
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereadora Camyla Brasil 

 

“Agradeço a Deus imensamente em poder fazer uso dessa Tribuna mais uma vez, 

mais uma semana representando o povo da minha cidade. 

 

Hoje, o que tenho para tratar aqui, é solicitar do senhor secretário que responda as 

Indicações dessa vereadora que foram aprovadas na semana passada, 

encaminhadas, entregues e protocoladas lá na Secretaria de Educação. Que 

responda com a máxima urgência, pois é de interesse de toda comunidade e de 

todas as pessoas que fazem parte da Educação, os extratos do Precatório. Quando 

eu digo os extratos, é porque na semana passada o vereador Anilson trouxe a 

informação para nós que teriam sido feitas duas aplicações, um dos 60% e outra 

dos 40%. E que os 60% estaria intacto e os 40% já estaria sendo gastos. Queria 

saber até que ponto foi gasto dos 40%? Qual a possibilidade de atender uma 

Indicação do vereador Marcos, que foi aprovada por nós por unanimidade nesta 

Casa, que é de contemplar o pessoal do apoio.  

 

Também gostaria que o secretário de Educação respondesse com a máxima 

urgência, qual a explicação para tantos aumentos direcionados na Pasta da 

Educação, mesmo nesse momento de Pandemia. Continuo sem entender. Acho 

que a classe da Educação vem muito sacrificada durante três anos sem nenhum 

reajuste e com servidores que recebem abaixo do piso. Já foi feito um estudo na 

folha e sabe-se que muitos servidores recebem a baixo do piso. O salário base está 

abaixo do piso. E, porquê algumas pessoas, escolhidas a dedo, recebem 

diferenciado? Se têm condições de dá aumento a pessoas indicadas, talvez para 



fazer um cabide de emprego ou acordos, porque não dá à classe da Educação 

como um todo, pois a classe da Educação merece ser valorizada e respeitada. 

 

Eu não vou calar enquanto não obtiver as respostas que me são devidas e que são 

devidas ao povo, porque estou aqui não como a Camyla, pessoa, mas como 

representante de toda a população atalaiense. 

 

Para a secretária de Saúde, fiz também algumas Indicações, principalmente com 

relação aos exames, onde muita gente está reclamando da falta de exames. Fiz esta 

Indicação, foi aprovada pelos meus pares e até o momento não tive respostas. 

 

Não sei se me reporto à secretária de Assistência Social ou ao diretor do Bolsa 

Família. Não sei vocês, mas eu já recebi reclamações de diversas pessoas dizendo 

que o Bolsa Família foi cancelado e o auxílio bloqueado. Gostaria de uma 

explicação e saber o quê está havendo. É incrível como em época de eleição essa 

prática em Atalaia volta a acontecer. Gostaria de saber se é um problema no 

Ministério e o que está havendo, para poder dar uma resposta à população. 

 

Gostaria também de solicitar do senhor prefeito. Primeiro que a Praça lá em cima 

tem sido uma grande diversão de toda a nossa população, porque nenhuma outra 

Praça em nosso município tem uma estrutura mais ou menos pras famílias. E, 

ontem tomei conhecimento, através das redes sociais e depois estive lá, que o wi-fi 

estava cortado por falta de pagamento. Gostaria de saber o que houve? Pois, a 

Praça foi inaugurada dia 14, ontem foi 31 e já estava cortado”. 

 

Sabemos que o nosso município não gera emprego e renda. Que a Prefeitura é o 

maior empregador do nosso município. E que as pessoas hoje, principalmente 

nesse momento de Pandemia, estão vivendo desses auxílios e do Bolsa Família. Se 

está sendo cortado ou bloqueado, quero uma resposta urgente para saber o que 

está havendo”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereadora Camyla, eu também fui abordado na situação do Bolsa Família de 

algumas pessoas que tiveram o beneficio cortado. A informação que o pessoal do 

Bolsa Família passou para esse rapaz, era que o problema era na CAIXA Econômica. 

O rapaz foi na CAIXA e quando chegou lá disseram que a função da CAIXA era 

pagar. Retornou para o Bolsa, que disse que todas as informações estavam corretas 

e que era algum problema no Ministério. Não tive acesso, mas soube que teve uma 



nota, onde algumas pessoas do lote 5 ou 6, deu um problema de sistema no 

Ministério. 

 

E, com relação a questão do wi-fi, também questionei isso ontem, pois tive 

conhecimento através das redes sociais. A resposta informal que tive do pessoal da 

Administração, é que houve um problema no sistema do pessoal da operadora de 

Internet. Mas, jogaram que não tava sendo pago. Como em Atalaia qualquer coisa 

é motivo para uma situação devastadora nas redes sociais, aconteceu isso. Mas, a 

informação que tive é que estava tudo certo e não tinha problema nenhum”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Nesse período de Pandemia houve sessões online, mas eu tava com saudade da 

sessão presencial. Saudade dessa Tribuna, que faz uma falta.  

 

Com toda a situação que passa o mundo o país com a Pandemia, esse ano é de 

eleição, é um ano que mesmo com todas as dificuldades que houve, n]ao foi 

prorrogado para 2022, mas foi prorrogado para 15 de novembro. A população  

tem que vê que o que vai passar em suas casas, muita gente, muitos candidatos 

com suas propostas, muitos que a gente conhece desse município, principalmente 

esses parlamentares que estão aqui e que eu me orgulho de fazer parte desta 

bancada. Tem serviços prestados por esse município. Mas, tem outros que vão 

passar mentindo. 

 

Escutei ontem uns vídeos de candidatos que existem por aí, mentindo 

descaradamente. Tá ficando vergonhoso o que esse povo quer fazer no nosso 

município de Atalaia. Mas, tenho certeza que essa população de Atalaia vai dar a 

resposta e não vai aceitar esse tipo de conduta. 

 

O vereador Marivaldo estar aqui presente, é do Povoado Porangaba, onde eu junto 

com o vereador Marivaldo vem lutando e hoje existem duas ambulâncias no 

Povoado Porangaba para dar assistência aquela população. Uma do vereador 

Marivaldo e outra do município. Então, um Povoado desse estar assistido.  

 

O vereador Mauricio e o vereador Marivaldo trouxeram água para aquela 

população, de gravidade. Água boa, mineral. E, qual o custo que aquela população 

paga? Então essa população está sendo assistida, não é verdade? 

 



Em Porangaba existe um PSF funcionando, onde foi reformado. A coleta de lixo 

passa lá semanalmente, duas vezes por semana. Então, a população está sendo 

assistida. A iluminação de Porangaba é iluminação de capital, de Ponta Verde. 

 

E, existem candidatos que vergonhosamente vem dizer que no Distrito de 

Porangaba não tem assistência, não tem água e nem qualidade de vida. São uns 

candidatos mentirosos, procurem o lugar de vocês, vão trabalhar e não fiquem 

querendo fazer politicagem agora na eleição, pois isso é feio. 

 

A população de Porangaba sabe a atuação do vereador Marivaldo, sabe a atuação 

do vereador Mauricio e do prefeito Chico Vigário nestes quatro anos. Agora, chega 

mentindo dizendo que vai fazer isso e que não estão assistidos.  

 

Fora o individual, o trabalho social que o vereador Marivaldo e o vereador Mauricio 

faz para atender aquela população. 

 

Quantas cirurgias o vereador Marivaldo conseguiu para aquela população? 

Quantas cirurgias o vereador Mauricio atendeu naquela população? Quantas 

estradas estão sendo feitas? 

 

Fico olhando hoje uns candidatos mentirosos que não fizeram nada por esse 

município, que não tem raízes, que moram em uma casa alugada, pois nem uma 

casa própria tem nesse município e querer vim fazer graça com o povo de Atalaia. 

Mas o povo de Atalaia sabe disso. O povo daquela região sabe disso”. 

 

Vereadora Maria da Comesa - Aparte 

 

“E eu sou testemunha do quanto o vereador Marivaldo sofreu para colocar água de 

uma distancia muito grande. Graças a Deus ele concluiu o serviço de água e 

disponibilizou água àquela população, uma água de qualidade”. 

 

Vereadora Neide Miranda - Aparte 

 

“Vereador Mauricio, uma coisa que o senhor esqueceu de falar, foi sobre o acesso à 

Porangaba, que o vereador também se esforçou muito e fez aquele acesso. É 

trabalho pra população, para o povo, mostrando que o vereador dali trabalha. 

Também Vossa Excelência. Vocês dois estão de parabéns, pois a parceria de vocês 

dois dão assistência àquela população”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 



 

“É por isso que eu digo, a população sabe e essa Câmara tem consciência, da 

atuação dos vereadores desta Casa. Essa classe de vereador, esse sim tem 

compromisso com Atalaia, porque diversos projetos foram aprovados aqui em prol 

da população. 

 

Agora, vejo os candidatos dizendo que estão lutando pelo professor, que o 

Precatório e toda essa situação toda. Agora, esta Casa trabalhou em prol do 

professor, em prol do Precatório, porque esta Casa aprovou um Orçamento, dando 

direito a qualquer momento que o presidente sancionar, onde o prefeito Chico 

Vigário deu a incumbência ao vereador Mauricio e essa Câmara trabalhou para 

deixar a questão do Precatório resolvido. Agora, tem gente que quer ser pai e mãe 

da criança, mas nem no Orçamento votaram. É preciso que a população de Atalaia 

saiba disso, os professores que são esclarecidos, saibam disso, pois nem no 

Orçamento votou. No Orçamento você discute, coloca emenda modificativa, mas 

não pode votar contra o Orçamento nunca, pois é onde inclui tudo da população, a 

exemplo da saúde e educação. Votar contra o Orçamento é votar contra os 

munícipes, contra o município. O povo de Atalaia tem que saber quem votou 

contra o Orçamento da Educação, quem votou contra o Orçamento da Saúde, 

votou contra o Precatório do professor. 

 

Agora, andam mentindo por aí, dizendo que vão fazer postos de Saúde, que a 

Saúde está abandonada. A Saúde está funcionando sim. O prefeito Chico Vigário 

pegou o Hospital de Atalaia fechado. Hoje, o município de Atalaia, nessa Pandemia, 

é o município que saiu na frente, que mais se preocupa. Se você chegar duas horas, 

três horas da manhã, você é testado para Covid-19. É o único município que 

atende 24 horas. Lá tem uma equipe para lhe testar e você sai com o resultado 

imediato. Então, um município desse não está atendendo a sua população. Agora, 

a inveja é de quem não faz nada.  

 

Hoje a gente chega na Boa-Fé ou em qualquer Fazenda deste município de Atalaia, 

porque as estradas estão dando manutenção. Agora, eu ando pela Terra Nova, que 

faz parte do Pilar. Vá andar lá para chegar nas Fazendas que tem. Dou o meu carro 

hoje para quem for pra Boa-Fé pelo Pilar. Agora, um município com uma 

arrecadação o dobro de Atalaia, concentrado em Chã e Pilar e uma máquina, os 

quatro anos, não passa nas Fazendas, não passa nos Povoados. Ainda querem dizer 

que são bons? “Camboio” de mentirosos, vão mentir em outro canto, pois aqui não. 

É vergonhoso o que vocês vem fazer em Atalaia. Mas, o povo vai dar a resposta a 

vocês”. 

 



Vereadora Maria da Comesa 

 

“Vereador Alexandre, não farei uso da Tribuna hoje, mas gostaria de solicitar um 

Requerimento meu, pedindo ao prefeito Chico Vigário que faça uma Praça onde 

fica o Buraco do Jacaré e também uma quadra de vôlei. O espaço é muito grande 

dá para ser feito”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Vereadora Maria, já fiz esse pedido com o nome da Praça de Nossa Senhora de 

Lassalet. Já foi feito esse pedido, mas podemos mandar novamente, reforçando. 

Inclusive foi um pedido do Grupo de Mães que oram pelos filhos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereadora Maria, é melhor pedir para reinterar o pedido da vereadora Neide”. 

 

Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Senhores vereadores, acaba de chegar aqui na Câmara de Vereadores, a Lei de 

número 1133 de 2020, que institui a denominação do Controle de Endemias deste 

município, em atenção ao que dispõe a Lei Federal número 6454 de 1977. O 

Controle de Endemias passa a ser denominado Radjalma Tenório Portela. 

 

A Lei de número 1135 de 2020, que institui a denominação da Praça situada na 

Avenida José Procópio de Albuquerque, deste município, em atenção ao que 

dispõe a Lei Federal número 6454 de 1977. Passa a ser denominada Praça Nossa 

Senhora das Graças. 

 

A Lei de número 1137 de 2020, que institui a denominação da Praça municipal 

situada na Rua José Lopes Duarte, em frente ao Hospital João Lyra Filho, em 

atenção ao que dispõe a Lei Federal número 6454 de 1977. Passa a ser 

denominada Espaço de Lazer Elvio Alves Brasil. 

 

A Lei de número 1138 de 2020, que institui a denominação da Creche municipal 

situada no Distrito Santo Antônio, neste município, em atenção ao que dispõe a Lei 

Federal número 6454 de 1977. Passa a ser denominada Creche Municipal Ceci Melo. 

 

A Lei de número 1134 de 2020, que institui a denominação da Academia de Saúde 

do município de Atalaia, em atenção ao que dispõe a Lei Federal número 6454 de 



1977. Fica denominado o espaço público localizado na Praça Aristides Lopes da 

Rosa Agra, Academia de Saúde Moises de Albuquerque Silva. 

 

A Lei de número 1136 de 2020, que institui a denominação da Avenida principal do 

bairro Bittencourt, neste município, em atenção ao que dispõe a Lei Federal 

número 6454 de 1977. Passa a ser denominada Avenida Vereador Manoel Ferreira 

Barros”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Hoje quero usar essa Tribuna para mandar algumas Moções. Quero mandar uma 

Moção de Parabéns pelo excelente trabalho de marketing do nosso amigo Douglas 

Melo. Ao secretário de Infraestrutura João Eudes e ao adjunto Moabi Tenório. Ao 

de Finanças, Amauri. E, ao de Tributos, Marcelo Otaviano. E, para semana  vou 

mandar outras Moções de Parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui em nosso 

município. Pessoas que as vezes estão se doando ao máximo, mas as vezes tem 

pouco reconhecimento. Esse vereador tem batido a porta desses secretários e tem 

sido atendido. Também a Tinha e a Dida, da Saúde. Pessoas que tem feito muito 

por Atalaia. 

 

Dizer vereador Mauricio que seu discurso foi caloroso hoje e me motivou a subir 

nesta Tribuna, para fazer uso dela, pois não iria hoje. Na verdade Mauricio, não me 

preocupo com políticos que passam aqui no centro, onde resido. Essas passagens 

de políticos que vão passar na porta de cidadão prometendo e as vezes 

denegrindo a imagem de políticos que tem mandato, eu não to preocupado, pois a 

população sabe o trabalho de cada um de nós, que foi executado durante esses 

anos que temos nesta Casa.  

 

O que me preocupa é que Atalaia venha a crescer. Que Atalaia saia da rota do 

desemprego e que volte a crescer, como tira a Coural, a Comesa, a Usina Ouricuri e 

outros tipos de empresas que geravam empregos em nosso município. Mas, 

ficamos polarizados em uma Usina Uruba e a Prefeitura. A Usina fica parada por 

seis meses, depois volta por seis meses e, mesmo assim, é a válvula de escape do 

atalaiense.  

 

Vejo alguns funcionários que até se omitem em dizer que tem candidato. Fica um 

clima em Atalaia polarizado, ocultando o sentimento do funcionário de expressar 

sua vontade e dizer em quem vota. Mas, graças a Deus esse grupo que está aqui 

hoje, a Copervales, veio para tirar Atalaia do sufoco, para equilibrar um pouco a 



economia desse município. As grandes empresas, perdemos a muito tempo e 

Atalaia vive hoje numa rota de desemprego. 

 

Não preciso mais subir nesta Tribuna, subir em palanques e ir pras ruas para dizer 

que Marcos Rebollo é bom, que fez isso ou aquilo, porque já sabe. Mas, mesmo 

assim a ingratidão assola esse solo atalaiense. A certos meses atrás fui crucificado 

aqui, porque da Tribuna palavras lançadas não voltam atrás. Não estou 

preocupado, estou com a cabeça fria e limpa. O que digo aqui, eu assumo. Não 

adianta estar aqui prometendo, me escondendo ou inventando historias da 

carochinhas para enganar o povo atalaiense, que não engana. O povo é inteligente 

e sabe o quê representamos para ele. A verdade é que temos mais contato com o 

povo, do que o próprio Executivo desse município. Como diz a Dra. Neide, somo a 

caixa de ressonância. Quem carrega o peso na político, é o Legislativo que é taxado 

de ladrão, desempregado e que vem para cá comer dinheiro dos cofres públicos. 

 

Tenho oito anos de vida pública e os meus cabelos estão ficando brancos, porque 

eu me dediquei a ele. Enquanto tiver na função, vou honrar que conduziu para esta 

Casa. E, quem não votou ou quem votou, continuo sendo representante dos 50 mil 

habitantes que tem nesta cidade”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros – Aparte 

 

“Quero parabenizar a todos colegas hoje presentes na Casa, pelo empenho e 

dedicação que tem por suas comunidades. Nossa cidade é muito grande e a gente 

vê o empenho de cada vereador nas suas comunidades. Começamos juntos no 

PRTB Marcos, onde nem o conhecia pessoalmente. O senhor falou aí em confiança 

e, acho que na política a palavra confiança é o que resume política em uma palavra. 

Naquele momento você confiou em mim, sem nem me conhecer pessoalmente. 

Hoje, o senhor é um brilhante parlamentar, atuante e dedicado a função que Deus 

lhe concedeu, pois isso é uma missão. Parabenizo Vossa Excelência e todos os 

meus colegas”.  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Na política vereador Ricardo, você cresce nela mostrando confiança e 

credibilidade. Quando você perder ela, desista da política, pois o que mantêm o 

político num mandato, em uma cadeira, é a confiança do povo com você. Se perder 

ela, pode gastar milhões ou o que for, não vai a lugar nenhum. 

 



Quero frisar aqui o meu comprometimento com as Secretarias deste município. 

Tenho participado ativamente de todos os segmentos em nosso município. 

Consigo hoje chegar e ser reconhecido na Ouricuri, Porangaba, Santo Antônio, 

Olhos D’água, Rua de Cima, por toda essa cidade, que, diga-se de passagem é 

muito extensa”. 

 

Vereadora Maria da Comesa – Aparte 

 

“Fico feliz quando o senhor fala em reconhecimento. Mas, sabe o porquê? Quanto 

anos o senhor mora em Atalaia? São 37 anos. O senhor é um atalaiense”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Estou aqui mais uma vez para o júri popular. Dizer a população que o meu 

compromisso e comprometimento com todas as classes desta cidade, com todos 

os munícipes continua se eu for reconduzido para cá”. 

 

Vereador Marivaldo Souza – Aparte 

 

“Vi Vossa Excelência mandando Moção de Parabéns para os secretários, para o 

pessoal do Executivo. Se Vossa Excelência está enviando essas Moções, é porque o 

serviço está sendo feito. 

 

Temos aqui um representante da Flor da Serra, o Zé Maria. Pergunta a ele se o 

secretário de Infraestrutura num já foi lá dá assistência. Se não tá iluminado. Se não 

chega o Executivo lá na Flor da Serra. Tem gente que é candidato, que se for pra 

Flor da Serra, vai para a Usina Uruba, pensando que é lá. 

 

Vossa Excelência está de parabéns. Sei sua atuação aqui. Cada um tem sua linha de 

trabalho. Admiro a linha de trabalho de Vossa Excelência, que com sua seriedade, 

quando tem que dizer diz, quando tem que elogiar, elogia, quando tem que criticar, 

critica. Mas, é critica construtiva para o nosso município, pois esse Parlamento quer 

o bem de Atalaia. Quantos projetos não já discutimos aqui em prol da nossa 

comunidade? É como já disse aqui. Quer vê como o vereador trabalha, venha um 

dia com o vereador, para você sair de manhã  e voltar de noite, para vê o que o 

vereador faz”. 

 

Vereador Marivaldo Souza – Aparte 

 



“Quero parabenizar a Vossa Excelência por suas belas palavras, que com um belo 

discurso, mostra sempre a realidade do nosso município. 

 

Parabenizar também o vereador Mauricio por suas palavras e esclarecimentos que 

fez.  

 

Dizer que essas reuniões mentirosas, não só acontecem em nosso Povoado lá, já 

vem se estendendo por todo o município. Acho que não seja uma conduta de um 

pré-candidato chegar e dizer que vai mudar a vida do povo, pois quem muda 

nossa vida é Deus, que é quem concede a trajetória de nossa vida. Agora, chegar 

um político mentindo. Dizer que de hoje em diante a vida vai ser diferente. E você é 

quem? Você é Deus?  

 

Vamos trabalhar, ser humilde. O povo de Atalaia é um povo inteligente e está 

vendo que Atalaia tem jeito e vai ter jeito com a gente que somos de Atalaia. 

Quem vem de fora quer aparecer e isso aqui não se cria”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Aprendi uma verdade nesse Parlamento. Como o vereador Mauricio falou, me 

coloco sempre nesta Tribuna de maneira coerente e responsável. Aprendi nesses 

três mandatos, que foi um do Mano, um do Zé e um do Chico, que ser sustentação 

não é se desmoralizar aqui nesta Casa. Fiz meu trabalho de sustentação e saí por 

cima, de cabeça erguida. Dando sustentação, mas com o compromisso como povo. 

Ser sustentação é ser parceiro do Executivo para pedir e buscar o melhor para o 

nosso município”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Saudar a todos os vereadores em nome da vereadora Maria, nossa futura vice-

prefeita. 

 

Agradecer a Deus por estar aqui nesta Tribuna. Passei doze dias com minha filha 

internada, graças a Deus ela está bem, se recuperou.  

 

Ouvindo os colegas, estava pensando, realmente as pessoas que chegam nesta 

terra, estão pensando que Atalaia não tem pessoas que moram aqui, que aqui não  

mora ninguém. Será que nessa terra as pessoas não são inteligentes? Será que 

nessa terra, que é terra mãe, não tem pessoas capazes para governar esse 

município? Para desenvolver esse município? E esses anos todos, que é que está a 



frente desse município? Somos nós atalaienses que moraram nesta terra, que 

vivemos nesta terra, que vamos morrer aqui e ficarmos enterrados aqui. Nós é 

quem temos historia nessa terra, somos nós os dois de Atalaia e não pessoas que 

vem de fora nos afrontar. Mas, que venha, pois nós estamos em uma democracia. 

Agora venha com respeito. Respeite o atalaiense. Chegar aqui e dizer que vai 

mudar, que vai fazer, porque aqui não tem ninguém que faça? Aí é demais. É 

querer subestimar a nossa inteligência. Nós temos tudo aqui em Atalaia. Sempre 

digo que Atalaia pe um celeiro de cultura e não precisamos buscar lá fora para 

administrar. Temos filhos de Atalaia competentes. Não é preciso vim aqui denegrir 

a imagem de ninguém e dizer que Atalaia não tem e vai agora mostrar que vai ser 

administrado. As pessoas tem que ter pelo menos respeito e humildade. 

 

Nasci e me criei nessa terra. Tá ali a foto do meu pai, que foi vereador antes de eu 

nascer. Tá aí um bairro fundado pelo meu irmão João Miranda, com cinco 

mandatos de vereador. Tá aí um tio meu que foi prefeito de Atalaia. O avô do 

presidente foi vereador, o Seu Eurico, um homem de história nesta terra, onde 

quando Atalaia não tinha médico, era Seu Eurico que socorria todo mundo aqui. 

Seu Eurico e Seu Vicente. Temos historias e raízes. A Maria com toda a vida de sua 

família no Jenipapeiro, os Tenório Cavalcante. Janaina com toda a família dela e do 

esposo aqui. O vereador Mauricio, há quantos anos estar em Atalaia. O vereador 

Fabricio nem se fala, porque o seu bisavô, o Zeca Lopes, além de quatro vezes 

prefeito, foi deputado estadual. Sem conta as outras pessoas da nossa cidade, que 

temos orgulho de dizer que somos atalaiense”. 

 

Vereador Fabricio Torres - Aparte 

 

“Só pra complementar e agradecer as referencias feitas por Vossa Excelência. Dizer 

que nasci no Hospital e Maternidade Darcy Vargas, fundado pelo meu bisavô. Tá 

na minha carteira de identidade, o que não quer dizer que outras pessoas que 

estejam há 30 ou 20 anos conosco, não sejam atalaiense. Assim os considero. Tá 

aqui o vereador Mauricio, que não nasceu aqui, mas faz um excelente trabalho por 

este município, um cara extremamente atuante. Mas, tá lá na minha carteira de 

identidade, Atalaia, Alagoas”. 

 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

 

“Vereadora Neide, isso que Vossa Excelência está falando é completamente correto. 

Vim lá de Chã Preta, já tem 20 anos que estou no município de Atalaia. Mas, desde 

que vim para este município, moro no mesmo lugar, no Assentamento Boa-Fé. 

 



Ouvindo os pronunciamentos, o Marcos falou que ser situação não é ser 

desmoralizado. O povo procura o vereador e se o vereador procura o Executivo e o 

Executivo atende, temos que ter essa parceria. Temos uma parceria na Sapucaia, 

onde você trafega essa ladeira de inverno a verão, pois está toda piçarrada. E, outra 

coisa, quem anda mentido por aí, as vezes até mal educados são, pois chegaram na 

Sapucaia semana passada, pois tá rolando os áudios, e uma senhora disse que o 

vereador tem quatro anos dando assistência e trabalhando. Ela questionou, deu as 

costas e foi embora. É esse o povo que quer trazer uma diferença para o município, 

com essa falta de educação e respeito com a população? Quando a mulher disse 

que ele tá levando para operar, levando para fazer exames, com a parceria da 

Prefeitura, ela deu as costas e foi embora, deixando a vereadora se justificando lá. 

 

Doutora, a senhora tem a sua origem, o seu trabalho, aqui tá a sua família toda e o 

povo de Atalaia lhe conhece, como conhece os demais vereadores aqui”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Só por informação, estarei passando a chave na porta do Plenário da Casa, pois foi 

determinado pela Presidência que só poderia um número de 15 pessoas no 

Plenário. Estamos atingindo o número de 15 pessoas no Plenário e, a partir de 

agora não poderá entrar mais ninguém. Todos estão cumprindo o distanciamento. 

Isso é para nossa segurança. Não nos opusemos em deixar a população entrar, mas 

com o número reduzido”.  

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Quando me formei para médica, tinha 24 anos. Terminei a Faculdade e o meu 

primeiro emprego foi aqui em Atalaia, pelo Estado. E continuei, até hoje. Desafio 

alguém de Atalaia que chegou a minha casa e cobrei uma consulta”. 

 

Vereador Alexander Tenório – Presidente 

 

“Já precisei da senhora, Dra. Neide, várias e várias vezes já cheguei em sua casa 

com o meu filho, quando era criança. Tive a honra um dia de ser seu eleitor. E, das 

vezes que bati na sua porta, fui muito bem atendido. Desde aquele momento e 

agora, torno público os meus agradecimentos, por tudo que a senhora fez, em 

meu nome, da Alice e do meu filho”. 

 

Vereadora Maria da Comesa - Aparte 

 



“Também quero dar os meus agradecimentos a Dra. Neide, em nome da minha 

família. Muito obrigada”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Continuei trabalhando em Atalaia e fui buscar mais conhecimento, onde fiz pós e 

especialização em outras cidades, para dar o melhor de mim ao povo atalaiense. 

Mas, nunca deixei a minha terra e nunca deixei de trabalhar. 

 

Em Atalaia estou mostrando os meus serviços, além dos trabalhos que eu faço. 

Temos uma ONG que funciona e outros trabalhos sociais. Dra. Neide, se voltar para 

cá, é porque o povo atalaiense reconhece o trabalho dela, assim como os trabalhos 

dos demais vereadores. 

 

Então, não adianta chegar nas portas das pessoas e falar tolice, pois quem não 

conhece a Dra. Neide, o Alexandre, o Ricardo, todo mundo conhece e sabe do 

trabalho. 

 

Minha trajetória política nunca teve falcatrua, enrolação, se eu puder fazer eu digo 

faço, se não puder, digo que não. É melhor ser sincero e honesto, do que aquelas 

pessoas que andam prometendo e não faz.  

 

Atalaia é um município grande, com Povoados distantes, com despesas maiores, 

onde a renda percapita é menor, porque não temos as industrias. Então, vamos 

falar a verdade. Sou atalaiense, participo e moro nessa cidade, sabemos das 

dificuldades e do que podemos fazer. Atalaia é dos atalaienses e eu acredito que 

todos nós juntos, vamos melhorar essa terra. 

 

Falo aqui um requerimento para o DNIT, pedindo para que ele venham olhar 

aquele buraco lá na ladeira, para fazer o reparo daquela estrada que está um 

perigo. A ladeira que dá acesso ao bairro José Paulino, na BR-316. Que o DNIT 

venha fazer aquele concerto, pois estamos sujeitos a um caso grave ali, no caso de 

um carro grande passar por ali. Que na maior brevidade possível façam esse 

concerto na BR. 

 

Desejo a todos uma feliz semana, que Deus nos abençoe e ilumine a todos os 

atalaienses”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 



“Vereadora Dra. Neide, eu sugeria que o Requerimento de Vossa Excelência, para 

ganhar mais força, seja encabeçado por Vossa Excelência, mas subscrito por todos 

os vereadores”. 

 

Vereadora Maria da Comesa – Aparte 

 

“Aproveitando, quero pedir fazer uma Indicação para a Rua da Beira da Linha, que 

fica por trás do Campo, que leve o nome de José Sebastião Nunes. Ao mesmo 

tempo quero pedir um minuto de silencio em memória do seu José Nunes, da Vila 

José Paulino. Gostaria de fazer uma Moção de Pesar à família Nunes, em nome de 

Marcelo Nunes da Silva”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Coloquei aqui uma Indicação e gostaria de justificar essa Indicação. Estou neste 

momento ocupando o cargo de vereador do município de Atalaia, mas antes de 

estar ocupando esta cargo aqui, ocupei quatro pastas no Executivo Municipal. 

Infraestrutura, Chefia de Gabinete, Secretário de Governo e rapidamente no SAAE. 

Meu contato com os funcionários públicos deste município foi extenso, longo, 

onde tenho muito contato com os funcionários públicos. 

 

Uma reivindicação antiga dos funcionários públicos de Atalaia é um plano de 

saúde descontado em folha. Obviamente acredito que isso deva ter algum custo 

para o município, administrativamente falando, mas não seria grande coisa, até 

porque quem iria pagar isso era o funcionário público municipal.  

 

Como se está fazendo um plano de saúde para duas mil ou duas mil e quinhentas 

pessoas, o funcionário público iria ganhar mensalidades menores, iria poder 

colocar dependentes e iria ganharem qualidade de vida. Acho que seria uma 

grande conquista dos funcionários públicos de Atalaia. Com isso, peço que me 

ajudem a aprovar essa Indicação, para que seja mais uma conquista para o 

funcionário público deste município, visto que acho que o custo do município deve 

ser mínimo, em relação ao beneficio que isso vem trazer aos funcionários públicos”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Em primeiro lugar quero agradecer mais uma vez a Deus, por mais uma 

oportunidade de estar aqui nesta Casa. 

 



Hoje quero agradecer e mandar uma Moção de Parabéns para o secretário de 

Infraestrutura e ao prefeito Chico Vigário, por ter atendido a minha Indicação de 

colocar britas e pó de britas nas ruas do Distrito Branca. As ruas estão ficando 

muito organizadas com esse trabalho que está sendo realizado no Distrito Branca.  

 

Dizer Vereador Marivaldo, que quando vi alguns vídeos nas redes sociais, dizendo 

que em Porangaba não tinha água, eu fiquei decepcionado com aquela situação. 

No outro dia conversei pessoalmente com você e quero dizer que Porangaba tem 

água e água boa de qualidade, porque Vossa Excelência colocou. Isso é chegar nas 

casas das pessoas e querer humilhar, rebaixar, denegrir a imagem, sem ter 

conhecimento do que a gente passou para conseguir um sonho para aquela 

comunidade, que foi a água que Vossa Excelência colocou. Isso mostra mais uma 

vez que tem pessoas que não conhecem a realidade do nosso município. Mas, siga 

em frente vereador. Siga em frente, pois as pedras que a gente joga, pegamos para 

fazer obras e estradas neste município”. 

 

Vereador Marivaldo Souza - Aparte 

 

“Agradeço a sua preocupação, assim como a dos demais colegas. Mas, quem tem 

Deus como eu tenho, isso não me abala em momento algum. Conheço o meu 

trabalho. Cheguei aqui mesmo na Casa do Povo e disse que eu mesmo estava de 

parabéns. Disse isso, porque acho que o meu trabalho merece receber parabéns. 

Eu procuro fazer o máximo do que posso e sempre fiz. Hoje estou junto com o 

prefeito, com uma parceria boa com o prefeito. Mas, passei sete anos me 

esforçando com recursos próprio. Tudo que eu fazia era com recurso próprio. É 

como eu digo, se tão jogando pedra, Deus lá de cima está vendo e eu estando com 

Deus, tô com tudo. O exército é grande e invencível”. 

 

Vereadora Neide Miranda – Aparte 

 

“Vereador Ricardo, vamos nos juntar e ir em Porangaba tomar uma água de 

qualidade. Também convidar as pessoas que estão falando”. 

 

Vereadora Maria da Comesa – Aparte 

 

“É porque vem de fora. Pré-candidatos que vem de fora. Não conhecem os 

políticos e nem a história de nossa cidade. Não conhecem os filhos de Atalaia. 

Neste momento quero agradecer a Deus e aos atalaienses que me reconduziram a 

Câmara de Vereadores pela sexta vez. No dia 31 de dezembro, completo 24 anos 

que estou aqui na Câmara. Obrigada Senhor. Obrigada Atalaia”. 



 

Vereador Mauricio Tenório - Aparte 

 

“É um povo que não conhece o município. Vi uma foto dos pré-candidatos que não 

conhecem o município. Chegou em frente ao chafariz que o Marivaldo colocou 

água nas casas e botou também no chafariz. Sentaram lá e disseram que é água do 

SAAE e que não tem qualidade. É água do vereador Marivaldo. Será que conhece o 

município?”.  

 

Vereador Ricardo Calheiros      

 

“Vamos seguir firmes e fortes, para que a gente possa sim trazer dias melhores 

para o município, pois aqui existem pessoas capacitadas que podem fazer um 

trabalho bom, com dignidade e transparência, para o desenvolvimento de nossa 

cidade. 

 

Quem quiser conhecer o trabalho do vereador, fique um dia com um vereador aqui. 

Atalaia tem suas particularidades e excelentes representantes, que muito bem 

representa as suas comunidades, com empenho e dedicação. Vejo aqui o empenho 

de cada vereador, com seus pedidos por suas comunidades, sendo atendidos pelo 

prefeito Chico Vigário e também pelos nossos deputados, parlamentares em 

Brasília, a exemplo do deputado federal Arthur Lira, um guerreiro incansável que 

manda emendas para aqui. Vamos continuar juntos com o prefeito Chico Vigário e 

lutar para que sejamos vitoriosos nessa batalha. 

 

Quero fazer aqui uma Indicação ao prefeito Chico Vigário, uma Indicação de 

postes no Distrito Santo Antônio, naquela principal”. 
 

 

 

  


