
 

 

SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 

2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereador Fabricio Torres 

 

“Em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, quero dar um bom dia a todos.  

 

Após um longo tenebroso inverno, que esse tal de covid nos colocou, estamos aqui 

mais uma vez para iniciar os trabalhos na Câmara Municipal de Atalaia. Pedindo a 

Deus que continue nos ajudando, como sempre nos ajudou, para que a gente 

possa continuar firmes e fortes, buscando sempre a melhoria do nosso município. 

 

Acho que a vida de todos foi modificada com essa pandemia, que atingiu a todos e 

acho que ninguém continuou a vida como ela era. Todo mundo teve alguma 

modificação.  

 

Aqui no nosso município tivemos erros e acerto, mas, ao longo do tempo a gente 

ver que até os erros foram cometidos pensando na melhora e pensando em 

resolver o problema. Não houve má-fé de forma alguma.  

 

Quero parabenizar ao nosso prefeito Chico Vigário pelas últimas inaugurações que 

teve aqui no nosso município. Entre elas o laboratório lá no Hospital, que julgo ser 

o mais importante. A praça que eu sempre digo, em frente a casa do nosso prefeito 

Zé do Pedrinho, do meu amigo Zé do Pedrinho, ficou linda, muito bonita. É aquele 

padrão de praça que quero para a nossa cidade e gostaria muito que ela fosse 

replicada para outros locais do município, que merece ter um espaço daquele”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 



“O vereador Toni acabou de ler um requerimento de minha autoria, umas 

Indicações exatamente de várias praças no município. Quando nos deparamos com 

aquela praça, é de encher os olhos. Enquanto representantes legais do povo, 

queremos o bem para a nossa cidade e que bom seria se pudéssemos ter em todas 

as praças do nosso município, aquele padrão de praça. Peço a colaboração de 

todos, porque o presidente não vota nas Indicações e a gente encaminhar ao 

prefeito, para que ele possa realmente aplicar aquele padrão de praça em nosso 

município”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Quero parabenizar a todos os envolvidos. Não só o prefeito, que é o carro-chefe, 

sem sua vontade a coisa não acontece, mas também a toda a equipe que ajudou 

na elaboração e execução dos projetos. 

 

Também solicitar da população que ajude na conservação. Existem os dois lados da 

moeda, o município trabalha e faz, mas a população tem que fazer a parte dela, 

pois caso contrário, daqui a um ano está tudo quebrado. Peço a população que 

ajude a preservar o que está sendo feito. 

 

A quadra da Ouricuri também está muito boa. Os vereadores da região, o Mauricio 

e o Marivaldo não estão aqui presente, mas quero parabenizar a todos os 

envolvidos lá. Fico excelente a quadra. 

 

Gostaria de levantar um assunto aqui, onde alguém pode até dizer que é por estar 

em período pré-eleitoral e talvez não seja assunto para o momento, mas para mim 

o que menos importa é o período pré-eleitoral, o que importa é continuar o 

trabalho aqui. Em uma sessão nesse Plenário, onde teve a apresentação do filme 

Zumbi Quilombo dos Palmares, escutei vários discursos aqui proferidos e achei que 

tá na hora da gente se preocupar em organizar o turismo no município de Atalaia. 

Se enumerarmos as dez belezas do Estado, o Santuário Ecológico de Santa Tereza 

vai estar inserido dentro desses dez. Concordam? 

 

Aqui foi sede das tropas que aniquilaram o Quilombo dos Palmares. Naquela 

época, União dos Palmares, como estava conversando com o meu amigo Anilson 

Júnior, nem existia União, mas já existia Atalaia. Vila Real de Bragança. Mas, no 

entanto, se existe um turismo oficial à Serra da Barriga, Atalaia não faz parte dessa 

rota. Proponho que todos nós venhamos solicitar a Secretaria de Cultura e Turismo, 

que organize e coloque Atalaia nessa rota. Existe Secretaria de Turismo no 

município?”. 



 

Vereadora Camyla Brasil – Aparte 

 

“É um assunto muito pertinente. Antes mesmo da pandemia, eu também havia 

colocado aqui que tinha me reunido com alguns guias turísticos, que clamavam 

por uma condição melhor, para incluir outras rotas e não apenas a Santa Tereza, a 

exemplo da Usina Brasileiro. Temos um ponto aqui perto da Flor da Serra, onde 

temos um Mirante estrondoso de lindo e que esse pessoal não tem esse apoio. A 

Santa Tereza já se vendo só nos pacotes turísticos. Mas, realmente precisaria desse 

apoio e incentivo, para que as churrascarias possam receber os ônibus, para que no 

entorno das Igrejas possa haver o desenvolvimento do turismo e com isso  

também desenvolver a economia. Sabemos que é grande o problema da geração 

de emprego e renda em nosso município. Como Vossa Excelência disse, alguns 

podem achar que é algo político e que não é para se tratar, mas o 

desenvolvimento econômico e turístico do nosso município, é sim muito 

importante. Você está de parabéns vereador. Vindo de Vossa Excelência, acredito 

que a gestão irá olhar com olhos melhores e que vamos poder realmente 

desenvolver. Conte comigo para subscrever a sua Indicação”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Tem o turismo histórico, ecológico e também o de aventura. O potencial é enorme 

e se tiver organização, seria de suma importância. Peço ao presidente que seja de 

uma forma administrativa, para que esse discurso não fique no ar”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Podemos fazer de uma forma coletiva, para que esse discurso não fique no ar. O 

senhor encabeçando a Indicação, que é de vossa autoria. Vamos enviar para as 

secretarias do município e do Estado. Vou solicitar uma reunião com a Secretaria 

de Turismo do Estado ”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Gostaria de ver uma forma de discutirmos essa questão. Para que não fosse 

simplesmente feita uma Indicação. Não estou dizendo que vai acontecer, mas para 

que isso não vá pra gaveta, pois é importante que essa ação seja feita a médio 

prazo. Se for organizado por acontecer de ser criado aqui 200 ou 300 empregos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 



“Há alguns dias atrás estive no Cambucá. O rapaz da região me deu a informação 

que quando chega lá em cima da Serra da Nacea, tem partes que dá para ver o 

mar. Salvo engano é o ponto mais alto do Estado. Deve ser um passeio ecológico 

extraordinária. Daqui de Atalaia você vê parte do mar, é muito interessante aquela 

região. Podemos elaborar isso em um plano de discussão”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“O que mais me angustia em ser do Legislativo, é não poder executivo, aqui a 

gente só faz pedir, pedir, tentar e buscar. Mas, vamos pedir”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Peço licença para poder tirar a máscara, para me comunicar melhor.  

 

Excelentíssimo senhor presidente Alexandre Tenório, através do qual eu saúdo a 

todos os vereadores e a todas as vereadoras aqui presente. 

 

Senhores e senhoras atalaienses que hoje eu saúdo nas poucas pessoas que ainda 

podem nos acompanhar, em virtude da pandemia, que está com algumas 

restrições aqui na Casa. 

 

As pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais, no meu ao vivo, 

também no Atalaia Pop que deve estar na Rádio Web do Atalaia Pop e o Phablo 

faz um trabalho maravilhoso, que transcreve tudo que falamos aqui, de forma 

muito fidedigna. 

 

Inicio minhas palavras propriamente ditas, agradecendo mais uma vez a Deus, por 

mais está oportunidade, dessa vez um agradecimento a Deus muito mais especial, 

pois estamos enfrentando um momento muito difícil. Foi necessário parar, foi 

necessário fechar as portas, nos reinventar, fazermos sessões on-line, onde não 

podíamos discutir os anseios totais da população, exercer com fidelidade o nosso 

cargo, tudo em virtude dessa pandemia. 

 

Eu tenho que agradecer a Deus, porque eu, meu esposo, os meus filhos, fomos 

atingidos pelo vírus e, graças a Deus, estamos todos bem. Nem todos tiveram a 

mesma sorte do que nós e infelizmente várias vidas foram perdidas. O vírus ainda 

existe. Infelizmente as pessoas já baixaram as guardas, mas o vírus existe, o 

problema ainda existe. Graças a Deus os números têm baixado, mas ainda não 

temos vacina, não tem uma solução para esse problema. 



 

Gostaria de pedir a secretária de Educação, a senhora Rosangela, ara que faça 

reparos urgentes nas Unidade de Saúde, principalmente para a do Jenipapeiro e 

para a do Branca II. A do Jenipapeiro, sempre foi uma luta nossa para que tivesse 

melhores condições naquela Unidade. Foi entregue uma nova Unidade ainda no 

inicio desse ano, em janeiro, mas, infelizmente, não foi entregue com condições 

digna a população. A primeira, nas últimas chuvas que teve, foi possível identificar 

os vídeos no whatsapp, nas redes sociais, a água saindo por tudo que é canto. Uma 

estrutura precária. Ali já tinha várias reclamações de funcionários, de pessoas da 

comunidade, que as paredes passavam choque e tinha diversos problemas 

estruturais. Peço pela Unidade do Jenipapeiro e também do Branca II. 

 

As redes sociais foram nossas aliadas nesse período. Fiz alguns pedidos, colocava 

os vídeos das Unidade. No Branca II tem mofo, vazamento e uma série de situações 

que precisam de reparos urgentes. 

 

Mudando agora para a Educação, quero solicitar ao secretário de Educação, senhor 

Genivaldo, que envie a esta casa e ao meu gabinete, especificamente, a prestação 

de contas do que foi gasto do dinheiro dos precatórios, até esse momento. 

 

Todos sabem que eu acompanho muito os Diários e consegui visualizar que tem 

várias licitações pertinentes a Educação, em andamento. Gostaria de saber quais 

dessas licitações, que o recurso será oriundo do recurso dos precatórios. Tem 

algumas licitações que me chama atenção, uma delas especificamente, é uma 

licitação que custa mais de 3 milhões de reais, para retomada de obras de quadro 

quadras da Educação, que estão paradas. Uma delas é na Vila, outra nos Olhos 

D’água, uma no Santo Antônio e uma no São Sebastião.  

 

Estranhamente, a própria Prefeitura ela move uma ação contra o atual gestor e 

algumas outras pessoas, pelo suposto desvio de mais de três milhões de reais que 

seriam pertinente as mesmas quadras. Essas coisas nos chamam atenção. Existe um 

processo que está sendo movido pela Prefeitura desde o ano de 2015, quem tiver 

dúvidas o processo é o 07000259320158020040. Existe esse processo em 

andamento e existe também essa licitação em andamento. 

 

Por que estou tratando isso aqui? Não é bom que saia as quadras? Lógico que sim. 

Mas, nos chamam a atenção que a própria Prefeitura mova uma ação contra o 

gestor e que esse dinheiro venha a sair dos Precatórios, pois nos dar a impressão 

que a população, que o servidor está pagando duas vezes pelo mesmo serviço e 

não tem o serviço”. 



 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Nobre vereadora, a senhora já está afirmando que o dinheiro será oriundo dos 

Precatórios?”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Solicitei que fosse prestado contas e informado que as licitações que estão em 

andamento, quais as origens dos recursos. Estou curiosa vereador, não estou 

afirmando.  

 

A Prefeitura move uma ação pelo suposto desvio, não existe uma condenação 

ainda e não sou eu quem estou para acusar. Uma operadora do Direito não subiria 

a uma Tribuna para acusar ninguém, isso compete a quem moveu a ação e a quem 

vai julgar a ação”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Se me permite uma parte, me permita tirar também a máscara. Com relação a 

questão da obra das quadras, a senhora flou acreditar que é recurso do Precatório 

e que a população está pagando duas vezes. Só ressaltar que em outubro de 2019, 

quando eu ainda era secretário de Educação, fizemos uma visita no intuito de 

repactuar e angariar recursos para o término da construção dessas quadras. Posso 

afirma a Vossa Excelência que os recursos que serão destinados para o término 

destas quadras, nada tem haver com recursos dos Precatórios. Posso lhe assegurar 

que os recursos dos Precatórios só serão gastos pelos município, diante do acordo       

firmado com o MPF, que ninguém é tão irresponsável para fazer algo diferente 

disso”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Muito esclarecedor Vossa Excelência, mas como foi finalizado que não tem 100% 

de certeza, que me seja encaminhada a informação oficial, se foi gasto ou não 

algum valor. Se está 100% aplicado, se está 100% intacto. Tanto o dinheiro dos 

Precatórios, como das licitações que estão em andamento e a origem dos recursos 

para que sejam realizadas. 

 

Uma outra coisa que gostaria que o secretário de Educação me passasse, o porquê 

do elevado número de reajuste de pessoas com gratificações, complementos de 



cargas horárias, do inicio do ano até agora, sabendo que só tivemos quinze dias de 

aulas presenciais. A classe como um todo vai completar três anos sem reajuste, 

vem brigando, pois alguns servidores vem recebendo abaixo do piso salarial. Só 

para se ter uma idéia, em dezembro de 2019, 153 servidores da Educação tinham 

gratificações. Em março de 2020, 160 servidores. Em maio de 2020, 169 servidores. 

Como é que a classe há três anos que vai completar sem reajuste e tantas pessoas 

recebem gratificações, complemento de carga horária, entre outras coisas. Será 

que tá tendo tanta aula on-line virando hora? Não justifica fazer da Prefeitura 

cabide de emprego. Não venham realmente querer tampar o sol com a peneira. 

Que o secretário possa encaminhar a esta Casa a justificativa disso estar 

acontecendo. 

 

Em agosto, estou toda de lilás, é o Agosto Lilás, mês de combate e prevenção da 

violência cora a mulher. A mulher não pode se calar, precisa ser ouvida, precisa ser 

representada, precisar ainda ocupar um maior espaço na sociedade. Nós não 

vamos nos calar, as mulheres estão aí para serem ouvidas. Tenho orgulho de ser 

mulher, ser mãe, ser profissional e de representar o meu povo”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Estamos retornando após cinco meses longe desta Casa, longe da Tribuna. 

Infelizmente não passamos bons momentos, com toda essa pandemia. Como bem 

falou a vereadora Camyla, a doença existe e nós não podemos esquecer disso e 

precisamos continuar mais ainda, tomando todos os cuidados. Sabemos que a 

gente retorna a esse novo normal e os cuidados precisam ser redobrados. 

 

Durante todo esse período, lá no final de março e começo de abril, como não 

estávamos aqui tendo as sessões presenciais, a vereadora Janaína, através do meu 

gabinete, continuei trabalhando em prol da população e encaminhei vários ofícios 

diretamente ao gabinete do prefeito. Principalmente fazendo indicações de ações 

ao combate e prevenção da pandemia. Alguns foram atendidos, outros não. Hoje 

queria ratificar um pedido que foi feito por esta vereadora e que realmente 

continua muito a desejar. Talvez, aqui no centro da cidade seja mais efetivo, mas 

como eu moro num Distrito, assim com nos Povoados mais distantes, a fiscalização 

continua muito pouco efetiva. Sabemos que a população tem a sua parcela, 

sabemos que cada um tem que cumprir com o seu dever, pois não é papel da 

gestão colocar máscara na mão de ninguém, ou ir lavar a mão do povo. Pediria 

mais ações de conscientizações, principalmente na zona rural e de uma fiscalização 

mais efetiva, para que a gente conseguisse minimizar da melhor forma isso. No 

Distrito Branca, as pessoas andam sem máscara normalmente. Teve um dia de uma 



ação grande, mas precisaria de uma maior fiscalização em pontos comerciais. Sei 

que eles precisam de suas atividades comerciais, não é disso que estou falando. 

Mas, precisam de um apoio da gestão para ajudar, pois as vezes o dono do 

comércio coloca todas as regras, mas a população chega e não quer seguir. Tem 

gerado até muito problema. Essa parte, o Comitê, na pessoa do Dr. Eduardo que 

tem me atendido muito bem, que nunca me negou nenhuma ação, peço que 

continue essa fiscalização nos Povoados. Sabemos que por ter avançado da fase 

laranja para amarela, o povo acha que acabou. Não acabou, não temos vacina e 

precisamos manter esses números reduzidos. 

 

Quero aqui agradecer ao prefeito pelo atendimento a minha Indicação, onde foi 

feito um poço artesiano no Distrito Branca, na região da Chã da Branca, onde teve 

uma melhora bastante considerada pra população. 

 

O meu agradecimento, que será eterno, ao deputado federal Arthur Lira. Termino o 

meu mandato no dia 31 de dezembro de 2020, com o meu dever cumprido, de 

conseguir a maior obra do Distrito Branca, tão almejada por tantas pessoas. Meu 

esposo passou por esta Casa por quatro mandatos, sempre fazendo essas 

reivindicações e nunca conseguiu. E, graças ao deputado Arthur Lira, só tenho que 

agradecer ao só pelo Distrito Branca, mas pela cidade de Atalaia”. 

 

Vereador Toni Barros – Aparte 

 

“Parabenizo a senhora por essa grande obra lá na Branca. Também me sinto muito 

realizado por ter conseguido, também juntamente com o deputado Arthur Lira, 

aquela obra que era almejada por muitos. Meu pai lutou muito e infelizmente não 

conseguiu realizar o sonho dele. Mas, me sinto realizado por ter conseguido 

realizar o sonho dele e de toda a população do Povoado Bittencourt”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“E seu pai recebe uma justa homenagem, com aquela Avenida se chamando 

Vereador Manoel Ferreira Barros”. 

 

Vereador Toni Barros – Aparte 

 

“Agradeço ao prefeito por esta grande homenagem e ao vereador Ricardo que foi 

quem primeiro idealizou essa homenagem”.        

 

Vereadora Janaína do Cal 



 

“Venho hoje trazer algumas reivindicações a gestão. Também encaminhei essa 

Indicação via oficio, mas não tive nenhuma resposta. Coloco hoje via Indicação. 

Que é o pedido de reforma de uma ponte na Usina Ouricuri, que dá acesso a rua 

do Escritório, onde o pessoal tem que fazer um arrudeio de quase um quilometro 

ou mais, na lama. A ponte tem toda a sua estrutura de ferro. Não entendo de 

engenharia, mas acredito que ser algo pequeno. Sua utilidade é de grande 

importância. Estive visitando o Distrito Ouricuri e o pessoal me fez essa 

reivindicação. Venho aqui pedir o apoio dos senhores vereadores para que essa 

benfeitoria seja feita, para melhorar a condição do pessoal chegar lá no centro. 

 

Também já pedi via oficio, via WhatsApp, via telefone, ao secretário de 

Infraestrutura, a iluminação para o Distrito Branca, que tá precário. Sabemos que é 

um trabalho continuo, a Prefeitura vem fazendo esse trabalho na cidade, mas a 

Branca está com muitas ruas as escuras. 

 

Agradeço ao prefeito o atendimento a minha Indicação, pois ele colocou um ponto 

de ônibus na Branca. Ficou lindo e venho pedir a ele um igualzinho, aqui no Gavião, 

na entrada do Povoado Sapucaia. 

 

O gabinete da vereador Janaína retoma suas atividades presenciais e a população 

se sinta a vontade, porque o gabinete da vereadora Janaína é de vocês”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de usar essa 

Tribuna. Quero desejar um bom retorno a todos os colegas vereadores e dizer que 

o pior já está passando. Com fé em Deus tudo vai passar. Devemos ter todo o 

cuidado, pois essa doença não é brincadeira. 

 

Trago aqui algumas Indicações hoje, pois tenho andado e ouvido as reivindicações 

da população. Faço essas reivindicações ao prefeito Chico Vigário, que tenho 

certeza que realizará pelo bem da população atalaiense. 

 

Parabenizar também a ele por essas obras que estão sendo inauguradas, por 

aquela praça no bairro José Paulino. Parabenizar pelas grandes inaugurações que 

estão sendo feitas. Que continue assim realizando essas grandes obras em nosso 

município. 

 



A Indicação de número 010 de 2020, para que seja construído um abrigo, na 

espera de ônibus e transporte, na AL 210, no inicio da Avenida Manoel Ferreira 

Barros, no Povoado Bittencourt. A população me reivindicou isso, porque ficam 

esperando o carro no sol, na chuva. Depois eu mesmo irei entregar essa Indicação 

em mãos a ele, para que isso seja feito. 

 

A Indicação de número 011 de 2020, que também foi pleiteada pelos moradores 

daquela localidade, o Parque do Futuro 2, naquela rua que margeia a linha férrea 

no bairro 21. Pedindo para que faça uma pavimentação de pó de brita, pois tá uma 

lama grande ali. Também as outras ruas do Parque do Futuro 2. Irei entregar em 

mãos. Tenho certeza que será feita. 

 

Indicação de número 012 de 2020, pedindo que seja pavimentado com pó de brita, 

a rua principal daquela localidade denominada como Rua da Poeira, onde está um 

buraco danado e uma lama danada. Tenho certeza que será feito isso”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Quero iniciar as minhas palavras dizendo que sou pré-candidato a reeleição a 

vereador, mas não estou preocupado nem com a minha candidatura, quanto mais 

com as dos outros.  

 

Estou preocupado com essa doença que não acabou ainda, não tem vacina e que o 

medo faz com que a gente tenha de sair pra certas coisas. Tenho uma mãe com 

mais de 70 anos em casa”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Ontem, no noticiário, vi que a China já patenteou a vacina. Então, ela já existe. 

Fiquei muito feliz com isso e, Deus queira que nesses 60 dias já esteja disponível 

para o mundo inteiro. Pelo menos agora já sabemos que a vacina existe”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“É bom que seja verdade isso. Agora, quando essa vacina vim chegar em nosso 

município, é lá para 2025, próximo a outra eleição. 

 

O vereador Mauricio e o vereador Marivaldo não vieram hoje, mas no nome deles 

solicito a Prefeitura que passe a máquina no Povoado Ouricuri, da Praça Padre 

Cícero até a caixa d’água naquela localidade. 



 

Como falei em uma reunião fora Plenário, quero desejar toda sorte aos pré-

candidatos. Que Deus ilumine a todos vocês. Estarei fazendo a minha campanha 

como sempre fiz, sem passar por cima de ninguém, sem jogar pedra em ninguém. 

Meu nome vai estar a disposição. Se o povo achar que devo voltar, irei voltar, caso 

contrário, irei continuar a minha vida do mesmo jeito. Não estou desesperado, vivo 

do meu trabalho. Estou aqui para ajudar os meus munícipes, que é o meu trabalho 

e obrigação”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Estou até emocionada de realmente estar aqui nesse Plenário, depois desses 

meses de tantas angustias. Digo isso, porque fiquei na linha de frente, trabalhando 

e levando um pouco de conforto aos nossos munícipes, as pessoas doentes. 

Mesmo sendo do grupo de risco, graças a Deus tenho uma saúde boa e decidi 

continuar trabalhando, porque naquele momento eu não podia deixar o meu povo 

sem atendimento. É até uma questão de humanidade. Eu como médica, fiz um 

juramento a Deus e a Hipocrates, para cuidar da vida do meu semelhante, não 

podia naquele momento me negar a atender. Fui atender dentro da medida do 

possível, das condições que a Secretaria nos deu. Nos forneceu EPIs para trabalhar, 

máscaras N95, 3D e as cirúrgicas, luvas, álcool, protetor facial, toca, nunca faltou na 

nossa Unidade de Saúde. Trabalhamos com dignidade. Inclusive tirei fotos 

trabalhando e fizemos um bom serviço. 

 

Sabemos que o SUS é deficiente em todo o país, mas, dentro daquilo que 

podemos fazer, levamos a orientação, tratamos vários pacientes e, graças a Deus já 

chegamos na faixa amarela e Alagoas vi na TV que está na faixa azul. Como disse a 

vereadora Janaína, não podemos deixar de ter os cuidados necessários. 

 

Sempre que vejo as pessoas nas ruas sem máscara, peço coloquem máscara e que 

em momento algum deixe de usar, pois estar se protegendo e protegendo as 

outras pessoas. 

 

Passamos pelas ruas e vemos as pessoas nas calçadas, tomando a sua cervejinha 

despreocupada, sem nenhum cuidado, sem nenhuma máscara. A Secretaria de 

Saúde, as autoridades competentes, tem que está informando sim, tem que passar 

o carro de som e tem que ter a fiscalização. 

 

Peço encarecidamente a população, cuidado, pois o bem maior que vocês tem é a 

vida. E, a gente só sabe quando perdemos uma pessoa que a gente ama, numa 



situação que é constrangedora, como vimos tantos atalaienses que nem sequer 

puderam se despedir. As pessoas tem esse conhecimento, o que está faltando é 

acreditar que essa doença existe. O vírus estar aí, minimizou, não passou. Se não 

tivermos cuidado, voltaremos a fase vermelha. Um exemplo disso é Arapiraca, que 

passou pra fase amarela e agora tá com uma grande quantidade de casos. 

 

Que a população tenha esse cuidado, se proteja, use máscara, lave as mãos. 

Quando chegar em casa tire a roupa, tome um banho completo, lave aquela roupa 

separada. Vamos ter esse cuidado, pois nós não podemos perder mais pessoas. 

 

Estamos diante de uma campanha política. Agora em novembro vai ser o pleito 

eleitoral. Não se descuidem. Vocês que vão fazer visita e as pessoas que recebem 

visita, usem máscara, mantenha distância de dois metros, para que as pessoas 

continuem com saúde. 

 

Quero parabenizar o prefeito pelas inaugurações feitas na cidade. A praça ficou 

muito bonita. Aquela Praça do Zé do Pedrinho, a outra, a Praça de Nossa Senhora 

das Graças. É isso, o prefeito tem que trabalhar por nossa cidade e pelo bem do 

nosso município. 

 

Quero fazer um Requerimento verbal, pedindo ao senhor prefeito e ao secretário 

João Eudes, de Infraestrtutura, para fazer a canalização daquela vala que fica ao 

lado do Posto de Saúde Rinaldo Jorge Calheiros da Costa Junior. Quando chove, 

enche aquelas duas ruas e o pessoal fica sem condições de sair de casa. Para mim é 

a maior obra que ele tem que fazer agora. 

 

Também parabenizar ao nosso deputado Arthur Lira pela complementação da obra 

do Bittencourt, que ele mandou a pedido do vereador Toni. Também a obra na 

Branca, a pedido da vereadora Janaína. Agradecer, pois nós ainda temos a 

felicidade de ter um deputado federal que olha com carinho para a nossa cidade e 

que traz as obras. Tudo que for de beneficio, ele lembra logo de Atalaia. Parabéns 

Arthur, você merece todo o nosso respeito”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Iniciar o meu pronunciamento de hoje, primeiramente agradecendo a Deus por 

tudo de bom e tudo de bem que ele anda trazendo e fazendo para o município de 

Atalaia. Acima de tudo por todas as bênçãos que o Nosso Senhor estar 

derramando sobre a minha família. 

 



Depois de um longo período longe da Casa do povo, retorno de fato pra Câmara. 

No momento mais que feliz, não só para o vereador Anilson, mas para toda a 

população de Atalaia, pois estamos vivendo uma onde de desenvolvimento para o 

município de Atalaia. Nos últimos meses, a gente está vendo o compromisso desse 

grupo liderado pelo prefeito Chico Vigário, com o município de Atalaia. Se 

puxarmos pela memória e devemos puxar pela memória, como nós pegamos o 

município de Atalaia lá na saída do mandato sanduíche dos outros dois prefeitos. E, 

o compromisso que o prefeito teve de reestruturar, de reerguer e agora essa onde 

de desenvolvimento na comunidade, sentida pelo povo de Atalaia. 

 

Onde a gente passa, a gente vê obras estampadas em nosso município e rostos 

felizes das pessoas que estão sendo agraciadas e beneficiadas com essas obras. 

Tenho certeza que essa onda de obras não vai parar e nem deve parar. Como a 

vereadora Janaína ressaltou, melhorias nos pontos de ônibus, para atender a nossa 

comunidade que diariamente precisa se deslocar no próprio municipal e até nas 

viagens municipais. O laboratório de Endemias, pois sabemos que o Rio Paraíba é 

nosso aliado, mas com ele traz também o schistosoma. Precisamos realmente ter 

lugar para fazer as analises e tratar todas as epidemias que circulam no município 

de Atalaia. 

 

Fomos testemunhas da entrega da belíssima quadra lá no Distrito Ouricuri, que 

com certeza vai envolver toda aquela comunidade. Quando assumi a Secretaria de 

Educação, resgatamos os torneios de futsal inter-escolares. E, infelizmente os 

alunos do Distrito Ouricuri tiveram que ter a sua etapa no Distrito Branca. Mas 

agora, com aquela reforma, com a entrega daquela quadra, vamos poder fazer a 

etapa de futsal na Ouricuri. 

 

A onda de pavimentação, bem lembrada pela vereadora Janaína e pelo vereador 

Toni, que são conquistas individuais deles, mas tem que ser ressaltada que essas 

conquistas só é possível pela parceria política e o compromisso que o deputado 

Arthur Lira tem com a cidade de Atalaia, através da vereadora Maria da Comesa e 

com o prefeito Chico Vigário. Se não fosse esse compromisso, essas obras 

poderiam sair, mas com certeza demoraria um pouco mais. 

 

No mês de outubro de 2019 estive em Brasília com o prefeito Chico Vigário, nosso 

líder político da região, o maior líder político da região, estivemos no gabinete do 

senador Renan Calheiros e fomos recebidos pelo governador de Alagoas, o 

Renanzinho. Lá fez questão de interromper a reunião que estava tendo com outros 

prefeitos, e fez questão de dizer ao prefeito Chico Vigário que está garantida a 

pavimentação do Jagatá e de toda a sua adjacências. A pavimentação com o 



saneamento. É mais uma conquista desse grupo político. É uma luta de muito 

tempo da vereadora Neide Miranda e desta Câmara de Vereadores. Não saiu ainda 

por conta da pandemia, mas já está entrando em processo licitatório. Quem lembra 

da carreata que nós fizemos com o Governador Renan Filho na sua reeleição? 

Levamos ele in loco no Jagatá e nas suas adjacências, e lá ele assumiu esse 

compromisso. Aquela comunidade, graças a Deus terá dias melhores, em pouco 

tempo”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Bem lembrado vereador, porque essa é uma luta desde 2010. Desde esse ano 

venho lutando para que a Avenida São Sebastião e o Jagatá, seja feito o 

saneamento básico e a pavimentação. Essa verba já veio, teve uma parte que foi 

realocada para a Branca, onde fez aquela parte da Chã da Branca. Naquela carreata 

com o Renanzinho, que foi meu prefeito por duas vezes em Murici, meu deputado 

federal que eu apoiei e meu governador duas vezes, ele me disse que garantia que 

iria fazer. Conversamos em Murici. Fiz o pedido aqui na Câmara e mandei para o 

Palácio. Por conta da pandemia deu uma parada, mas tenho certeza que ele irá 

fazer, pois é um compromisso do governador junto com o prefeito Chico Vigário, 

para beneficiar aquela comunidade”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Esse Programa é denominado Cidade Feliz. Está garantido o recurso no orçamento 

do Estado para essa pavimentação e drenagem, principalmente. Seremos 

agraciados em breve com essa grandíssima obra, que terá tamanha importância, 

assim como aquela do Buraco do Jacaré. 

 

Vale ressaltar que a obra do Buraco do Jacaré foi um compromisso do deputado 

federal Arthur Lira e do senador Biu de Lira com o município de Atalaia, através do 

grupo político liderado pelo prefeito Chico Vigário”. 

 

Vereador Toni Barros - Aparte 

 

“Só lembrando vereador, que a obra do Buraco do Jacaré foi um pedido do 

vereador Marcode Barros, naquela época. Levou o então deputado Benedito de 

Lira até o Buraco do Jacaré”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 



“Como é bom para aquela comunidade ter uma família que passou sua vida 

voltada pelo desenvolvimento daquela comunidade”. 

 

Vereador Neide Miranda - Aparte 

 

 “Também ressaltando que esse mesmo pedido foi feito ao senador Benedito de 

Lira na campanha política, bem como o Arthur Lira. Como o Benedito não teve 

sucesso nesse pleito eleitoral, esse projeto ficou. Mesmo assim reencaminhei ao 

deputado Arthur Lira, que estava vendo no Ministério das Cidades, para vê se 

conseguia a pavimentação de lá do Jagatá. Mesmo assim ele está lutando por isso. 

Caso aconteça alguma coisa e o Governador não faça, Arthur Lira está ciente de 

tudo isso”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“É importante na política a gente ter aliados certos, porque os aliados certos eles 

angariam recursos e traz desenvolvimento para a nossa comunidade. 

 

Finalizando o meu pronunciamento, gostaria de pedir a todos os atalaienses, a 

todos os amigos vereadores, que voltasse os joelhos em oração para que papai do 

céu desse conforto a todas as famílias que foram atingidas por essa praga, por esta 

peste do covid-19. Aqueles que tiveram seus entes queridos a óbitos, devemos 

carinho, respeito. Por isso devemos sim usar a máscara ao sair de casa, lavar as 

mãos e o álcool em gel. 

 

Aproveitar para pedir também orações para as outras enfermidades. Sobretudo, 

nos últimos meses, a minha casa vem lutando contra uma enfermidade que 

infelizmente não tem cura, tem tratamento, que alguns chegam ao final e outros 

pelo meio do caminho. A gente tem certeza que Deus vai nos dar a vitória, que é 

com relação ao câncer. Então, quem puder dobrar os joelhos e fazer uma oração 

por essas famílias. É muito triste, pois o câncer não atinge apenas o doente, mas 

sim toda a família. A gente vive um tormento todos os dias, mas com certeza 

sairemos vitoriosos com a ajuda das orações que estamos recebendo, com o apoio 

dos amigos e com a fé que temos em Deus. 

 

Para finalizar, gostaria de pedir uma Moção de Parabéns para a comissão que no 

último dia 15 realizou a maior live de artistas do município de Atalaia. Lá na AABB, 

tivemos a live dos 15 artistas atalaienses. O meu irmão, o sanfoneiro Anderson 

Ricardo esteve presente, fazendo uma participação”. 

 



Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Que as pessoas que estão escutando a sessão pela Rádio Web e as que vão ler no 

Atalaia Pop, que possam de uma forma fraterna e solidária, dobrar seus joelhos e 

pedir oração pelo pai do nosso vereador Anilson Júnior, que está passando por 

uma situação complicada, mas que graças a Deus vem respondendo ao tratamento 

e com fé em Jesus, logo o Anilson vai tá curado dessa situação que está passando”.  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Estamos chegando a um termino eleitoral no nosso mandato, o meu é o segundo, 

com oito anos de experiência nessa casa. Saudar a todos em nome do nosso amigo 

Dr. Bruno.  

 

Fazendo alguma avaliação do que nós produzimos aqui nesta Casa de Leis, para os 

nossos munícipes atalaienses. Diga-se de passagem, saiu desse mandato de cabeça 

erguida. Faço uma avaliação do meu trabalho e também dos meus colegas e, não 

sendo injusto com as pessoas que por aqui passaram, mas quero dizer que foi uma 

das Legislaturas mais competentes que vi nesse município. Acompanhei de perto o 

trabalho, os pedidos e reivindicações de cada um de vocês. As vezes vinham 

projetos que não eram viáveis aos servidores e aqui foi derrubado ou emendado. 

 

Estava com saudade dessa Tribuna, pois estamos aqui há oito anos cobrando e 

reivindicando. Assim mesmo levamos nome de incompetentes, de mercenários, de 

que estamos aqui só pelo salário, mas ninguém vem aqui saber o que passamos na 

pele e os desconfortos que passamos entre nós mesmos. Eu estou feliz pelos meus 

pares que estão aqui hoje nesta Casa. 

 

Fico triste também, pois depois de tantos meses de reivindicação, não consegui 

implantar os 30% de risco de vida numa categoria que dá o seu trabalho e o seu 

suor, mesmo arriscando suas vidas, em prol dos atalaienses, que é o guarda 

municipal. Brigamos não para implantar os 30% de imediato, mas para que 

aprovasse e podia pagar em 2021 ou em três parcelas de 10%. Não era esse 

impacto em Atalaia. Mais gatos desnecessários, eu acho que teve. Gratificações e 

aumentos de salários foram dados. O Portal da Transparência mostra. 

 

Quero que não me interprete de forma erra, até porque faço parte da sustentação 

do prefeito e estou com ele e voto nele. Mas, estou aqui cobrando o que realmente 

deixou de ser dado. Seja justo com as outras categorias”. 

 



Vereadora Neide Miranda - Aparte 

 

“Concordo com Vossa Senhoria, pois nessa pandemia vivemos o momento mais 

critico, onde todo mundo tinha medo de ir pra rua, todo funcionário com medo de 

ir pra rua, pois temos um inimigo oculto. Considero como uma terceira guerra 

mundial, onde você não sabe onde estar o inimigo. E estava lá presente junto com 

a Saúde, o guarda municipal, fazendo seu trabalho contra a convid, nas barreiras. 

Realmente é uma classe que merece esses 30%, porque é um trabalho digno e 

arriscado. Perdemos um da linha de frente, que trabalhava no Pilar. É justo que seja 

dado essa gratificação”. 

 

Vereador Quinho do Portão - Aparte 

 

“Vereador Marcos, gostaria de dizer a Vossa Excelência, que o senhor fez o seu 

papel. Fique com a cabeça erguida diante dos guardas, que o senhor lutou até 

quando deu e continuará lutando, até quando Deus assim o permitir”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Obrigado pelas palavras vereador Quinho. Acho que no momento que era para 

ser dado esse aumento, alguém pensou que seria para o Marcos Rebollo. Essa 

vitória dos guardas, que são tão merecedores, acharam que era um trampolim 

político para o vereador. Também não chegou aqui em tempo hábil, por ter 

achado que eu iria me beneficiar com esse aumento de 30%. 

 

Quando eu entrei aqui a Guarda tinha sete anos de existência e 30% de risco de 

vida. Fomos para 50% e na gestão passada do Zé do Pedrinho fomos para 70%. 

Não foi só mérito meu aqui, pois coloco a Indicação e peço para vocês todos 

aprovarem. Então, o mérito é de todos. 

 

Acho que aqui em Atalaia não existe o gabinete do ódio. Aqui na Câmara na 

Câmara existem pessoas comprometidas com a classe toda do município. 

Infelizmente vai ficar esse gostinho de ingratidão dentro do coração do vereador 

Marcos Rebollo, por não ter fechado 2020 com mais 30% de risco de vida 

aprovado. Pelo menos ter deixado aprovado para 2021”. 

 

Vereador Anilson Júnior - Aparte 

 

“Vereador, entendo sua insatisfação, mas gostaria de deixar aqui bem claro para 

toda a população atalaiense, que tenho certeza que o senhor volta pra Casa, 



continua com a luta e vamos unir forças, pois mais cedo ou mais tarde, teremos 

essa vitória idealizada pelo vereador Marcos Rebollo”.  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tenho certeza que essa Casa volta com a vitória de quase todos. Quem vai dizer é 

Deus, mas falo porque sei do comprometimento de todos vocês. Se não fizéssemos 

algo, não votaria pra cá. A Maria tem seis mandatos. Nós estendemos nossa 

votação em todo o território. Temos Povoados com 28 quilômetros de distancia. 

 

Fico feliz também com a parceria do nosso amigo Arthur Lira. Votei contra, mas 

tenho aquele sentimento de votar a favor. Tenho vontade de votar em Arthur Lira, 

pois sei do comprometimento dele com a nossa cidade. Está chegando o dia de 

votar nele, pois temos que ser gratos as pessoas que trabalham pelo 

desenvolvimento de nossa cidade. 

 

Quero dizer a vocês que o prefeito Chico Vigário, na próxima gestão, se ele estiver 

na casa grande, que ele mande o Jurídico olhar com carinho essas nossas 

Indicações, que é para beneficiar e não para prejudicar ou atrapalhar. 

 

Quero dizer aqui que sou contra a unificação da matricula. Nada contra a quem 

apresentar o projeto. Não voto. Respeito quem vota. A minha questão é em 

memória de quem perdeu seus empregos lá atrás. Mas, fique a vontade, cada um 

tem a sua opinião e cada um sabe como se conduzir aqui nesta Casa. 

 

Outra briga que temos pegado aqui, sobre o Atalaia Prev. Hoje estávamos falando 

sobre a questão do desconto do Atalaia Prev. Se desconta no risco de vida e não se 

aposenta com o desconto. Se desconta, você tem que pagar, é uma questão de 

lógica. Como desconta do meu salário e amanhã eu perco? Estive conversando 

com a Tina. Essa é uma briga que não é só minha, é nossa. Se por acaso eu não 

voltar a esta Casa, quem votar que continue brigando, pois é um direito adquirido 

do servidor”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Inclusive vereador Marcos, aqui em primeira estância o Dr. João Paulo Alexandre já 

reconheceu o direito das viúvas. Mas, infelizmente a Prefeitura recorreu da decisão 

de primeiro grau. Então, continuaremos na luta, pois é descontado e é direito das 

viúvas, é direito dos servidores”. 

 



Vereador Marcos Rebollo 

 

“Encerro minhas palavras dizendo que fiz uma Indicação sobre o rateio do 40% 

para o servidor do município da Educação. Sei que é uma coisa quase impossível, 

mas está aqui a minha Indicação e quem quiser votar a favor vote. Acho que é 

justo o servidor ser agraciado com esse valor que já está na conta. Que os 60% seja 

decidido e venha para as mãos certas. 

 

Muito obrigado por fazerem parte da minha lista de amigos. Muito obrigado por 

vocês serem pessoas que lutam e brigam por esse município. Agora é a hora da 

verdade, de saber quem realmente fez, quem não se escondeu e quem merece 

votar para esta Casa ou para a Casa Grande. Estamos juntos para sempre, essa 

historia irei carregar para o resto da minha vida, historias boas, que aprovamos 

para os atalaienses, como a  gratificação que foi para 10 anos”. 
 

 

 

  


