
 

 

Sessão Ordinária (Online)- Legislatura 2021-2024 

Dia 23 de março de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência da vereadora Lays Melo (PSC) – Vice-Presidente da Casa 

 

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

convidados durante a sessão. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) – Presidente em exercício  

 

“Gostaria de pedir um minuto de silencio, que desliguem os microfones. Hoje 

faleceu um filho de um grande amigo, acredito que de todos que estão presentes 

nesta sessão. Que Deus possa confortar os corações dos familiares do nosso 

diretor do SAAE, o Chico Xavier”. 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

 

“Quero agradecer como sempre ao meu bom Deus por tudo. Por mais uma 

oportunidade. Agradecer a Jesus Cristo por mais um aniversário, no dia de ontem. 

 

Quero aqui dar os meus pêsames ao meu grande amigo de longas datas, o meu 

amigo Xavier. A dor que ele tá sentindo sei que é uma coisa terrível. Graças a Deus 

nunca passei por isso, mas a dor de perder um filho é perder metade da gente. 

Talvez a nossa alegria vá junto. Mas, Deus é muito grande, muito forte e tenho 

certeza que Deus vai confortar o coração dele, da esposa e da família. Meus 

sentimentos ao Xavier e a toda família. Que o nosso amigo Léo, Jesus Cristo receba 

de braços abertos.  

 

Liguei até para o Xavier ontem, com relação a minha Indicação que espero contar 

com o apoio dos vereadores. Os moradores daquela região da Rua da Poeira, 

fizeram uma solicitação, pois precisam que o SAAE coloque de 80 a 100 metros de 

canos, pois tem oito famílias que moram lá, que estão sem água encanada do 

SAAE. Usam água do poço de um vizinho. 



 

Falei com o Xavier ontem e ele se prontificou e garantiu resolver, solucionar o 

problema, que é até coisa pouca. 

 

Estive ontem com a nossa amiga secretária de Saúde, a senhora Nilza Maria, a 

população daquela região me falavam da falta de médicos no Postinho daquela 

UBS do Deus É Fiel. Que é a extensão dos Olhos D’água. Os moradores estavam 

saindo do Deus É Fiel para serem atendidos no Povoado Olhos D’água. A secretária 

me falou que a casa onde no momento estar essa UBS, não tem a mínima condição 

de atender a população e os profissionais trabalharem. Mas, já estava 

providenciando isso e, me garantiu no mais breve possível de tempo, vai 

providenciar. Já estava sendo alugado um outro prédio, para colocarem médico e 

técnico de enfermagem, para atender o pessoal daquela região.  

 

Também tive uma reunião ontem produtiva, com a nossa prefeita Ceci Rocha, que 

também se prontificou em ajudar, pois estava preocupada com a situação daqueles 

moradores e de todo o município. 

 

Quero agradecer a Deus por tudo e pedir a Jesus Cristo, como peço em todas as 

sessões, que esse vírus que vem assustando e acabando com a alegria de tantas 

famílias, que isso passe, que essa vacina chegue logo. Que Deus nos proteja e nos 

livre de todo o mal”.        

  

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“Bom dia a todos. Bom dia a nossa presidente interina, que hoje está comandando 

a sessão no lugar do nosso presidente Cicinho. Que Deus dê livramentos e cuide 

da saúde do nosso amigo Cicinho, que é um vereador amigo. Nosso companheiro, 

independentemente de política. Cicinho é uma pessoa que todo mundo gosta. 

Estou orando por ele e espero que ele volte o mais rápido possível, tanto para a 

Câmara, para exercer a função dele de presidente, como para a sua família”. 

 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

 

“Também quero aqui pedir a Deus pela saúde do nosso presidente Cicinho. Que 

Deus dê a saúde dele de volta”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 



“O vereador Neto é também um diferenciado, um cara do bem. É um prazer estar 

fazendo parte desta Legislatura juntamente com amigos da antiga Legislatura e 

também novos vereadores. 

 

Também estender a minha solidariedade ao nosso amigo Xavier. Que Deus leve 

conforto para aquela Casa. Como o vereador Neto falou, não é fácil perder um filho. 

É levar tudo seu. Mas, é o que Deus quer e ninguém está preparado para isso. 

 

Quero dizer a todos os meus colegas vereadores e todos que estão me ouvindo, 

que a minha decisão de não fazer parte de nenhuma comissão, não é nada contra 

a nenhum de vocês. Foi uma decisão minha. Continuarei trabalhando da mesma 

forma no Legislativo de Atalaia, independente de fazer parte de comissão ou não. 

 

Quero aqui mandar o meu bom dia a todo atalaiense que está nos ouvindo ao vivo 

na Atalaia FM, ao Phablo do Atalaia Pop. 

 

Vamos entrar nas Indicações. Quero que a nobre relatora de ATA, que com o Pilar 

avançando extraordinário na parte de pavimentação e asfalto, faço uma Indicação 

para a deputada estadual Fátima Canuto, que durante a campanha se mostrou  

interessada em ajudar o São Sebastião, Jacaré e Distritos, aproveitando esse bom 

relacionamento com o Governo Renan Filho, faço uma Indicação que coloque 

asfalto na Avenida São Sebastião, ligando ao Jagatá. O sonho dos moradores da 

Porangaba, é um quilometro de asfalto ligando à Ouricuri. Então, faça a Indicação 

para São Sebastião e Jagatá. Também em Porangaba, passando por Triunfo e São 

Luiz, ligando a Ouricuri. Seria de grande valia para aquela localidade, que tem o 

Movimento dos Sem Terras, assim como os demais munícipes que moram naquela 

região. 

 

Outra Indicação que faço é para que a prefeita Ceci Rocha, faça um convênio com 

algumas clínicas de veterinárias aqui no município, para que seja feito um canil 

aqui em Atalaia, para castração de cães e gatos. Estendendo, que seja feito um 

abrigo para cães e gatos, também animais abandonados nas ruas, cavalos, jegues. 

Isso é de grande importância. Hoje todos os municípios dos estado estão adotando 

essa prática. Faço essa Indicação e que a prefeita avalie com carinho e tente esse 

convênio. Também um curral, pois vemos na cidade muitos cavalos, jegues, burros, 

circulando na cidade, inclusive no Trevo, colocando em risco a vida dos motoristas 

que passam na BR-316”. 

 

Uma Moção de Parabéns, pois temos que valorizar quem realmente é linha de 

frente no combate a Covid. Uma Moção de Parabéns para todos os guardas 



municipais de Atalaia, que estão fazendo um trabalho belíssimo, onde inclusive eu 

participei de ações, onde fomos para a Branca, Sapucaia, Porangaba, Ouricuri, 

Santo Antônio, Olhos D’água, centro da cidade, Nazaré, Beira Rio, Mirante. Mesmo 

em bairros difíceis, onde a população não estão querendo entender, a Guarda 

Municipal, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Saúde, estão fazendo sua parte. 

 

Senhora presidente passe a palavra para outro vereador, mas depois me retorne, 

pois tenho outra Indicação pra fazer”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“Hoje estou solicitando uma Indicação à secretária de Educação do município, para 

fazer a reforma da Escola José Tenório de Albuquerque, que fica no Assentamento 

Boa Fé, onde o telhado está em ponto de cair. Com essas chuvas, pode ser que 

arrei e cause algum acidente nos alunos  e funcionários. Farei uma filmagem essa 

semana e vou postar para mostrar a situação de lá da Escola. Peço que tomem 

providências. 

 

Senhora presidente e senhores vereadores, o que vejo em Atalaia é a prefeita 

dizendo que tem que ser transparente as coisas. Hoje vejo a população de Atalaia 

sendo maltratada no Setor Pessoal do nosso município. Não tem direito a tirar uma 

xerox da sua própria documentação. Isso é um absurdo o que está acontecendo 

em Atalaia. Atalaia tá que nem uma selva. Essa semana chegou na minha rede 

social que pipocou uma bomba lá na selva e o índio pegou e rasgou o coro do 

jacaré. Então, o município de Atalaia, até agora prefeita, a senhora não tomou 

pulso. É secretário brigando com diretor. É secretário querendo dar na população. 

Agora, eu vejo uma coisa diferente, a Câmara acovardada, a população acovardada, 

os agentes de Saúde acovardado, com um mês sem receber. Não tem bloqueio nas 

contas da Prefeitura. A prefeita vem levando dos agentes de Saúde três meses e 

eles sendo humilhados. Mas, é assim. 

 

Na gestão passada, lembro que os agentes de Saúde se movimentavam e vinham 

na Prefeitura. Vinha na Câmara, trouxeram até ovos para jogar nos vereadores. E, 

hoje passando necessidade, passando fome, porque está atrasado. Mas, não param, 

não se manifestam. Não vem para a porta da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. 

Então, está acovardado. 

 

Não sei o que está acontecendo em nosso município, porque a população 

acovardada, o Parlamento acovardado e a gente vê o nosso município, em plena 

pandemia, morrendo gente todo dia. Está faltando médico, pois está faltando 



médico no PSF que dá acesso a Boca da Mata. Vereador Neto Acioli falou agora a 

pouco que a região dos Olhos D’água está a mesma coisa. A Boa Fé, fiz o 

Requerimento, não fui atendido e lá nem agente de Saúde tem.  

 

Eu quero saber até quando a Câmara e a população de Atalaia ficará acovardada? 

A população que estiver afetada, tem que se manifestar. A Constituição dá direito 

de vim pra porta da Prefeitura, na Secretaria de Saúde e fazer seu manifesto e 

cobrar seu direito. Os Sem Terras tem que vim pra porta da Prefeitura, porta das 

Secretarias. 

 

Então, fica aqui meus amigos, o meu desabafo. Tô vendo a população acovardada. 

 

Hoje tem um secretário do Setor Pessoal, que era piloto. Você deixar de ser piloto 

para vim ser diretor aqui, alguma coisa tem. Então, essa Câmara tem que investigar 

a vida desse cidadão, para ver se ele teve algum problema lá, pra vim aqui tratar a 

população do jeito que ele vem tratando. Se ele era piloto, ganhava bem e vim pra 

cá ganhar um salário de três mil reais e tratar a população desse jeito, algum 

problema psicótico ele tem.  

 

O parlamento não pode ficar acovardado. Lembro na gestão passada que o 

Parlamento aqui desse município, era valorizado, hoje não tem 15% do valor que 

tinha na gestão passada e tá acovardado. 

 

Peço aos meus pares vereadores que ajudem essa população. Vocês foram eleitos, 

vereadora presidente e os demais vereadores, foram eleitos para trabalhar pra 

população. A gente dá sustentação ao prefeito, mas sem esquecer da população. 

Nem tudo que a prefeita faz, o vereador tem que seguir.  

 

Acho que a Câmara tem que tomar alguma providência, os agentes de Saúde tem 

que se manifestar. Como é que a prefeita quer transparência e não paga o povo? O 

dinheiro tá na conta, não tem bloqueio da Justiça na conta e ela paga a qualquer 

hora. Outra coisa, não pagar folha de pagamento? É um absurdo o que acontece 

em nosso município. 

 

Trabalhei no mandato passado para libertar o povo do Distrito diferenciado, que é 

o Distrito Porangaba, onde tem uma água que o SAAE não tomou providência. 

Onde a gente conseguiu levar uma ambulância pra lá, pra atender toda a 

população, diferente de quem seja o vereador. Teve um retrocesso. Tiraram a 

ambulância do Distrito Poranagab e colocaram a particular do ex-vereador 

Marivaldo. Lá só vai rodar com o pessoal que votou no vereador Marivaldo. Fica a 



minha indignação com o município, pois tinha uma ambulância nova, que o 

vereador Mauricio, junto com o prefeito Chico Vigário enviou pra lá e tiraram a 

ambulância. Agora estão fazendo curral eleitoral, porque se a ambulância é do 

vereador, o eleitor que votou no vereador Mauricio Tenório, não vai andar. 

 

Vou fazer uma solicitação, porque o nosso comércio, várias ruas, vão ser afetadas 

por conta de uma obra que não teve fiscalização do Executivo. Se essa obra dê 

problema, a responsabilidade é da Prefeitura Municipal de Atalaia. 

 

Quero que volte a sessão presencial, para podermos ter o debate e levar ao 

conhecimento da população, o que está acontecendo em Atalaia”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Quero iniciar aqui deixando os meus sinceros sentimentos ao amigo Chico Xavier, 

pela triste noticia do falecimento do seu filho. Que Deus conforte toda a família e 

coloque ele no descanso eterno, e o receba de braços abertos. 

 

Quero deixar aqui também a nossa fé e oração, em nome do nosso presidente 

Cicinho, que se encontra internado. Tenho certeza que em breve, estará aqui 

novamente presidindo e fazendo seus trabalhos junto com todos nós. 

 

Quero iniciar fazendo as minhas Indicações, onde peço por gentileza que seja 

formulada as minhas Indicações. A primeira é correspondente àquela região 

conhecida como “sovaco da ovelha”, onde recebi reclamações dos moradores, de 

que aquela região se encontra as escuras. Que seja encaminhado ao secretário de 

Infraestrutura, Eraldo Brasil. 

 

Outra Indicação é sobre o fornecimento de cesta básica para a comunidade do 

Deus É Fiel. Estive lá na semana passada e a situação é realmente precária, difícil. 

Que essa Indicação seja encaminhada para a Secretaria de Assistência Social, pra 

secretária Valéria, que é uma pessoa muito dedicada a causa. Tenho certeza que vai 

atender o pedido daquela população e conseguir fazer a doação de cestas, caso o 

município disponha destas. 

 

Uma outra Indicação,também para a Secretaria de Infraestrutura, é sobre a 

manutenção da estrada de acesso ao Povoado da Sapucaia. Estive por lá na última 

sexta-feira e os moradores reivindicaram isto. Está aqui o pedido do vereador, que 

tem o maior prazer de estar sempre em contato e ajudando a população, porque é 

assim que deve ser. 



 

Inclusive deixo aqui os meus parabéns ao secretário Eraldo Brasil, porque é um cara 

que vem realmente fazendo um trabalho diferenciado em nosso município. Quem 

sabe, quem conhece, quem estar de dentro, entendo que o Eraldinho realmente 

vem trabalhando bastante, não tem dia e nem hora, para dá uma melhorada na 

Infraestrutura do município. É lógico que somos uma cidade gigante, de uma 

extensão territorial, que salvo engano, é a quinta do Estado. Povoados com mais de 

25 quilômetros daqui da sede da Prefeitura e, não é fácil de tomar conta disso. 

Principalmente, de uma cidade que vinha com tantas falhas acumuladas e resolver 

tudo em pouco menos de três meses. 

 

Quero deixar aqui o meu abraço, todo o meu carinho e respeito as comunidades 

dos Altos, do Cruzeiro, do João Miranda e do Mirante. Dizer que em breve 

estaremos inaugurando lá a Casa do Rudinho, o meu Instituto que vai ficar naquela 

localidade, como conversamos durante toda a política. É uma população que 

realmente eu tenho um respeito especial, onde convivo e tenho vários amigos. 

Reconheço o que fizeram por mim nas eleições e eu farei por eles também. 

 

Quero também aproveitar aqui e dizer que eu, o vereador Rudinho, em nenhum 

momento se sente acovardado, ou está acovardado, em relação ao trabalho de 

vereador. Venho seguindo a risca o que me é de obrigação como representante do 

povo. E, algumas ações foge do nosso poder. 

 

Novamente, nobre vereador Maurício Tenório, citou a questão dos agentes de 

Saúde que estão sem receber. Mas, não é só os agentes, tem muitas outras classes 

que estão sem receber, por causa de uma falha da gestão anterior. Todos nós 

sabemos que o dinheiro está lá. Pode pagar? Pode. Mas, vai pagar errado? Vai 

cometer um erro para na próxima sessão está as criticas dizendo que a prefeita fez 

um pagamento indevido e que vão tomar outras ações. 

 

Quem fazia parte da bancada anterior, deve ter um acesso maior e deve conhecer 

as pessoas responsáveis, para fazer a prestação de contas. Faz a prestação de 

contas e aí sim, a partir desse momento, a Prefeitura com  certeza poderia resolver 

essa situação de modo correto. 

 

Já tem muitos funcionários procurando o RH da Prefeitura, a respeito da 

declaração do Imposto de Renda. É impossível, eu como funcionário que declaro 

meu imposto de renda e pago o meu imposto todo ano, é impossível a Prefeitura 

gerar a declaração de imposto de renda, sem ter a prestação de contas do ano 

anterior. Ela vai mandar como essa declaração de renda? Vai dizer que fulano de tal 



recebeu quanto? Teve quanto retido na fonte? Recebeu quanto? Teve quanto 

recolhido de INSS, de ISS. Então, isso precisa ser resolvido. O prazo para declaração 

de imposto de renda, inicialmente é até o final de abril. Vai ter provavelmente uma 

prorrogação, como aconteceu no ano passado, devido a pandemia. 

 

Isso não é um problema que a Prefeitura quer estar passando. Já conversei com o 

secretário de Finanças, que se encontra preocupado e já mandou documentação 

para o Ministério Público. Enfim, não tem como mandar uma declaração de 

imposto de renda do ano passado, quando não se sabe o que foi pago a cada 

funcionário. É um problema que foi deixado e até que se tenha ou a prestação de 

contas, ou o posicionamento do Judiciário, a Prefeitura prefere ter a cautela que 

cometer erros. 

 

Quando também o nobre vereador diz que a Câmara não está trabalhando pra 

população, o nobre vereador Mauricio disse isso em seu discurso. Não quer dizer 

que suas palavras sejam as corretas. Pode ser do ponto de vista seu, com todo o 

respeito que tenho ao nobre vereador, mas estou fazendo o meu trabalho de 

representar aquelas pessoas que confiaram em mim e de representar também a 

população em geral. Nunca me omiti em atender ninguém. 

 

Venho também informar que nos próximos dias a Secretaria de Saúde estará 

abrindo uma extensão das Sentinelas, lá no Povoado Branca de Atalaia, para que 

venha atender a população tanto daquela  região, quanto das proximidades. 

 

Que Deus proteja toda a nossa população de Atalaia e que esse momento difícil 

passe”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Neste momento quero me solidarizar com a família do amigo Chico Xavier, pela 

perda do seu filho. Um momento de dor para toda a família e amigos. 

 

Gostaria também de pedir a todos que continuemos nas nossas orações pelo 

nosso amigo presidente Cicinho. Que ele esteja logo entre nós e se recupere o 

mais breve possível. 

 

Quero aqui parabenizar pelo aniversário ontem do amigo Neto Acioli. Meus 

parabéns. Que Deus lhe proteja com muita saúde, paz e com muita prosperidade. 

 



Quero parabenizar em nome do vereador Marcos Rebollo, a Guarda Municipal que 

tem sido muito atuante e muito efetiva no município, como um todo. Dizer 

também que podem contar com esta vereadora no que for preciso. 

 

As minhas Indicações de hoje, as principais, são voltadas diante da situação em que 

o mundo vive, de pandemia. Acabei de ouvir na fala do vereador Rudinho e graças 

a Deus vai ser atendida antes de ser indicada. Mas, peço o apoio de todos, para 

que votem favorável a minha Indicação, pedindo que seja instalação um Centro de 

Testagem para o Covid-19 no Distrito Branca. Já me dispus à secretária em fazer a 

doação do espaço para ajudar o município, para que seja uma forma de desafogar 

o fluxo de pacientes no Hospital, como também facilitar o acesso a esse serviço, 

não só dos moradores do Distrito Branca, mas de Fazendas e Povoados 

circunvizinhos, que ficará mais acessível a esse serviço. Como ouvi do vereador que 

isso vai ser implantado, desde já eu agradeço e também me disponho a ajudar. 

 

Uma outra Indicação no dia de hoje, sabemos que temos um Decreto Estadual e 

um Decreto Municipal que devem ser seguidos, mas venho fazer um apelo à 

prefeita de Atalaia, pois sei que vai reavaliar e ouvir esta Casa também, para que 

ela reavalie o artigo 6º, inciso I do Decreto Municipal e faça mudança para os 

comerciantes de Atalaia. No seu texto diz que funcionariam de segunda a sexta, e 

fechariam no sábado e domingo. Peço a colaboração de todos, peço a colaboração 

da prefeita, que tenho certeza que quer o melhor para a economia do nosso 

município, que faça a mudança e que funcione de terça a sexta, no sábado das 7 às 

13 horas e feche no domingo e na segunda. Seria uma forma de minimizar essa 

dificuldade que os nossos comerciantes estão tendo, diante desta pandemia. 

 

Minha última Indicação, eu já havia feito, estou fazendo pela segunda vez, porém 

nesta gestão é a primeira. Nós temos um espaço com uma estatua de Padre Cícero, 

na rua da Igreja. Venho solicitar da prefeita que faça a revitalização de lá, para que 

torne aquele espaço realmente uma pracinha. Fica quase em frente a Igreja 

Católica. Revitalize, deixe como uma praça, para que os fiéis tenham um local mais 

arejado, arborizado, para que possam fazer as suas orações. 

 

Desejo a todos uma feliz semana e que o nosso presidente retorne logo a esta 

Casa.  

 

Dizer a todos os atalaienses que essa luta é nossa. Precisamos nos prevenir, cuidar 

da gente e de quem a gente ama, e do próximo. Que cada um faça a sua parte”. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC)           



 

“Quero me solidarizar com o meu amigo Xavier. Dizer que sou solidário, sei o que 

ele está passando. Passei por isso em menos de dois anos. Então, meus 

sentimentos ao Xavier e a família. 

 

Dizer ao meu amigo presidente, vereador Cicinho, popularmente hoje e 

carinhosamente chamado por nós de Seu Cícero. Dizer que estamos na torcida, 

que dias melhores virão meu amigo. Muita fé em Deus. 

 

Dizer que o vereador Anderson Medeiros pode ser tudo, menos covarde. O 

vereador Anderson Medeiros vai morrer de velho, mas de covarde não. 

 

Vou falar sobre a minha Indicação, que quero que se torne projeto de lei, que 

estabeleça que as Igrejas, os Templos religiosos, de qualquer culto, sejam 

reconhecidas, nos termos da Legislação vigentes, como atividades essenciais, para 

efeitos de políticas públicas, em especial nos períodos de calamidade pública, no 

município de Atalaia, Alagoas. Sendo vedada a determinação de fechamentototal 

de tais locais. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em 

tais locais, de acordo com a gravidade da situação. 

 

Eu freqüento tanto a Igreja Católica, como a Evangélica. Já disse em outros 

discursos que faço o possível para estar onde o nome de Deus estar. Se os nobres 

vereadores puderem me acompanhar, eu agradeço”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Temos feito um trabalho juntamente com a Guarda e a Defesa Civil. No Decreto já 

tem estabelecido que as Igrejas não vão fechar, agora tem que trabalhar com 30% 

das suas capacidades. Mas, nas nossas abordagens no sábado e domingo, estava 

muito acima. Tem fotos e vídeos a gente conscientizando os pastores, que façam a 

limitação, porque é muito complicado e o vírus não escolhe idade ou raça. 

 

Na verdade, fique tranquilho, pois não vai ter risco de acontecer essa situação. Na 

verdade, estamos mais é conscientizando os pastores, para que não superlote os 

templos”. 

 

Vereador Anderson Medeiros 

 

“Sabemos que as vezes o justo paga pelo pecador. Fazendo esse patrulhamento, 

pode terminar querendo até fechar por conta disso”.  



 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Parabéns a nobre vereadora Lays Melo, por estar presidindo a sessão com 

elegância e coerência. 

 

Quero aqui falar sobre o asfalto do Jagatá e São Sebastião. A Indicação seja 

encaminhada para o gabinete da deputada Fátima Canuto. Está sendo dado um 

banho de asfalto em toda a cidade do Pilar e, nada mais justo, do que a deputada 

trazer esses asfalto que ligue São Sebastião, Jagatá e Vila. Também o que ligue o 

Distrito Porangaba, São Luiz, Triunfo à Ouricuri, ligando a BR-316 a Ouricuri, 

visando o escoamento da parte rural”. 

 

Vereador Rudinho – Aparte 

 

“Parabenizar o vereador Marcos por esta Indicação. Dizer que essa questão do canil 

e de castração é um tema de saúde pública importante. Se o nobre vereador me 

permitir, quero subscrever também. Devemos lutar por isso, que não tem em nosso 

município. Enfrentamos esse problema há muitos anos, pois uma hora ou hora nos 

deparamos com animais soltos nas ruas, causando até algum risco de acidente pra 

população”. 

 

Vereador Neto Acioli - Aparte 

 

“Vereador, com relação aos animais, na sessão passada eu fiz a Indicação à 

Secretaria de Infraestrutura e se ainda permanece os animais soltos, gostaria de 

pedir que a Secretaria possa procurar solucionar esse problema. 

 

Quando falou do asfalto do Jagatá, está de parabéns o vereador Marcos Rebollo, 

como sempre fazendo um trabalho brilhante. Estive ontem com a prefeita, pois fui 

saber com relação aquela rua do Loteamento Paraíso, aquela rua que não tem 

saida. Mas, ela me falou que tá tudo incluso no projeto, São Sebastião, Jagatá, 

Paraíso e inclusive o Parque do Futuro”. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Vereador, toda aquela região, Jagatá, São Sebastião, Paraíso e as adjacências, 

inclusive tem algumas ruas do outro lado da pista que foi contemplado. Então, na 

verdade, vai ser um ganho para a Vila José Paulino como um todo. Toda aquela 

área foi contemplada”.      



 

Vereador Marcos Rebollo    

 

“Inclusive essa luta que o vereador Alexandre, que mora naquela localidade e 

outros vereadores que já passaram por aqui, lutaram, é como fosse aquela obra do 

Buraco do Jacaré, que contemplou toda aquela área circunvizinha. Mas, como 

temos hoje uma deputada que está disposta a ajudar o município, que é a Fátima 

Canuto, vamos pedir mais uma vez para reforçar esse pedido.  

 

Quero aqui dizer que a Câmara de Atalaia hoje, recebi até umas mensagens, de 

que vem fazendo um trabalho bonito. Todos os vereadores, em todas as sessões, 

vem trazendo Indicações boas. São coisas que vem trazendo benefícios para o 

nosso município e mostrando que a Câmara está preocupada com os munícipes 

atalaienses. Exercer a função que nos foi dada, que é fiscalizar e cobrar dos 

gestores. Pedir e trabalhar para a comunidade que nos elegeu”. 

 

Vereador Rudinho – Aparte 

 

“Uma noticia recente, como líder do Governo e representante da bancada, recebi 

um comunicado da prefeita onde ela teve uma conversa hoje com o Governador 

do Estado. Hoje serão assinadas algumas ordens de serviço de algumas cidades e 

ele se comprometeu dentro dos próximos dias, que Atalaia vai assinar a ordem de 

serviço do Minha Cidade Linda, que contempla ruas que vários de nós fizemos 

indicações. Então, algumas dessas Indicações feitas aqui, brevemente vai ser um 

sonho que se tornará realidade. Parabenizar a todos vocês que vem realmente se 

mostrando preocupados com a causa da nossa cidade”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Mandar uma Indicação para a Guarda Municipal que faz um trabalho direto na 

luta contra o covid-19. Para a Defesa Civil, Vigilância Sanitária. Uma trabalho que 

vem sendo feito diariamente. Temos trabalhado para combater esse vírus maldito. 

 

Quero uma Moção de Parabéns para o delegado Gustavo Pires de Carvalho, do 

município de Atalaia. Parabéns por reduzir a criminalidade em nosso município. 

Sem contar também o nosso amigo Charlandison, que na semana passada já 

mandei a Moção para ele”.   

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) 

 



“Apenas para justificar a minha Indicação. Fiz uma Indicação pedindo que o 

Executivo do município mandasse urgente um Projeto de Lei para que na hora que 

tiver a disponibilidade da venda de vacinas, o município esteja apto a comprar, 

tendo em vista que já estão fazendo consórcios dos municípios e, teoricamente 

falando, um número baixo para Atalaia, se comprar 10 mil doses e vacina, a gente 

tem mais ou menos 20% da nossa população vacinada. É de extrema importância 

isso. Só vamos conseguir baixar essa curva agora em abril, se a gente conseguir 

passar de 20% da população brasileiro. Temos que fazer a nossa parte enquanto 

Atalaia. 

 

Pedir também, em outra Indicação, que o Executivo do município, junto com a 

secretário de Saúde, possa haver uma maior intensificação da equipe de vacina. 

Sabemos que algumas pessoas não tem condições de ir a determinado locais. 

Precisamos de uma intensificação maior. Se Atalaia tiver com 70% do número de 

vacinados, que a gente possa chegar a 80%, 90% e vá para a ponta da tabela dos 

municípios alagoanos. 

 

Dizer que estamos aqui na torcida e nas orações para o nosso presidente Cicinho. 

 

Pedir a cada um de vocês que se cuidem e cuidem dos entes queridos de vocês, 

que o negócio está sério. 

 

Presidente Lays, ser presidido pelo vereador Cicinho é de um orgulho e de uma 

satisfação muito grande. Pela vereadora Maria da Comesa também, ficava muito 

feliz. Agora, ser presidido por uma das vereadoras mais bonitas desse Estado, pra 

mim é uma honra”. 

 

Vereadora Lays Melo - Presidente 

 

“Vereador Alexandre Tenório, agradeço o elogio que me fez sorrir diante desse dia  

tão triste, pela perda de pessoa queria e pela situação por que passa o nosso 

presidente”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Quero primeiramente, como sempre, agradecer a Deus por mais uma 

oportunidade de fazer parte desta reunião, dessa vez online. 

 

Dizer a todos que concordo plenamente com a Indicação do vereador Alexandre. E, 

desde já, peço para subscrever sua Indicação. 



 

As comissões já foram votadas?”. 

 

Vereadora Lays Melo – Presidente 

 

“As comissões foram lidas, mas não votadas”.  

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Obrigado presidente, realmente é um prazer grande ter você conduzindo a Casa. 

Desde já parabenizar pela forma como a senhora conduziu a reunião de hoje, com 

maestria e respeito mútuo a todos os vereadores. 

 

Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, principalmente neste tempo de 

pandemia, em que a gente começa a enxergar muito mais a importância de Deus 

na vida de cada um e na vida de nossas famílias. 

 

Hoje, logo cedo, fui pego com a noticia do óbito do nosso amigo Leopoldo, do 

qual tive a honra de tê-lo como meu aluno. E, mas do que isso, como meu amigo. 

Não somente ele, como toda a família Xavier. Deixar aqui publicamente todo o 

meu carinho e respeito por aquela família. Infelizmente, a gente não escolhe o que 

acontece em nossas vidas. Já liguei para o Xavier, já me coloquei a disposição no 

que for possível. Infelizmente essa perca é irreparável para a família e para todos os 

amigos deste grande homem. 

 

Aproveitar também para desejar que Papai do Céu olhe também pelo nosso 

presidente, o Seu Cícero, para que ele saia dessa, saia bem. 

 

No demais, me colocar a disposição desta Casa e de todos os vereadores, para 

como sempre fiz, de forma mediadora e conciliadora, romper esses obstáculos, 

seguindo o Regimento da Casa e respeitando a diversidade e o direito de cada 

vereador, pois no final quem ganha é o povo de Atalaia. 

 

Estamos nos debates das Comissões e quero deixar bem claro para a população de 

Atalaia, que as Comissões é quem determina as conduções dos trabalhos 

legislativos, dos projetos que vão entrar em pauta e do que pode vim de 

melhoramento para o município. O Executivo deve iniciar uma onda de projetos, 

que devem trazer melhoramento para a vida da gente. 

 



O vereador Alexandre trouxe pra gente uma Indicação para que o município de 

Atalaia fique habilitado para vacinar 100% da população. Esse projeto só deve 

acontecer, se passar pelas comissões da Casa. 

 

Na sessão passada deixei claro a intenção de apresentar um projeto de Lei que 

autoriza o município a firmar convênio com as clínicas particulares de Atalaia, 

dando um desconto de 50% nas consultas com especialistas, no caso do paciente 

não conseguir em tempo hábil, marcar sua consulta no CORA. Isso a gente só 

consegue encaminhar, após a criação das comissões”. 

 

Vereador Rudinho - Aparte 

 

“Só uma questão de comunicado, ainda agora pela manhã vai acontecer o velório  

e o enterro do filho do Xavier”. 

 

Vereadora Lays Melo 

 

“Gostaria de primeiramente agradecer a Deus por presidir essa sessão de hoje. 

Dizer que lamento muito, o Leopoldo, o Léo, meu amigo, amigo de trabalho. Xavier 

é uma pessoa quase da família para nós. É um dia muito. Ao chegar aqui já estava 

pressentindo que algo iria acontecer, e aconteceu. Meus sinceros sentimentos ao 

meu colega Xavier. Meu carinho a toda família. É um dia muito triste. 

 

Peço a Deus em orações. Realmente oro, dobro os meus joelhos e coloco todos em 

minhas orações. Mas, esses últimos dias tenho colocado mais o nosso presidente 

Cicinho, que se recupere logo e volte a esta Casa, para estar junto a mim, 

continuando os trabalhos. 

 

Covarde é um adjetivo que não vem a Lays Melo. Acho que trabalho sim, porque 

pela população atalaiense, nunca precisei ser antes vereadores, pois tenho 

aprendido com maestria com a minha mãe o que é trabalho. Como jurei, ser uma 

vereadora atuante e que trabalha para o povo”.           
 

 


