
 

 

Sessão Ordinária - Legislatura 2021-2024 

Dia 16 de março de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho (PSC) 

 

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

convidados durante a sessão. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) 

 

“Queria a colaboração dos senhores vereadores para que denominação o campo 

da Vila, próximo ao Hospital, com o nome de Zequinha Batinga, tendo em vista 

que ele foi um desportista aqui no município. Peço a reforma, implantação de 

grama e iluminação, para se tornar um mini-estádio. 

 

Gostaria de pedir a construção de uma creche-escola na comunidade Maria de 

Nazaré”. 

 

Vereador Toni Barros (MDB) 

 

“Trago aqui hoje uma Indicação e gostaria de contar com os senhores vereadores, 

quem quiser pode subscrever. Que a senhora prefeita elabore um projeto de lei, 

isentando o IPTU, taxa de localização e funcionamentos dos bares, restaurantes e 

academias do nosso município, referente ao exercício de 2021. 

 

Apresentei isso visando o impacto econômico que a pandemia ocasiona nesses 

setores. Acho bem viável que a prefeita faça esse projeto de lei, isentando esse 

pessoal dessas taxas, pois não vai ser fácil esse período de pandemia.  

 

Quem puder subscrever essa Indicação, eu agradeço, pois ela ficará mais forte. 

 



A outra Indicação é pedindo a construção de um abrigo de ônibus na entrada do 

Povoado Bittencourt, pois o pessoal fica esperando o ônibus no sol e na chuva, e 

merecem esse abrigo ali”. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

 

“Essa foi uma semana de muito trabalho. Visitei os Assentamentos conhecidos 

como São Luiz I e II. Sabemos que serão contemplados com poço artesiano, mas 

tentei através do proprietário do terreno, o senhor Cícero, onde junto com o SAAE 

e os químicos, me acompanharam nessa visita, para fazer a analise da água, para 

que seja dada uma solução paliativa. 

 

Também encaminhei alguns ofícios a Policia Militar e a Infraestrutura. Desde já 

queria agradecer. 

 

Parabenizar também o Thyago, da Guarda e o vereador Marcos Rebollo, pelo 

trabalho que já vem desenvolvendo pela segurança dos munícipes. 

 

Agradecer também a Nilza, que foi até uma Indicação que coincidiu com a 

Indicação da vereadora Janaína, que foi a intensificação da sanitização. As equipes 

se uniram para uma sanitização muito maior nos locais públicos, nas feiras livres e, 

conscientizando a população. 

 

Espero também que o senhor presidente não esteja com Covid. Deus é maior. 

 

Hoje apresento aos senhores vereadores, duas Indicações. A 006/2021, que é a 

reforma do Cruzeiro. A reforma é muito importante e pode até se tornar ponto 

turístico religioso, atraindo muitas pessoas. 

 

A Indicação 007/2021, onde solicitei novamente a limpeza e a complementação da 

encanação, para que a comunidade dos Assentamentos São Luiz I e II não 

continuem sofrendo com a falta de água”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“Quero aqui desejar paz, saúde a todos os brasileiros, alagoanos e em especial, os 

atalaienses. 

 

A decisão nobre do presidente, em colocar a sessão remoto. Muito louvável, pois 

não está de brincadeira essa situação. 



 

O que não consigo entender, senhor presidente, é que há meses atrás passamos 

por uma campanha política e esses números não estavam sendo divulgados. Creio 

que depois que passam os interesses próprios, ai começa a gente sofrer de novo. 

Na campanha política, eu e os demais colegas, passamos por mais de mil casas, 

tendo contato com mais de duas mil pessoas, em comícios. Mas, agora veio a tona 

e a conta é essa aí. 

 

Senhor presidente, continue com essa linha, de preservar tanto o funcionário da 

Casa, como os vereadores. Como também esse trabalho educativo, para 

conscientizar a sociedade atalaiense, para que cada um faça a sua parte. 

 

Quero agradecer os companheiros que me apoiaram no grupo, quando informei 

que estava vindo para Atalaia, fazer um trabalho com a Guarda Municipal, onde 

esse trabalho já vem tendo efeito. Também não é da noite para o dia, vamos para o 

terceiro mês de mandato e a Guarda Municipal vinha numa situação esquecida.  

 

Deixo claro, que venho como guarda municipal permutado. Alguém pode achar 

que estou vindo para assumir Secretaria, ou para dividir direção com o Thyago. 

Não, vim permutado da cidade de Pilar, concedido pelo prefeito Renato e pela 

prefeita Ceci Rocha. 

 

Quero dizer aos nobres colegas, que essa semana estivemos em Branca de Atalaia, 

Santo Antônio, Povoado Olhos D’água. Na Feira Livre da Vila, onde fizemos um 

trabalho educativo naquela localidade, porque bicicletas, motos e carros estavam 

dentro da feira e isso atrapalha os feirantes, como também que está fazendo suas 

compras. 

 

Fizemos um trabalho nas praças. Aquela Praça do Zé do Pedrinho, uma praça tão 

bonita, bem organizada, mas, mesmo assim, as pessoas ainda são mal-educadas, 

depredando os brinquedos. 

 

A Guarda tem que tá fazendo sempre esse trabalho, pelo nosso município. 

 

Quero dizer que contem comigo. Estou nessa situação de permuta, porque era até 

um sonho trabalhar em minha cidade. Quem não quer prestar seu serviço na sua 

cidade. Estou aqui como mais um colaborador do município de Atalaia. Agradeço a 

oportunidade do prefeito Renato e da prefeita Ceci, para que eu pudesse, de uma 

forma direta, dar a minha contribuição, como já vinha dando como vereador. 

 



Faço parte do Legislativo deste município e tenho muito orgulho de aprovar as 

emendas para o nosso município e também agora como servidor público, da parte 

da segurança do município de Atalaia. 

 

Quero dizer a vocês que podem contar comigo, estarei com o meu telefone ligado 

para a nossa comunicação, pois as vezes podem precisar de um apoio, a exemplo 

do Toni e o Mauricio que moram em uma área mais afastada, distante do centro. 

Quero dizer que o telefone da Guarda estará disponível. Estaremos sempre junto 

nessa batalha, para dar o melhor para o nosso município. 

 

As minhas Indicações, os projetos que tenho também de IPTU, de chão de feira, 

para a gente discutir também lá na frente, para a gente vê o que é o melhor para o 

nosso município.  

 

Vou convocar na próxima sessão, o secretário do Tributos, para trabalharmos para 

dá também uma isenção, para que o município de Atalaia não sinta tanto com o 

fechamento do comércio.  

 

Deixo os meus agradecimentos a todos os colegas, companheiros, em especial a 

todo o povo atalaiense. E dizer que a minha casa vai estar sempre aberta para 

atendê-los”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Parabenizar a iniciativa do vereador Toni Barros e dizer que pode contar com esta 

vereadora, que para mim vai ser uma honra subscrever sua Indicação para um 

projeto de tamanha importância, no momento em que a gente tá.  

 

Parabenizar o presidente pela iniciativa que teve, para que as nossas sessões sejam 

virtuais, para que assim a gente possa contribuir com a prevenção a essa pandemia, 

que a cada dia só nos assusta e amedronta. 

 

Quero parabenizar ao vereador Marcos Rebollo. Tenho certeza, como coloquei nas 

minhas redes sociais, que a Guarda Municipal só tem a ganhar com a sua vinda. 

Nós que estivemos na Legislatura passada, sabemos da sua defesa em prol da 

Guarda Municipal, enquanto os servidores e enquanto o serviço. Fiquei muito 

satisfeita em vê a ação que vocês fizeram no Distrito Branca, coisa realmente pouco 

vista, de uma forma mais intensificada e educativa. Acho que é por aí. Através da 

educação e informação, que podemos ajudar a ter uma cidade melhor. 

 



Mais uma vez solicitar, que foi um pedido meu e da vereadora Lays na semana 

passada, que, como ela falou, o pronto atendimento foi de imediato. Mas, gostaria 

de intensificar esse pedido a Secretaria de Saúde, através das coordenadoras da 

Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Agentes de Endemias, Guarda Municipal e 

Defesa Civil, enfim, todos que estão realizados essas ações de prevenção e 

combate a covid-19, que não fique só na cidade, Atalaia e Vila, que se estenda aos 

Povoados e Distritos. A doença não está localizada só na cidade e na Vila. No 

Distrito Branca temos visto absurdos, as pessoas andam sem mascara. Sabemos 

que a população precisa ter a sua parcela de contribuição. Que essas ações se  

estendam para as comunidades.  

 

Eu que moro e sou do Distrito Branca, uma localidade muito grande e populosa e 

realmente precisa dessa assistência do município”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Vereadora, sabemos do seu trabalho na Branca. A gente vê as postagens em 

prédio da UBS, das Escolas, o que é importante e pode contar com a nossa 

presença lá sempre. A Guarda Municipal de Atalaia hoje dispõe de duas viaturas 

seminovas. As horas extras dos guardas já voltaram, que estavam cortadas a mais 

de anos. E, a prefeita garantiu que depois do covid, os 100% do risco de vida que 

nós aprovamos, vai está disponível para o Guarda Municipal. Você vê hoje a 

satisfação de um guarda municipal voltar a usar a farda da Guarda Municipal. Hoje 

estão motivados para trabalhar por Atalaia. Graças ao incentivo do Executivo que 

paga hora extra, que foi cortado há anos e depois da pandemia vai dar os 100% do 

risco de vida”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Dizer ainda que no município Branca, muito em breve, através de uma solicitação 

verbal e informal minha com a prefeita, no compromisso da gestão nesses 100 dias, 

que irá contemplar a Branca com uma base da Guarda. Isso será muito importante 

tanto para a região do Distrito Branca, quanto para os Povoados vizinhos, que 

ficam distantes da cidade e, com certeza, terão uma assistência bem maior. 

 

Apresentei aqui duas Indicações. Uma já tinha sido feita, mas ratifico novamente a 

minha Indicação, solicitando a construção de vestiários e banheiros no campo de 

futebol do Distrito Branca, pois os atletas tem que trocar de roupa atrás dos carros 

e também não tem onde fazer suas necessidades. É uma coisa pequena para o 

município, mas de uma grandiosidade para os jogadores e os amantes do futebol. 



 

Outro pedido meu é para a troca e um poste, que há muito tempo está na 

iminência de causar algum acidente. Inclusive mandei até algumas fotos ao 

secretário, que se prontificou que até quarta-feira, estaria sanando esse problema. 

 

Para finalizar gostaria de dizer ao vereador Mauricio que é de suma importância 

sua Indicação, quando pede a reativação das extensões das UBS. Sabemos que 

essas extensões podem assistir a população que tá mais longe de uma UBS central. 

Mas, informar ao vereador que a UBS do conjunto Maria de Narazé já está 

funcionando e inclusive hoje já está tendo atendimento médico. A sua Indicação, 

vereador Mauricio, que as outras duas sejam muito em breve atendidas. 

 

Encerro minhas palavras desejando a todos uma feliz semana e pedindo mais uma 

vez a toda população que usem mascaras, evitem as aglomerações. Que nós 

vereadores possamos divulgar em nossas redes sociais mais incentivos para que a 

população se cuide. 

 

O município hoje encontra-se com o disk denúncia. Eu, particularmente não quero 

que o comércio feche, não quero que as coisas piorem, mas para isso, todos nós 

devemos fazer a nossa parte. Muitos, não quero generalizar, estão permitindo que 

as pessoas entrem em seu  estabelecimento sem máscara, não fornecem o álcool. 

Enfim, também não estão contribuindo.  

 

Isso é um problema mundial, mas para solucionar é preciso que todos nós 

estejamos de mãos dadas no combate a esse vírus”.  

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Senhor presidente, gostaria primeiro de solicitar da mesa uma Moção Fúnebre 

pelo falecimento da tia do nosso companheiro aqui de Capela, presidente da 

Câmara. Sua tia, esposa do nosso grande amigo Zé Célio. Ontem, infelizmente 

faleceu ao lado de mais três capelenses em virtude desta terrível maldade que 

assola o mundo. 

 

Nossa fala hoje é restrita, mas em primeiro lugar gostaria de parabenizar a ex-

funcionária desta Casa e aniversariante no dia de hoje, a Karla Patrícia, minha 

sobrinha. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e de felicidade. 

 

A nossa preocupação é grande em virtude desta covid. Hoje, solicito do Poder 

Executivo que faça o maior esforço possível para entrar também nesse consórcio 



de vacina. Que o município dê a sua contrapartida, o que servirá de grande 

esperança a muitos atalaienses que vão ter que esperar por muito tempo se for 

depender só do Estado. Peço a prefeita deste município, para que também 

participe deste convênio e que a gente venha erradicar esse mal em tempo menor. 

 

Hoje, no AL TV, passou uma reportagem especificamente sobre máscara e que 

estão enganando ao consumidor. Infelizmente no Brasil tem disso. Tem máscaras 

tão bonitas, que tem alguns enfeites, mas, segundo um infectologia, elas não tem 

validade alguma. Algumas outras, que chegaram a ser ventiladas a hipóteses de 

serem laváveis, não tem a estabilidade depois da lavada. Precisamos estar muito 

consciente para enfrentarmos esses problemas e ver, no dia a dia, as informações 

verídicas, tendo em vista que as nossas redes sociais estão infestadas de fakes. 

 

Ontem a noite saiu nas redes sociais um fake, onde o Governador já tinha 

decretado a fase vermelha no estado todo e vai ser anunciado esse decreto só hoje, 

as 17 horas da tarde. É preciso que tenhamos as cautelas possíveis, não só a nós, 

mas também ao nosso próximo. 

 

Ninguém aqui citou que hoje também está havendo uma sessão, também online, lá 

na Seata, onde estão sendo discutidas algumas coisas relativas as novas resoluções 

tomadas pela senhora prefeita. Passar a nossa solidariedade aos funcionários. 

Parabenizar alguns que já estão ganhando na justiça o seu direito de voltar a ter 

seu salário integral.  

 

Parabenizar aos senhores vereadores, Alexandre Tenório pela grande homenagem 

ao nosso querido e eterno amigo Zequinha Batinga. Sem dúvidas será uma das 

mais bonitas e bem feitas homenagens no nosso município. 

 

Também parabenizar ao Marcos Rebollo pelas ações na Guarda. Gostaria, que de 

alguma forma, fosse incentivasse o uso das máscaras. Tem gente que está usando 

a máscara, mas sem a utilidade devida. O município poderia se prontificar a doar 

máscaras a muita gente que não pode, sequer, comprar uma máscara”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Vereador Fernando, esta semana estivemos em seu Povoado, naquela pracinha 

que por sinal é muito bonita. Estamos fazendo um trabalho educativo, inclusive em 

parceria com a Vigilância Sanitária, com a Defesa Civil, Secretaria de Saúde e 

Guarda Municipal. Inclusive também sobre a questão do Santuário de Santa Tereza 

que recebe muita gente e isso não tem como deixar que aconteça essa situação. 



Tem que haver o controle. Tem que parar. Em finais de semana, chega a ter uma 

grande quantidade de pessoas”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Vereador, estamos as ordens no que for possível, para ajudar Vossa Senhoria 

nesse trabalho de nortear o povo a ter mais cuidado. O problema é tão sério que 

ninguém leva em consideração que uma só pessoa, pode infectar até cem. 

 

Isso nos faz ter uma reflexão. Eu particularmente tenho pressão alta, excesso de 

peso e etc. Por isso que estou recluso e estou saindo de casa só quando é 

estritamente necessário. 

 

Digo ao presidente que não fiz estas Moções, simplesmente por temer está indo 

sem necessidade a um local, onde eventualmente podemos infectar ou seu 

infectado. 

 

Agradeço a todos e digo que estamos aqui para lutar pelo melhor da nossa terra”. 

 

Vereador Cicinho - Presidente 

 

“Nobre vereador Fernando, quando Vossa Excelência quiser fazer qualquer 

Indicação, pode pedir ao Júlio pelo whatsapp, que ele faz sua Indicação e a gente 

apresenta ela, para Vossa Excelência não ter que ir pra Câmara”. 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

 

“Senhor presidente, quero inicialmente lhe desejar saúde. Que Deus lhe dê saúde. 

 

Um abraço a todos os demais vereadores. 

 

Como sempre, agradecer a Deus por tudo. 

 

Quero pedir que os companheiros me ajudem nas Indicações que trago, que é para 

colocar bueiro naquela entrada da Burarema.   

      

Também Indicações de quebra-molas, que a população me pediu. Um no Povoado 

do vereador Fernando Vigário, na rua da Feira, antiga rua da Serraria. Tem um 

quebra-molas perto da casa do vereador Fernando, mas no restante da rua não 



tem. Foi me pedido para solicitar ao secretário de Infraestrutura, a colocação desse 

quebra-molas.  

 

Um quebra-molas na rua ao lado da Praça do Mapa, onde passa sempre muitas 

crianças ali, atravessando aquelas ruas. Que o secretário de Infraestrutura, faça esse 

quebra-molas também. 

 

Quero fazer aqui uma solicitação ao órgão competente, no caso a Secretaria de 

Agricultura, no nome do diretor Gernan Acioli, que ele procure vê quem são os 

donos desses animais que vivem soltos aqui na cidade, sempre na Praça do Trevo, 

nas margens da BR-316, onde pode chegar a um acidade, que Deus o livre, e matar 

uma família”. 

 

Vereador Fernando Vigário - Aparte 

 

“Na BR-316,em frente a Nicole, todo dia sempre tem um cavalo lá, que vem acho 

que dá região do Salgado”. 

 

Vereador Neto Acioli 

 

“Então, gostaria de fazer uma solicitação ao órgão competente, no caso a 

Secretaria de Infraestrutura, que se informe que são os donos. E, caso os donos não 

tomem as providências, junto com a Guarda Municipal, que conta hoje com nosso 

amigo vereador Marcos Rebollo, recolha, não os deixando soltos na rua”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Na verdade, a Secretaria de Infraestrutura precise do apoio da Guarda Municipal, 

pode solicitar através de oficio ou de uma ligação. Tenho certeza que a Guarda 

estará disponível para ajudar o município, ajudar na sua Indicação”. 

 

Vereador Neto Acioli 

 

“Quero aproveitar para parabenizar pelo seu trabalho, um trabalho brilhante, junto 

com o diretor da Guarda, o nosso amigo Thyago. 

 

Quero aqui agradecer a Deus e pedir saúde para todos nós. Que essa pandemia 

passe, que essa vacina chegue e seja tudo resolvido, em nome de nossa Senhor 

Jesus Cristo”. 

 



Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

 

“Inicio pela minha Indicação de hoje, que é no Povoado Bittenocurt, onde nas 

campanhas ouvi muitos pedidos de um Posto de Saúde naquela localidade. Quero 

que a Secretaria de Saúde estude lá um local. O pessoal do Bittencourt vai para 

suas consultas médicas, no Povoado Olhos D’água. As vezes tem que pegar uma 

condução. É uma situação difícil, que vem de muito tempo. 

 

Deixo essa reivindicação e dizer que a população está sofrendo se deslocando para 

Olhos D’água”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Primeiro, queria agradecer a Deus e pedir que nos livre dessa mazela, dessa 

pandemia que vem amedrontando todos nós. 

 

Nós estarmos aqui hoje, discutindo os interesses de Atalaia, é realmente motivo de 

agradecer a Deus, essa oportunidade. 

 

Alguns colegas já tiveram contato com o vírus covid e graças a Deus tiveram uma 

boa recuperação. Graças a Deus não tiveram sequelas.  

 

O que me traz aqui hoje é uma preocupação com o povo de Atalaia. Estamos 

passando por um problema delicado, que já vem se arrastando há mais de um ano 

e vem trazendo um desgaste tanto na área de saúde, como social, devido ao 

número de empregos que vem fechando, o aumento no número de demissões na 

industria e comércio. 

 

É realmente um momento delicado para a economia do país. E, logicamente a 

economia do município também. Parabenizar ao vereador Toni pela iniciativa de 

propor que o município reveja uns taxas, como o alvará, o de licenciamento. É hora 

realmente do município ser parceiro do comércio de Atalaia. O auxilio emergencial, 

que veio como paliativo, hoje praticamente não existe mais. 

 

Aproveitar o momento também, dessa preocupação socioeconômico do município, 

do estado e porque não, do país. Conversei com a prefeita Ceci Rocha por esses 

dias, através de uma conversa do whatsapp, mostrando a prefeita a importância de 

um projeto de lei que pretendo mandar para esta Casa, nas próximas sessões, 

assim que estivermos formado as comissões. O projeto já está pronto pela minha 

assessoria jurídica e ele trata da autorização para o município de Atalaia celebrar 



contrato com as clinicas privadas do município, para isenção de 50% mais nas 

consultas médicas com especialistas. Sabemos que o município já fornece através 

do CORA e da Secretaria de Saúde, mas volta ou outra nosso munícipe precisa de 

uma certa urgência para fazer a consulta. Então, estudamos junto com alguns 

outros colegas parlamentares, não só de Atalaia. Iremos propor esse projeto de lei, 

autorizando o município de Atalaia a celebrar um convênio com as clinicas 

particulares, dando isenção de 50% nas consultas com especialistas. É claro que 

para ter direito a esse desconto, haverá alguns critérios e, acima de tudo, a 

condição socioeconômica de cada munícipe atalaiense. Espero contar com o apoio 

de toda a Câmara, tendo em vista que é um projeto que visa atender, nesse 

momento de pandemia, as necessidades dos nossos munícipes. 

 

Também iremos apresentar um projeto que fala sobre a isenção de IPTU. Sabemos 

que a receita do município não pode ser abdicada sem um projeto de Lei. Mas, 

iremos propor esse projeto de Lei para os contribuintes do município que tenha 

alguma patologia crônica. São patologias que dão autorização a eles a não 

pagarem imposto de renda. Pretendo também trazer esse paliativo para as famílias 

que passam por essas mazelas, que sabemos que é um gasto muito grande. Além 

do gasto financeiro, tem o gasto psicológico. Sabemos que isso não traz o conforto, 

não traz a solução do problema, mas vamos tentar propor esse paliativo. 

 

Além do mais, pois esse ainda cabe uma discussão com o Executivo, de uma forma 

de parcelamento ou perdão do IPTU do ano de 2020 e 2021, tendo em vista que 

foi um ano muito difícil, que inviabilizou a sociedade atalaiense a arcar com suas 

despesas pessoais. 

 

Gostaria de deixar aqui uma Moção de Parabéns ao diretor do SAAE de Atalaia, o 

Chico Xavier, que completou ano recentemente. Chico Xavier já foi um vereador 

desta Casa. É um homem que eu, particularmente, tenho um grande carinho por 

ele e não poderia deixar aqui de externar os meus votos de parabéns”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Gostaria de subscrever os votos de parabéns ao nosso amigo e eterno vereador 

Chico Xavier”.           
 

 


