estou 

vendo nenhuma ação mais profunda nesse combate a Covid-19. Sabemos que 

ações estão sendo tomadas, mas seria bom que mandasse aqui pra Casa a 

prestação de contas desse dinheiro que já entrou e qual o plano de ação que tem 

para os próximos recursos que vão entrar. Se possível, se permitido for, que sejam 

contempladas ações para o comércio local, pois acho que são os que mais estão 

sofrendo com esse Covid-19, além da população que está parada dentro de casa. 

O comerciante em si é responsável pela geração de emprego e rendo do município, 

pois a gente sabe que não temos nenhuma indústria grande no município de 

Atalaia. Realmente só tem ou Prefeitura ou esses pequenos guerreiros que estão 

tentando se manter vivos. Se possível for, vamos ver isso junto aos Jurídicos e as 

secretarias, para que seja incluído nesse montante significativo, que dão quase 6 

milhões de reais somados os montantes que já entrou. Podemos sim fazer essa 

ação mais contundente, junto ao comércio local. 

 

Uma outra situação também é que se a Prefeitura se organizar antes, fica uma 

coisa mais eficaz, para não acontecer o que aconteceu com as cestas que o 

Governo do Estado encaminhou para o município. Encaminhou no dia 28 de abril e 

só foi chamado o Conselho de Assistência na outra semana. Essa semana agora, já 

em maio, é que outras localidades, a zona rural, foi contemplada. Se o município se 

organiza antes, as ações são mais rápidas. Ouricuri, Porangaba, regiões onde tem 

muita gente em situação de vulnerabilidade, só começou a receber as cestas com 

quase 15 dias da data do recebimento das cestas. 

 

Que o município veja a legalidade de em que pode ser gasto esse recurso que já 

foi aprovado no Congresso, para que faça um plano de ação e que também o 

encaminhe para nós vereadores, para que a gente possa também passar pra 

população. Já temos um índice muito grande de vulnerabilidade na cidade e num 

momento como esse, a população está precisando ainda mais. 

 

Presidente, que o senhor entre em contato com as Secretarias de Saúde, de 

Assistência, de Finanças para que eles se reúnam e façam esse plano de ação, 

confirmando qual a finalidade desse dinheiro. Que a gente possa fiscalizar a 

aplicação correta. Se possível for, solicito que sejam incluídos os comerciantes 

locais, na aplicação desse dinheiro”. 

 

Vereador Toni Barros 

 



“Senhor presidente, não atrapalhando os demais colegas, mas como se trata de 

uma reunião extraordinária para tratar dos projetos, acho que se continuarmos 

falando em outros assuntos, essa reunião vai se estender muito”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Toni, também concordo com Vossa Excelência, mas por essa ser a 

primeira sessão, serviria também para estarmos com mais intimidade no aplicativo, 

então, apenas essa vamos abrir essa exceção”.   

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Diante dessa pandemia que estamos enfrentando, que é uma guerra terrível, onde 

a gente vê o nosso municio a cada dia crescendo o números de casos. Temos que 

conversar com todos os secretários, especialmente com o da Saúde, para que 

tenhamos mais acesso, falo até como médica, pois está muito difícil. Ela deveria 

fazer um calendário explicando a população todas as ações de Saúde que estão 

sendo feitas. Inclusive soubemos que contrataram sete médicos para que sejam 

atendidas as pessoas com Covid-19, no Hospital. Mas, a população está 

procurando muito os Postos. Falo a população que está com sintomas. Que a 

secretária de Saúde, junto com a sua coordenação, fizesse um trabalho onde a 

população tivesse mais informações. Concordo com as indagações da  vereadora 

Camyla, sobre como e quando esses recursos estão sendo gastos. Também com 

relação as cestas básicas, porque demorou muito. Tem que acelerar mais, tem que 

ser mais ágil, porque a Covid-19 não espera. Temos que fiscalizar esse dinheiro e 

vê onde as ações estão sendo feitas. Não é só barreira sanitária ficar na cidade e 

dizendo passa ou não passa, tem que ter mais ação, mais responsabilidade com 

tudo isso. Sei da dificuldade, onde tem muitos funcionários que não estão 

trabalhando por conta da idade ou da comobidade. Mas, temos que tomar uma 

providencia mais seria para que isso seja amenizado em nosso município. Todos 

juntos dando as mãos com o prefeito e secretarias, podemos fazer mais. 

 

Estamos esquecendo da dengue. Em Atalaia, o mosquito está muito. Também 

temos que combater o mosquito. Sei da dificuldade, mas tem que colocar um carro 

de som para esclarecer a população. A minha preocupação é com a vida, pois se 

não tivermos cuidado, Deus nos livre, pois em Atalaia a cada dia cresce mais a 

quantidade de mosquito e doenças. 

 

A chuva está chegando. Já começaram os trabalhos de limpar as bueiras. Mas, tem 

que ter uma ação maior. A gente vê no Facebook a água entrando nas casas das 



pessoas e tudo isso além de estarmos presos em nossas casas, pois ficamos 

angustiados sem pode fazer nada”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Vereador Fabricio, sobre a sua indagação, esse recurso dos quatro milhões e 

pouco, se puder dê uma olhadinha no site da AMA, pois está bem explicado lá. 

Realmente ainda não entrou. Mas, foi aprovado. No site do Ministério da Saúde, 

todos conseguem visualizar, que para a Covid-19 o município recebeu em abril 94 

mil, em maio 298 mil e a verba do senador Fernando Collor que foi 300 mil, mas 

que foi para custeio e pode ser destinada para qualquer coisa na Saúde. 

 

Quero ratificar a fala da minha colega Camyla e dizer que me associo ao que ela 

falou dos comerciantes. Não sabemos até que ponto eles podem ser ajudados com 

esses recurso e nem se pode. 

 

O que o vereador Mauricio falou é muito pertinente. Sou a favor completamente 

ao projeto do vereador Marcos, que foi muito demorado, mas temos que ver os 

prazos. Também com relação a esses que estão vindo hoje. Dos três projetos, 

sabemos que dois deles tem cunho financeiro. Já vi do que se trata dois deles, não 

sou contra, mas, nesse período de pandemia, se tivermos que aprovar agora, que 

só seja efetivado e comece a entrar em vigência mesmo, pelo menos após 90 dias, 

para que dê uma maneirada no bolso do povo. Dois deles são de matéria 

financeira, que também não sabemos se vai poder ser votado no momento atual. 

 

Quanto ao outro, da unificação de matriculas, que tenhamos um cuidado bem 

especial. A grosso modo eu vejo de uma forma, mas preciso estudar e ler ele bem 

direitinho, para não tomar nenhuma atitude errada. 

 

Se o presidente puder, que em outra oportunidade marque uma outra sessão para 

que a gente possa expor os nossos pedidos e apoios ao prefeito, sobre a pandemia. 

 

Fiquem com Deus. Fiquem em casa”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Vereadora Janaína, foi bom a senhora ter tocado nesta situação com relação as 

futuras indicações que cada vereador poderá fazer. Ontem abrimos uma discussão 

e como não estamos tendo agilidade, por não estar havendo as sessões ordinárias 

para apreciar as indicações, a demanda de cada vereador pode enviar através de 



oficio para os gabinetes de cada vereador, que estão funcionando aqui na Câmara. 

Se sentirem alguma dificuldade, pode mandar para mim e a gente vai agilizando”.  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Gostaria que os nobres colegas prestassem bem atenção nisso que vou falar. Tudo 

bem, eu concordo quando diz que a matéria é financeira e tem que seguir a Lei. 

Mas, quando ela foi apresentada e aprovada, foi lá atrás. Só que não tinha pessoa, 

do interesse de alguém incluído nesse projeto, por isso que ele foi engavetado. 

Nós aprovamos projeto de matéria financeira há anos atrás, a toque de caixa. É só 

olhar nos anais da Câmara. Pessoas que foram favorecidas com projetos financeiras, 

que no qual votamos a favor. 

 

Foram passando os meses e um projeto que poderia ser dado em uma folha só, 

para aumentar o risco do guarda de 70% para 100%, no qual poderia ser pago 10% 

agora, 10% em julho e 10% em dezembro, não causaria impacto financeiro 

nenhum. Impacto financeiro causou aprovarmos um projeto que deu altos salários 

dentro do município. Como é um projeto voltado ao guarda municipal, que ganha 

um salário muito pouco aqui no município, ele foi engavetado. A demora de não 

terem dado uma atenção, resultou nisso ai. Estamos no mês de maio e, talvez, não 

possa realmente passar, pois é matéria financeira.  

 

Fico triste por não ter aprovado esse projeto antes e hoje estarmos discutindo se 

vai ser enviado para cá ou não, por conta do prazo. Mandei várias vezes para o 

jurídico do município, o prefeito autorizou na minha frente, mas não mandou nada 

pra Câmara. Acho que se tivesse alguém mais interessado na Guarda, para ajudar, 

acho que o projeto tinha vindo, sido votado e aprovado. São pais de famílias que 

dependem disso e que trabalham nas ruas, todos os dias. O impacto na folha é 

bem pequeno se comparado com os projetos que foram aprovados lá atrás”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Concordo com o Marcos. Os guardas municipais agora estão na linha de frente, 

arriscando as suas vidas e as vidas de suas famílias. Então, eles merecem ter o 

aumento, pelo menos uma gratificação nesse período, para que pelo menos 

tenham uma condição mais digna”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 



“Fico muito feliz em estar aqui revendo vocês, mesmo a distancia. Mas, essa 

tempestade, esse vírus vai passar logo, pois Deus é maior.  

 

Que essa reunião, presidente Alexandre, o senhor registre como uma reunião 

ordinária, pois foram discutidos diversos assuntos. E, quando é uma reunião  

extraordinária, é discutido exclusivamente aquele assunto”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“É que nós estamos cumprindo um Decreto e, conseqüentemente teríamos que 

baixar esse Decreto para poder fazer essa reunião. Vamos ter que manter essa 

reunião como extraordinária. Pedi a colaboração e o entendimento de cada 

vereador, para podermos ter mais intimidade com o aplicativo. Estamos abrindo a 

brecha por esse motivo”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Mas, que seja colocada reunião extraordinária em virtude do Decreto. Nos 

projetos que seja colocado extraordinária, de acordo com as nossa Lei. 

 

Não posso falar sobre os projetos, pois ainda não os li. Assim que terminar a 

sessão, irei ler assim que terminar essa sessão. 

 

Sobre os guardas sou favorável. Se tiver condições, vamos aprovar esse projeto dos 

guardas. Parabéns pelos guardas e funcionários da Saúde que estão arriscando 

suas vidas”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Só complementando o que a vereadora Neide falou, realmente os guardas estão 

na linha de frente. Até fica desconexo a gente falar que não pode em matéria 

financeira, se os projetos sãode ordem financeira. Falar em urgência, qual a 

urgência de unificar matriculas em uma pandemia? A Educação não está nem 

funcionando”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Nobre presidente, sou também favorável com relação ao projeto dos guardas 

municipais. Haja visto que eles fazem parte da linha de frente no combate a Covid-



19. Se tiver tempo hábil, também sou favorável ao risco de vida de 100% dos 

guardas municipais”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Vereador Marcos, quero dizer a Vossa Excelência que se eu aqui ainda estiver 

quando for votado, pode contar com o meu voto. 

 

Quero dizer a vereadora Camyla que a sua idéia de estudar se pode ser usada essa 

verba para ajudar o comércio, também acho uma excelente ideia e me coloco a 

disposição em ajudar no que for possível, até porque já venho lutando sobre essa 

questão do comércio. Enxergo que a luta do coronavírus é importantíssima, pois é 

um perigo esse vírus, mas o pós-corona também vai ser uma coisa absurda. Temos 

um país que tem uma previsão de PIB de menos 8”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Quero aqui deixar o meu total apoio a esse projeto do Marcos, para dar esse 

direito aos guardas municipais. Os guardas merecem, pois são guerreiros que 

vivem em constante risco no dia a dia, principalmente agora. Que possamos 

analisar esse projeto e, se possível, que seja aprovado agora. 

 

A titulo de sugestão ao senhor presidente que marque uma sessão ordinária para 

que a gente discuta as ações e os impactos da Covid-19 em nosso município. Que 

possamos combater isso todos juntos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Vereador Toni, já podemos deixar essa reunião marcada para a próxima terça-feira, 

no mesmo horário, para falarmos do Covid-19”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Estava ouvindo atentamente os pronunciamento dos amigos. Quero parabenizar a 

equipe da Saúde do nosso município, pois, desde que começou a pandemia, as 

ações que ela vem tomando é de grande importância. Agora, a população tem que 

contribuir. Aqui mesmo no meu Assentamento, onde eu moro, vieram pessoas de 

São Paulo, do Rio de Janeiro, de Aracaju, da Alemanha. Entrei em contato com a 

secretária, que de imediato mandou uma equipe aqui para fazer as orientações e 

as prevenções. Acompanho a Secretaria de Saúde e vejo o trabalho. Mas, a 



população mesmo as vezes não ajuda. Tem canto que vejo muita aglomeração, 

muita gente pensando que isso é brincadeira. 

 

Atalaia já tem uma demanda muito grande de 11 casos confirmados e 25 suspeitos. 

Tive também em Maceió nesta semana e parece que no Benedito Bentes não 

aconteceu nada, todo mundo nas portas, todo mundo fazendo as feiras. Então, as 

dificuldades do poder público são grande, se a população não ajudar. 

 

Atalaia é um município grande, com vários Povoados e Distritos. Mas, o trabalho 

vem sendo feito. Fazendo uma barreira para poder orientar. A equipe da Secretaria 

esteve na feira para orientar. Mas, a população precisa ajudar. 

 

Os demais projetos, vamos discutir, pois o que for para o bem da população, do 

guarda municipal, vamos ajudar. Nessa pandemia, tudo está dificultoso, ninguém 

conseguiu resolver problema de titulo, nem do salário da gente que já está 

defasado, nós que estamos no dia a dia com o povo. 

 

Temos que ter muita calma. Vejo aí muita fiscalização. Vê o dinheiro que entra, mas 

não vê o que são feito no nosso município e as dificuldades que existem. 

 

Vamos dar as mãos todo mundo, pois primeiro a vida dos atalaienses. Depois a 

política. 

 

O pessoal da zona rural ainda não tá nesse sofrimento, o pessoal ainda 

trabalhando, houve a ajuda do Governo. Mas, o comerciante, o ambulante, os 

taxistas que tem parcela de carro para pagar e tem que fazer a feira, a situação está 

difícil”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Como o vereador falou, a Zona Rural não está sofrendo, porque está alimentando 

a cidade. Mas, não pense que a pandemia vai acabar hoje, ela vai se estender 

depois, em forma de crise econômica e de uma forma muito grave”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Mauricio, concordo com Vossa Excelência sobre essa situação que 

estamos vivendo hoje de pandemia, é com relação a própria conscientização da 

população. Veja só, houve um fato isolado. Mas, não diria nem mais isolado, pois 

acho que tem muita gente na comunidade que está aderindo a essa prática. A 



pessoa estava com Covid, ele e a esposa, e estava normal, comercializando e 

freqüentando a sociedade. Conseqüentemente estava disseminando o vírus. A 

Policia foi lá, junto com a Secretaria de Saúde do município e embargou o 

comercio do rapaz. Então, hoje o nosso maior problema é a conscientização do ser 

humano”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Vereador Marcos, quando eu falei do projeto, é que sabemos que desde o inicio 

somos favoráveis. Os projetos que vieram hoje, na minha concepção são 

importantes, mas de menos urgência do que o projeto dos guardas, principalmente 

por esse projeto estar há muito mais tempo. A titulo de sugestão, se o presidente 

pudesse enviar um oficio em nome de todos os vereadores, pedindo essa agilidade. 

Principalmente porque o prefeito já sinalizou que é favorável. Precisamos de uma 

atitude mais eficaz para que isso se efetive”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“A vereadora Janaína acabou de falar o que eu queria dizer. Concordo plenamente 

com a minha amiga vereadora Janaína. Sou totalmente favorável ao projeto do 

meu amigo Marcos Rebollo. Realmente é um projeto que já foi enviado há algum 

tempo atrás e não foi apreciado pelo Executivo. O presidente tem esse poder de 

chegar lá e debater com o pessoal, para trazer esse projeto para tentarmos aprovar. 

Se for viável, iremos aprovar. Se não for, que pelo menos uma gratificação. 

 

Quero parabenizar o vereador Fabricio por sua fala sobre o comércio. Estou junto 

com você nessa opinião. 

 

A vereadora Camyla falou como deve ser usado esse recurso que entrou. Estou de 

acordo. 

 

Concordo com o vereador Mauricio sobre a equipe da Saúde, que realmente 

abraçou a causa. Que seja cada vez mais dada as condições a essa equipe. 

 

O que for mais de urgente vamos tentar  resolver. O que não for, a gente deixa, 

pois futuramente arrumaremos essa solução”. 

 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“É uma sessão muito importante. A primeira da historia de Atalaia, virtual e ficamos 

felizes em estar participando. Parabenizar os companheiros. Muitas saudades por 

estarmos tão longe. 

 

Camyla, conte conosco no que for possível em apoio aos comerciantes. Vereador 

Marcos Rebollo, sempre fui da luta dos guardas municipais e daqui proponho 

senhor presidente, que a sessão pode ter os dois projetos, tendo em vista a 

necessidade presente de se colocar em dia esse projeto. 

 

Agradecer a Deus que não chegou até nós esse vírus. Que Deus nos livre, que não 

chegue até a gente, apesar de que já chegou na família do nobre presidente, com 

quatro pessoas. Que Deus ilumine a todos. 

 

Essa questão dos recursos, por mais que venha vai ser pouco, pois você veja a 

manutenção que está sendo feita, mobilização de guarda municipal, equipe da 

Saúde visitando pessoas infectadas. Que primeiro salvem-se as vidas. 

 

Enquanto não forem resolvidas essas questões, para mim não está valendo nada 

falar de política. Vamos cuidar das vidas, salvar os que estão infectados. Precisa-se 

de um esforço não só da gente, mas de toda população. As poucas vezes que vou 

na rua, vou prevenido, tomo os cuidados quando chego da rua. 

 

Que a Câmara, em nome de todos os vereadores, façamos uma Moção de 

Parabéns para todos os membros da Secretaria de Saúde. Também a partir dos 

lixeiros, que também cuidam da saúde. Eles tem que pegar no batente diariamente, 

inclusive a nossa amiga Dra. Neide. 

 

Ficamos torcendo para que essa vacina, essa cura saia em tempo mínimo. 

 

A Dra. Neide falou muito bem ai sobre o mosquito da dengue, da zika. São 

sintomas bem parecidos com a Covid-19. Que a Secretaria de Saúde também se 

preocupe em combater o mosquito, impedido água parada e etc. 

 

Aproveitar o ensejo para informar que todos os amigos lá de Murici estão bem. 

Foram infectados com o coronavírus. Ninguém brinque com isso, pois é uma praga 

real”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 



“Quero agradecer ao presidente Alexandre e aos demais vereadores que estão 

sendo solidários aos guardas municipais. Sou um cara do coletivo. Na minha 

passagem pela Câmara, deixo minha parcela de ajuda a cada categoria. Quem 

guanha com esse projeto é o pai de família, o guarda municipal, que está na linha 

de frente” 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Estaremos agora encerrando a sessão e, no mês das mães, assim como fiz no 

grupo de vereadores, abraçar cada vereadora mãe. Que Jesus abençoe cada um de 

vocês. Aos senhores vereadores, aqueles que não tem mãe, deem um abraço nas 

esposas de vocês e os que têm, abracem as mães de vocês”.  

         

      


