
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 30 DE ABRIL DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Na realidade, alguns problemas existem e nós citamos o exemplo até de Viçosa, 

aquele Matadouro Público municipal, que era para resolver a situação do Vale do 

Paraíba todo e está lá um mausoléu, um elefante branco, onde ninguém sabe se 

vai chegar a ser construído ou não. E, o pessoal sofrendo. A gente consumindo 

carne que as vezes não sabe nem de onde vem. Vou aqui citar um fato, pois 

quando era a matança em Atalaia, todo mundo reclamava. Acho que tem 15 dias 

que eu vinha de Maceió e estava chovendo muito e tinha dois carros da Mafripis, 

encostado ali na antiga churrascaria Del Rey, tirando carne de forma  manual, sem 

nenhuma cobertura. Procurei o veterinário daqui, o Dr. Fernando e reclamei isso. 

Ele ficou de tomar as providências. Como é que vem entregar a carne e coloca na 

mala de um carro de aluguel? Quer dizer, se ela veio até ali higienizada, como se 

diz no popular, dali por diante não tava mais. Isso me chamou a atenção, eu parei, 

olhei e não vi nem sequer uma lona plástica para cobrir e enrolar a carne”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Muito interessante esse tema que o amigo levantou aqui hoje. Isso a gente vem 

debatendo a dias nessa Tribuna aqui, pois é a mesma questão da água do 

município, que é tratada na ETA, mas quando chega na casa do cidadão, chega 

contaminada, porque a tubulação é toda comprometida, é uma tubulação velha de 

amianto. Quando tem uma rachadura, demora dois ou três dias para recuperar. É a 

questão da carne, pois ela já sai abatida dos arredores do município, como 

Sapucaia, Jenipapeiro e outras intermediações. Quando ela é abatida na Mafripis, 



na Mafrial, a forma que ela vem ser entregue aqui é em caixão de papelão de 

marcado, que o rato passa por cima e tudo mais. Depois, ela chega em uma banca 

medieval, porque a Feira da Vila é medieval, onde passa carro na BR e a poeira e a 

fumaça contamina. A Vigilância de Atalaia precisa ser atuante, pois está com 

muitos anos que a gente não vê a Vigilância Sanitária de Atalaia nas ruas. Temos 

que ver a questão do Matadouro e de um Mercado Público para a Feira da Vila, 

que é uma feira gigantesca. Então, estamos cobrando isso, mas estamos cobrando 

sabendo que Atalaia não tem essa estrutura. O Dr. Fernando, ele é veterinário, mas 

acho que ele não vem a Atalaia está com mais de seis meses ou seis anos, pois não 

tem Matadouro e a Vigilância Sanitária não o chama para vim atuar nos locais. Na 

verdade, temos que cobrar isso do município”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Concordo com Vossa Excelência, com o vereador Marcos. Vou mais além, pois 

existem os animais que estão sendo abatidos nos cercados sem a mínima condição. 

Mesmo o Matadouro antigo, lavado e limpo, seria melhor do que do jeito que 

estão abatendo os animais. Não sabemos a qualidade e não sabemos se esses 

animais tem alguma doença. Além do mais, aquelas bancas sem a mínima condição 

de higiene. A Vigilância Sanitária, por conter poucos membros, eles também 

precisam de um respaldo. A Casa do Empreendedor, que praticamente não 

funciona mais em Atalaia, deveria estar nas ruas e indo nas bancas dar sugestões e 

trazendo o Sebrae para fazer melhorias. Quando a Vigilância Sanitária vai pras ruas, 

ela precisa de um respaldo da Guarda Municipal ou mesmo da Policia, pois não vão 

três ou quatro pessoas enfrentar na feira um pessoal que está praticamente 

armado. Sabemos que são pessoas de bem, mas, na hora de dizer que a carne está 

apreendida, claro que vai ter uma reação, pois é o pão de cada dia deles. Cabe a 

Prefeitura, junto com a Casa do Empreendedor e a Vigilância Sanitária, dar uma 

estrutura para que a fiscalização seja feita de fato e pudesse apreender. Aquele 

nosso Mercado tinha que ser estruturado. Nós não temos câmaras frigoríficas, nós 

não temos nada. E, ficamos a mercê de toda essa situação, onde não sabemos o 

que comemos. É algo muito sério e que devemos fazer uma reunião junto com a 

Prefeitura e com todos os segmentos da sociedade, para vê o que realmente pode 

ser feito”.   

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Nobre vereadora, eu gostaria de dizer há dois anos atrás formamos uma Comissão 

do Vale do Paraíba, com vereadores de Atalaia, de Cajueiro, de Capela e fomos ao 

IMA, a ARSAL e só não chegamos ao Governador, pois ele estava na época com 



muitas viagens. Fecharam mais um Matadouro, o de Capela e hoje essa região 

consome as carnes que não sabemos se é apta ao consumo ou não. Infelizmente, 

temos que reclamar também do Governo do Estado, que nesse ponto está muito 

falho. Não existe uma vigilância coordenada no Estado de Alagoas sobre o 

consumo de carne in natura. 

 

Eu quero ainda enviar uma Moção de Parabéns a prefeita de Fleixeiras, bem como 

os companheiros Neto, Anacleto e Valtemir Pipa, organizadores da grande 

Cavalhada do dia 28 de abril de 2019, onde nós fizemos parte do grupo que ali 

correu, trazendo o título de campeão e de terceiro lugar para Atalaia, através do 

André com cinco argolas e o Fernando Vigário marcou seu nome e trouxe o 

terceiro lugar. 

 

A respeito de manhã, dia 01 de maio, foi anunciado pela Prefeitura e lamento não 

mais poder participar do torneio de futebol dos veteranos. Ficamos lamentando 

pela pouco programação festiva para o Dia do Trabalhador, mas mesmo assim 

ainda tem o Torneio de manhã. 

 

A tarde estaremos no Povoado Jenipapeiro, a pedido do Padre Manoel Francelino e 

da vereadora Maria da Comesa, levando a Cavalhada de Atalaia. Todos os 

corredores de amanhã são de Atalaia, a pedido da Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição. Vamos disputar os troféus, 1º lugar Padre Manoel Francelino, 2º lugar 

Padre Alex e 3º lugar Frei Duarte, todos atalaienses. Amanhã estaremos 

participando da Festa de São José Operário. Agradecemos o apoio vereadora Maria.  

 

Também quero aqui me reportar a esse projeto, que já era para ter saído do papel. 

Mas, infelizmente o Brasil é assim, exige uma coisa de mais e outras não exige. O 

que precisamos retomar aqui é aqueles projetos das câmeras de monitoramento, 

que funcionou um pouco e depois foi suspenso. É essencial demais. Vários crimes 

são elucidados em algumas cidades do Estado de Alagoas, através das câmeras, 

pois o bandido deixa o rastro e monitoramento pega muito mais rápido. Gostaria 

que fosse feita uma Indicação Coletiva para que o prefeito reative essa vigilância 

através de câmeras, para que a gente tenha melhores dias para o nosso município. 

 

Vocês já pensaram quantos jovens morreram do ano passado para cá, vitimas das 

drogas? No meio da rua estão matando agora como se fosse mosquito. E, as vezes 

dois, as vezes três e chegou até a quatro em um final de semana. Lamentamos 

muito. Nós que já passamos da metade da idade, lamentamos muito isso e 

lutamos para que isso melhore. É triste a gente vê, pois tem mães que já perderam 



dois ou três filhos para as drogas, por conta do tráfico, por conta da divida que 

alguém da família fez e não pôde ser sanada.  

 

Uma coisa que queria aqui registrar, é o número de suicídio cada vez mais no 

nosso país e, agora também, no nosso Estado. O desemprego está grande demais. 

Estamos em um Estado obsoleto, que não tem crescimento de emprego. Quando 

cresce  200, estamos necessitando de 2 mil. 

 

Quero aqui mandar uma Moção de Parabéns ao pessoal da Escola que foi 

aproveitada, que era o SESI e passou para uma Cooperativa. E, através do Startup, 

está criando uma cooperativa entre os alunos, para que ocupem mais a mente e 

também o lixo reciclável. É uma forma de arte, que vai, com certeza gerar bons 

dividendos para os alunos daquela Escola. Gostaria de mandar uma Moção de 

Parabéns em nome de todos os vereadores, para que façamos uma homenagem a 

eles. Dizer ainda que estamos preocupados, porque a Cooperativa não anda bem 

das pernas, está trabalhando quase que no vermelho. É preciso que a gente dê um 

maior apoio a esse entidade, que sem duvidas nenhuma, veio para melhorar e 

muito a população do Vale do Paraíba, com uma Escola de grande porte”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Um outro dia eu fiz uma visita a Escola e sugeri para uma das professoras que 

divulgasse mais o trabalho. O que está precisando é divulgar. Muita coisa eu não 

sabia. Que eles façam uma divulgação maior, para que a gente veja o trabalho e 

essa Cooperativa. Conhecendo mais, podemos até ajudar mais”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Eles saíram daqui, disputaram sete torneios da Robótica, todos eles ficaram no 

mínimo em quinto lugar, mas ganharam medalhas e foram aplaudidos em todo o 

Brasil. Infelizmente, não foram à Inglaterra defender a idéia, por falta de recursos. 

Hoje, a gente vê uma Escola de Marechal ganhando direto e esse ano já viajou para 

o exterior, porque tem um apoio melhor. Aqui, fizeram uma Cooperativa, mas, não 

está rendendo ainda o essencial. Talvez por isso essa dificuldade de divulgar mais o 

trabalho. Costumo dizer aqui que temos três pólos de ensino em Atalaia, temos ela, 

temos a Escola da Maidy e temos a rede pública municipal. Todas estão ganhando 

prêmios, apesar dessa crise que assola nossa Atalaia. Com esse estimulo maior 

iremos  ter um crescimento na nossa Educação e, quem cresce com a Educação, 

cresce com o coração também. Torcemos que dê certo e vamos prestigiar o 

Startup, apostando que vai dar certo”. 



Vereador Marcos Rebollo – Presidente Substituto 

 

“Parabéns vereador Fernando. Muito feliz em suas falas. Temas que grande 

importância para o nosso município, que precisamos apoiar”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Fiquei muito feliz quando o Fernando falou aqui do CISP, porque é uma questão 

desde 2017, onde o Governador prometeu que iria fazer não só o de Atalaia, como 

o de Viçosa. Proponho que essa Indicação seja feita por todos os vereadores, pois, 

nós juntos somos mais fortes. Quando eu peço aqui qualquer obra para o 

município e outro vereador também pedir, isso é ótimo, pois o importante não é 

quem pediu, mas que seja feito. Já pedi por diversas vezes pelo CISP em Atalaia em 

2017, em 2018 e agora em 2019.  

 

Esse projeto do CONSERG, que é o de número 01, que chegou aqui na Câmara. O 

gerente do Banco do Brasil, quando vem falar aqui na Câmara, ele já tinha falado 

com o prefeito, que já enviou o projeto para cá. Quero parabenizar a vereadora 

Janaína, que já viu dois itens que serão alterados. O artigo quarto, que está como 

três anos e que será feita uma  emenda para dois anos. Como também, o artigo 

quinto, sobre os membros.  

 

Já falei com o meu amigo João Eudes, secretário da Infraestrutura, para que seja 

colocadas lâmpadas onde está faltando e também para a retirada do lixo, que ele 

já mandou retirar. É que tira hoje, mas amanhã já tem mais lixo. Então, faço esse 

Requerimento, para que além de retirar o lixo, coloque tambores, principalmente 

em frente a Igreja Madureira, do Povoado Jenipapeiro. O lixo está ficando todo na 

pista e, se tiver os tambores, o lixo não será colocado na rua e a estrada ficará 

limpa.  

 

Que seja feita uma Moção de Parabéns ao Padre Manoel e aos organizadores 

daquela festa de São José que está sendo realizada no Povoado Jenipapeiro. Eles 

fazem com tanto amor e nos também participamos com tanto amor, que está 

sendo linda e perfeita. Começou no domingo e hoje é o terceiro dia. Amanhã, tem 

a Cavalhada, a missa e depois a procissão. Queremos convidar a todos os 

vereadores e a toda população de Atalaia. 

 

Pedir também ao João Eudes que retire o lixo não somente do Mutirão, mas que 

retire de toda a cidade, pois estamos passando um momento que está 



aumentando os casos de dengue. Estava até vendo que teve pessoas que 

morreram essa semana lá no HGE, por conta da gripe H1N1. Lixo é doença”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Só para acrescentar mais a fala de Vossa Excelência, teve um caso de Chikungunya 

em Branca de Atalaia. Saiu daqui do Hospital e foi para o Pronto Socorro no 

domingo. De madrugada, o pessoal ligou pra mim e ela voltou de manhã já com 

esse diagnostico. A  dengue ou ela cura, ou ela mata. Mas, a Chikungunya deixa 

seqüelas terríveis de mais de anos. Então, como a senhora disse, que eles limpem a 

cidade”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente Substituto 

 

“Quero aqui dizer aos vereadores que estão presentes e ao nosso amigo da 

Associação, que hoje se expira o Alvará Provisório. Que todos aqui fiquem cientes, 

pois todos tem os amigos que fazem lotação e a população dependem do 

transporte alternativo. Senhor Gerson, entrei em contato agora com o Financeiro e 

com o Setor de Tributos, que é a secretaria responsável pela expedição do Alvará. 

Dizer a você que nós temos até meia  noite para expedir esse Alvará Provisório, 

porque o projeto não chegou aqui nesta Casa. Tenha a certeza que todos os 

vereadores aqui presente e os que não puderam vim, estão de acordo com vocês e 

vão votar a favor da emenda que nós colocamos, pois ela beneficia a todos da 

categoria. Então, estamos aguardando. Não culpem os vereadores, pois o projeto 

foi lido, mas foi devolvido e esperamos que ele volte para darmos sequencia. Deixo 

isso claro aqui, para não deixar duvidas em quem está defendendo a classe e quem 

não está. Que o amigo Gerson como presidente daquela Associação, passe para os 

colegas que está Casa está se empenhando todos os dias. De antemão, se o 

projeto não vim daqui para quinta-feira, estou fazendo um novo projeto, já com as 

emendas, todas dentro da Lei, para que a gente venha trazer os benefícios aos 

taxistas, sobre a questão de passar de sete para dez anos, do Alvará e da 

obrigatoriedade da Associação. Tenha certeza que a nossa parte será cumprida. 

Que acelerem isso, pois desde janeiro estamos nessa luta e quem está sendo 

prejudicado na incerteza de rodar ou não, estão sendo vocês”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“O meu voto é favorável”. 

 

Vereador Toni Barros 



 

“Senhor presidente, realmente é lamentável, porque há tanto tempo que esse 

assunto vem rolando aqui nesta Casa. A culpa não é nossa, pois tenho certeza que 

não só eu, mas todos os colegas terão o maior prazer de aprovar isso aqui. Mas, 

infelizmente, está esbarrando não sei em quê, não se em que tipo de burocracia. 

Quero, desde já, dizer que este vereador aqui está a disposição de vocês. A hora 

que chegar aqui, estou disposto a ajudar. Tenho certeza que os 13 vereadores 

estão de acordo”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Quero, neste momento, me solidarizar com o vereador Marcos, que vem 

realmente numa busca incansável em busca disso. Sabemos que todos aqui são 

favoráveis. É bom que a sociedade, principalmente os interessados, fiquem cientes 

que esse projeto, eu soube, que tinha chegado a Casa e tinha sido resolvido. Não 

sei o porquê que não voltou, pois tempo hábil houve. O projeto estava pronto, só 

faltando fazer alguns reajustes que eu desconheço. Agora é a hora da gente, 

enquanto Câmara, cobrar, porque estão agora todos ilegais e quem vai pagar a 

conta depois do prejuízo que eles podem ter? Podem contar comigo vereador. 

Acredito que Vossa Excelência terá uma reunião com o Executivo e os demais 

envolvidos e bata nessa tecla de que todos nós estamos favoráveis. Para depois 

que o taxista ter seu carro apreendido e levar uma multa, não estarem nas ruas 

dizendo que a culpa foi dos vereadores que não aprovaram. Conte comigo, conte 

com o meu apoio para o que for melhor para eles, dentro da  legalidade. Serei 

favorável ao que estiver dentro da Lei, serei favorável aos taxistas”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Gostaria também de dizer que sou favorável. Acho interessante, pois é o pais que 

deixa tudo para a ultima hora. Como é que um Alvará se expira hoje e não tem 

nada pronto? Uma categoria que vive do seu sustento. Nós aqui esse tempo todo 

esperando para aprovar esse projeto. O que custa mandar esse projeto para esta 

Casa. Sou favorável e, se for preciso uma extraordinária, estarei presente”.    

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Peço um minuto de silencio pelo falecimento do Luciano Montenegro, primo da 

vereadora Janaína, assim como também a Dete e a Maria Miranda”. 

 

Vereador Toni Barros 



 

“Gostaria de solicitar esse um minuto de silencia em memória do meu amigo 

Geraldo Leite, que faleceu lá no bairro José Pauulino”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente Substituto 

 

“Concedido o minuto de silencio. Como todos são amigos nossos, que também 

seja enviadas Moções de Pesar coletiva”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“A respeito do Alvará dos taxistas, precisamos agilizar isso, porque se bater em 

Maceió vai ser apreendido e pagar uma multa. Inclusive, isso já aconteceu com um 

atalaiense, só por estar com o emplacamento vencido. Foi recolhido e um 

problema sério para resolver. Quero dizer que todos contem com o meu apoio”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente Substituto  

 

“É bom que o presidente da Associação está aqui e está vendo que estamos 

esperando que venha para a gente assinar. Todos os vereadores já falaram aqui, 

que se for preciso uma extraordinária, vamos vim aqui assinar. Outra coisa, tem até 

hoje, a meia noite, para resolvermos essa situação de vocês”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“É um projeto que beneficiar também o município, que vai arrecadar com isso. Ma 

burocracia tão grande dessa. É isso o que esses trabalhadores atalaienses vão 

comemorar amanhã. Uma situação desse jeito, sem poder trabalhar. Infelizmente é 

Atalaia”. 

 

Vereador Toni Barros 

. 

“Gostaria de pedir uma Moção de Pesar à família do senhor Geraldo Leite. Meu 

amigo da Usina Uruba, que faleceu na quinta-feira passada. Que seja feita uma 

Coletiva”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Solicito uma Moção de Parabéns a minha amiga vereadora Janaína, como já dei a 

Camyla Brasil, pois gosto de reconhecer o trabalho de cada vereador. Essa Moção é 



pelo desempenho dela na área de advogada, contadora e vereadora. Muito 

obrigado pelo trabalho prestado”. 

 
 


