SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019
OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores e
convidados durante a sessão.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“A pedido dos jovens que vão participar do Miss e Mister Atalaia Model, gostaria
de pedir dispensa de interstício para colocar uma Moção de Parabéns para o Cris,
que é quem está ensaiando vocês. Que façamos uma Moção coletiva em nome de
todos os vereadores”.
Vereador Ricardo Calheiros
“Faço questão de subscrever essa Moção”.
Vereador Quinho do Portão
“Que essa Moção seja estendida a dona da Loja Mania de Moça, a Nil”.
Vereadora Neide Miranda
“Saudar a Casa em nome do presidente Alexandre. Saudar a todos os vereadores
no Plenário no nome do Wellisson, que está aqui presente com essa turma linda,
essa juventude maravilhosa, com toda essa beleza. Vocês estão de parabéns.
E, começar a dizer que nossa semana começou muito boa, com muita alegria. Eu
estou feliz em dentro da primeira sessão desse ano começar dizendo que Atalaia
começou uma semana trazendo notícias boas, porque ontem nessa Casa foi um
show de Cultura, de conhecimento e de valorização para a nossa cultura de Atalaia,

com homenagem ao Zé Neto que foi um dos grandes empreendedores dos nossos
folguedos aqui em Atalaia, com Luiz Jerônimo, que é um patrimônio vivo de Atalaia,
um grande artista. Foi uma festa bonita, onde as famílias puderam se encontrar e
cada um que passou por essa Tribuna trouxe elogios e foi muito bom. É uma coisa
assim importante para nós, porque estávamos parados, ninguém falava em cultura,
ninguém falava em nada, só falando do que não presta. Realmente Atalaia precisa
melhorar e quando a gente tem uma luz, melhora muito, haja visto que essa praça
tá muito feia, mas o prefeito in loco disse que ia consertar pelo menos para ter
uma apresentação melhor no centro da cidade. Depois que que foi colocado o
pandeiro ali, precisa fazer uma infraestrutura pelo menos para as pessoas que
veem à Atalaia, para a gente que mora em Atalaia, ter um lugar onde possa sentar,
conversar e ter uma área de lazer numa praça de alimentação. Estamos precisando
de melhoras na nossa cidade.
Também tive a felicidade de hoje receber o convite da inauguração do posto que
começou a 10 anos. E, na sexta-feira será inaugurado, dia 6, às 14 horas, que
recebe o nome do meu filho Reinaldo Jorge Calheiros Costa Júnior. Foi a indicação
da vereadora Maria Ferreira Cavalcante. Muito obrigada Maria, para homenagear o
meu filho".
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Foi muito feliz a vereadora Maria quando propôs isso. Feliz a Câmara de
Vereadores quando votou a Indicação da vereadora Maria. Quem conviveu com o
Júnior sabe do coração que ele tinha, sabe da pessoa boa e humana que era o filho
de Vossa Excelência. Digo isso com propriedade, porque convivi muitos anos com
ele e estarei presente com fé em Nossa Senhor Jesus Cristo. Fico muito feliz, pois é
um primo nosso e quem conviveu com ele sabe do coração e da pessoa humana e
querida que o Júnior era, que fez amizade por onde passou nesse município. Que
o nome do Júnior se eternize nessa placa que será inaugurada no PSF.
Parabenizar também o prefeito Chico Vigário por estar inaugurando essa UBS,
atendendo ao pedido da Câmara de Vereadores, em especial da vereadora Maria”.
Vereadora Neide Miranda
“É um prazer senhor presidente. Realmente não era porque era o meu filho, mas
ele era um jovem, mas tinha uma visão muito além de que sua idade. Era uma
pessoa responsável, que já resolvia os problemas maiores. sempre que eu precisava
que ele fizesses as coisas. Não precisa nem eu ir trocar meu carro, essas coisas era

ele que fazia. Ele era uma pessoa jovem, mas tinha uma cabeça já bem madura.
Então, eu só tenho agradecer.
A semana vai terminar maravilhosa com esses jovens na escolha do Miss, que vai
ser uma coisa maravilhosa para nossa cidade. Eu tenho que parabenizar vocês, que
continuem a incentivar a cultura e a beleza, porque é muito importante, mas acima
de tudo a educação.
Então, essa semana eu só vou falar de coisas boas, graças a Deus. Eu estou muito
feliz de ontem vê essa casa cheia, como eu já disse. E a participação do vereador
Quinho foi fundamental, foi ele que fez e colocou o pedestal”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Sugerindo a Vossa Excelência, que fez a Indicação do Título de Cidadão Honorifico
ao Jerônimo, que seja feita uma Moção de Parabéns, capitaneada por Vossa
Excelência, mas coletiva, ao grupo do Pandeiro, à família Rocha e ao Jerônimo”.
Vereadora Neide Miranda
“Essa Moção de Parabéns a toda a equipe do Pandeiro que trabalharam a semana
toda para que esse monumento ficasse pronto a contento. E, também a toda a
família de Jerônimo Miranda, que uma família muito grande. Ao Jerônimo Miranda
e toda sua família. Então, só quero agradecer e desejar a todos uma feliz semana
muito obrigado".
Vereador Fabrício Torres
“Jovens que vão participar desse concurso essa semana, do qual fui convidado para
ser jurado e me sinto muito honrado em participar do concurso de vocês. E,
gostaria de pedir a vocês que venham mais vezes aqui, pois nós temos aqui
vereadoras bonitas, mas também temos vereadores muito feios. Então, quando
vocês vem aqui, ajuda a gente a equilibrar as coisas.
Venho aqui para prestar contas do meu discurso da semana passada, onde fiz um
pedido a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes para que houvesse uma
maior integração do esporte em nosso município. Imediatamente conversei com o
prefeito Chico Vigário, conversei com o secretário Anilson Júnior, os quais se
mostraram amplamente favoráveis à questão. Essa semana já houve uma reunião
do secretário Anilson Júnior e do secretário Aloísio Chulapa nesse sentido e a coisa

já tá caminhando. O Júnior disse que já havia um alinhamento nesse sentido da
Secretaria de Educação com a Secretaria de Esportes e eu fico muito feliz de tão
rapidamente a coisa já tá tomando forma. E quero dizer aqui que daqui para frente
agora a minha obrigação enquanto vereador é acompanhar, incentivar e cobrar,
mas acho que não vai precisar ser cobrado não, tenho certeza que o secretário
Junior e o prefeito gostaram muito da ideia e vamos dar prosseguimento a essa
questão.
Gostaria de fazer uma Indicação ao secretário João Eudes e ao secretário de
esportes Aloísio Chulapa, para que faça uma revisão elétrica nas quadras de
conjunto Maria de Nazaré, onde tem algumas lâmpadas queimadas e tá
dificultando lá para o pessoal que pratica esportes e eu gostaria que isso fosse
revisto lá. E, desde já quero agradecer ao secretário, porque eu tenho certeza que
você vai ser atender o pedido.
Parabenizar aos envolvidos na inauguração de ontem. Foi muito bonito e gostaria
que isso se repetisse muitas vezes. Temos muitos atalaienses ilustres que
poderíamos estar trazendo e homenageando. Parabenizar a vereadora Neide pela
sua Indicação. Parabenizar a família do Zé Neto, parabenizar ao Jerônimo Miranda.
Hoje é só dia de prestar contas. Na próxima semana trarei aqui mais votação para
o bem-estar do povo de Atalaia, do povo desse município tão amado e tão querido
por nós todos. Muito obrigado e um bom dia a todos".
Vereador Mauricio Tenório
“Senhor presidente, só uma informação. Como ontem foi um dia de alegria, com o
nosso município recebendo aquele monumento, aquele pandeiro. Muita gente as
vezes não conhece a cultura. Venho de uma cidade da cultura, pois Chã Preta é a
terra do Pastoril. Aquele pandeiro é o do Pastoril, não é o pandeiro normal. Muita
gente estranho por conta do cabo, mas aquele é o pandeiro que usa no Pastoril. O
pandeiro sem o cabo é o do samba. Foi uma apresentação muito bonita do Pastoril
ontem e aquela homenagem”.
Vereadora Neide Miranda
“E o dia foi encerrado com a MAP, o desfile da escola do Pequeno Príncipe. Uma
coisa linda. A banda de Fanfarra, Foi um show de apresentação. Parabenizar a
Maidy, a Escola e fazer uma Moção Coletiva”.

Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Vocês jovens que vão participar do Miss Atalaia, vocês não sabem o quanto
estarão contribuindo para a Cultura deste município. Apesar de que muita gente
acha que um desfile é só um desfile de moda, não é assim, pois ali estará
representada as fronteiras do município, de diferentes cantos de Atalaia, trazendo
o resgate da cultura do nosso município. Continue Wellison. Sei que as dificuldades
são grandes, mas continue perseverando, pois não tem vitória, sem batalhas”.
Vereador Marcos Rebollo
“Saudar o Plenário em nome das Miss e Mister Atalaia. Atalaia Pop, o nosso amigo
Beto e a quem estão nos ouvidos pela Atalaia Radio Web. Fico feliz em vocês terem
vindo a nossa Casa. E nos outros concurso também houve ajuda de alguns
vereadores aqui, eu também participei e dei a minha contribuição com vocês.
Como estão aqui hoje as Miss Atalaia, eu queria também presidente que viessem a
esta Casa uma comissão de esporte do município para fazer uma reunião com os
donos de time que traz essa cultura do esporte de Atalaia, da Branca, Porangaba,
Ouricuri, Santo Antônio, Olhos D'água. Inclusive eu tô no dia 12 presenteando um
time dos Olhos D'água com material esportivo, porque na verdade isso era para
partir da Secretaria de Esporte, que vem recurso para isso. Mas, como não tem a
participação ativa na gestão em fazer isso, dar o material e de fazer o campeonato
organizado para quem seja dada a cada equipe o material decente, isso sobra para
gente. Quando a saúde do município não funciona, sobre para o vereador. Quando
não funciona a Educação sobra para os vereadores. Então, eu queria que o prefeito
fizesse esse tipo de avaliação para fazer um campeonato bonito como já teve aqui
em Atalaia vários campeonatos de jovens aqui que era a sensação do município
todo, envolvendo Ouricuri, Branca, um campeonato local. Então, como um cara que
pratica o esporte, um cara que participa ativamente do esporte, onde tem pessoas
que votam em mim também que são ligadas aos esportes. Então, queria que a
Prefeitura antes de organizar esse campeonato, fizesse um levantamento de
quantas equipe tem para fazer uma divisão de material esportivo. Fazer um padrão
de cada equipe, até porque entra verba na Secretaria de Esporte. É que nós
estamos tão ligado à Saúde e a Educação que vem a verba e estamos esquecendo
que a Assistência Social vem recurso, o Esporte vem recurso, a Agricultura vem
recurso e todas as pastas vem recursos para o município e muitas delas são
esquecidas aos olhos da gente, que a gente fica avisando tanto Presidente o
recurso da Educação e da Saúde. Mas, a Saúde graças a Deus tá de parabéns
Atalaia. Ela não funciona se não quiser, porque o que ela foi agraciada de milhões

aí para o outro mês, é para tá funcionando. O que eu não vejo é enxergar todo
esse recurso e uma cadeira do Jenipapeiro não sei se está consertada. Consertou?
Ainda não teve um conserto de R$ 200,00? Pelo amor de Deus. Ontem, a minha
mãe que não tem plano de saúde, até porque é caro plano de saúde para pessoa
de 60 anos, ela chegou no PSF Centro e não tinha médico. A médica veio avisar
que não vinha já era 9 horas da manhã e tinham pessoas que estavam lá de 6 horas
e 7 horas da manhã. Outra coisa, a doutora que é da junta médica também, que
até eu vou ter uma conversa com ela essa semana sobre as últimas aposentadorias
que teve em Atalaia nesses últimos meses, quem foi que se aposentou nos últimos
quatro meses aqui no nosso município. Vou fazer essa pergunta a Rosângela,
secretária que tenho uma admiração, sou amigo particular dela e eu quero ver se
ela me passa esses dados".
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“Inclusive vereador, já que você tem essa ligação mais próxima com a secretária, eu
queria também que o senhor pedisse informações do porquê que a Junta Médica
do município não está funcionando. Tem processos lá em tramitação há muito
tempo, só que a Junta não está funcionando, porque não tem médico. Uma médica
sozinha não resolve a situação não. Então, tá parado e queria que Vossa Excelência
pedisse providências também a esse respeito".
Vereador Marcos Rebollo
“Vamos perguntar isso também, porque eu tive uma pessoa minha que foi procurar
Junta e só tinha a Doutora Socorro atendendo. Então, a Junta no Pilar é diferente,
são três médicos que fazem a avaliação dos meses que o médico deu para depois
voltar de novo. Mas, a médica da Junta ela nem foi trabalhar ontem no PSF. A
minha mãe é do PSF centro e ela tem ido lá e já faltou e não é a primeira vez que
falta não".
Vereadora Neide Miranda (Aparte)
"Eu não tenho procuração para defender a Doutora Socorro, mas na semana
passada estava conversando com ela ela e tá com problema, porque médico
também adoece. Ela tá com problema de saúde, tá fazendo exames. Ela é uma
médica muito responsável. Ela faltou por questão de doença, pode ir lá que ela tá
com atestado".
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)

“Eu concordo com a Doutora Neide, a Doutora Socorro é uma excelente médica.
Mas, além do médico aqui ele trabalha quatro dias, um ela é da Junta, um ela vai
para o Posto do Santo Antônio, então ficam dois dias para o Posto Centro. Então,
claro que tem ainda uma deficiência e ocorre a situação da médica também
adoecer. Mas, aí no Posto que ela é lotada são só dois dias".
Vereador Marcos Rebollo
“Na verdade dois dias não dar para suprir a necessidade do Centro. Deixar bem
que ninguém estar aqui crucificando a Dra. Socorro, até porque sabemos da
competência dela. É que a população procura o vereador e como eu sou do centro,
me procuraram. Foram muitas faltas e, se estar impossibilitada de trabalhar, que
peça uma licença e vamos vê o que fazemos para resolver a situação do PSF.
Na semana passada eu fiz aqui uma Indicação para o São Sebastião, Jagatá e dali
daquela parte do campo, da creche por trás. Uma área totalmente intransitável. Fui
passar essa semana com o carro lá e senti na pele o que as pessoas que moram
naquele conjunto sempre sentem. Fiz uma Indicação ao secretário de Infraestrutura,
João Eudes de Melo Bastos e ao prefeito e fui atendido. Naquela ocasião fiz um
vídeo agradecendo ao Poder Executivo, porque é ele que executa. E, depois do
vídeo, eu recebi alguns áudios falando que estava só indo agora, porque é ano
político. Desconheço isso, pois fiz uma ação como venho fazendo várias no
município, pois é meu dever pedir que coloquem a lâmpada, que passem as
máquinas nas ruas que são intransitáveis. Eu sou cliente do salão Nova Criatura do
meu amigo Anderson e vou lá todas as semanas e não consigo nem estacionar o
carro na porta dele, pois não tem condições de estacionar lá. Outra coisa, quero
dizer aqui que foi uma questão paliativa, onde passaram a máquina, botou um pó
de brita, mas não quer dizer que foi feito saneamento”.
Vereador Mauricio Tenório (Aparte)
“É a função do vereador. Temos que ver o período de chuvas. Tenho um vídeo na
época que mandaram para mim e estava intransitável no Posto de Saúde. Como
deu uma suspendida na chuva um pouco, foi feito um trabalho paliativo com a
brita, para poder até a população poder andar a pé. A Secretaria de Infraestrutura,
a Prefeito e Vossa Excelênicia que requereu isso ao prefeito está de parabéns, pois
mesmo se vier chuva agora, não ficará daquele jeito. É só melhoria que Vossa
Excelência quer para o município. O que acontece é que vai chegando o ano
político e tem muita gente que quer aparecer, fazendo vídeo com isso e com

aquilo, mas não sabe o trabalho do vereador nesta Tribuna e nos bastidores,
trazendo desenvolvimento para as suas comunidades”.
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“Parabenizar a Vossa Excelência e dizer que não se incomode com isso, porque só
atiram pedras em arvores que dão frutos. Esses falsos moralistas que vivem
fazendo vídeo, pergunte o que eles fizeram por Atalaia. Eu, por exemplo, só faço
política de dois em dois anos e não estou preocupado com eleição nem tão cedo.
Talvez se eu for candidato a reeleição e a qualquer coisa, não estou preocupado
com isso. É que tem muita gente idiota que fica criticando vereador e nem sabe
qual é a função do vereador. A função do vereador é cobrar e quem executa é o
prefeito”.
Vereadora Neide Miranda (Aparte)
“Foi ótimo o senhor ter ido lá e ter feito esse vídeo. Muito antes, eu e o Alexandre
que moramos lá, desde o mês de maio, pedimos a máquina. Ficou intransitável por
conta das chuvas. Até brinquei com o secretário pedindo um avião para a gente
passar. O pessoal reclama muito, porque eu e o Alexandre moramos lá. Quando
formos olhar o Posto estava uma chuva grande e tinha dois palmos d’água. Eu já
tinha feito o Requerimento e liguei para ele, foi quando me disse que já tinha
comprado as pedras, inclusive para colocar no São Sebastião. Esse pedido de Vossa
Excelência vem só reforçar os nossos pedidos. Essa é a nossa função. Até porque
ando ali a pé no Jagatá e já fui até Brasília pedir essa obra ao Benedito de Lira e
hoje continua o meu pedido ao Arthur. Inclusive em outras épocas já foi pedido e
feito o esvazeamento das fossas e é importante que se faça. Inclusive a segunda
rua de quem vem das ruas das canas para lá, já fizeram um valetão,
impossibilitando de um carro entrar para fazer um socorro. É importante que os
treze vereadores façam esse pedido, porque é uma população muito carente”.
Vereador Marcos Rebollo
“Os apartes foram decisivos em suas opiniões, o que mostra a preocupação da
Casa aqui em conjunto. É como o vereador Mauricio falou, julgar o vereador é fácil,
mas não sabem vim aqui e olhar a nossa pasta, participar das reuniões e vê o que
fazemos em prol da sociedade. Não desmerecendo as outras, mas essa Câmara é
uma das que tem um maior nível de formação. Estamos realmente focados e
preocupados com o nosso município.

Um certo cidadão fez um áudio dizendo que o vereador teve a brilhante idéia de
ter vindo aqui. Se essa pessoa tem algo contra o prefeito ou está fazendo
campanha política antecipada, acho que foi infeliz em citar o meu nome, pois o
que fiz foi pedir uma estrada decente para aquele povo. Me questionou que fiz
aquilo ali, mas que a Associação iria fazer, que tinha um projeto de fazer. Disse a
ele que ninguém estar aqui brigando para quem primeiro vai fazer, mas sim
brigando por uma população. Perguntei se ele sabia quanto custa uma carrada de
pó de brita com pedra. Disse que não sabia. Conta custa uma hora de
retroescavadeira? De uma patrol? Perguntei quanto a Associação tem em caixa
para fazer essa obra? Não é com os parceiros. Foi envolvido ali patrol,
retroescavadeira, caçamba de pó e de pedra de brita, material humano. Não estou
aqui brigando para ser o pai da criança. Apesar dessa critica, fiquei feliz, pois
vieram centenas de agradecimentos e isso é o que me motiva a cada vez fazer mais
o meu trabalho como legislador desta Casa”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Vereador Marcos, o que é bom tem que ser mostrado mesmo. Jesus veio no
mundo para salvar a humanidade. Estamos vivos aqui hoje, porque foi derramado
um sangue em prol de salvar e levar com ele o pecado da humanidade. E, ele não
conseguiu agradar a todo mundo, porque tem gente que tem pensamentos
voltados para outra coisa. O senhor está de parabéns, está de parabéns o
secretário, está de parabéns o prefeito. Então, continue assim, pois o que Vossa
Excelência faz nesta Casa, faz com brilhantismo. Não só Vossa Excelência, como os
demais vereadores. Agora tem gente que fica se preocupando porque Vossa
Excelência foi propagar nas redes sociais coisas boas”.
Vereadora Neide Miranda (Aparte)
“Também vereador teremos ali um Posto muito bonito que vai abrigar a duas
equipes. A José Paulino e a Boca da Mata. Vai ficar muito bom”.
Vereador Marcos Rebollo
“Não fui ali pedir voto, fui ali exercer o meu trabalho de vereador, de representante
do povo. Então, gostaria de pedir as pessoas que querem subir na política e crescer
politicamente, que cresça com cuidado, pois as vezes você abre a pouco
irresponsavelmente e termina falando o que não deve. Perguntei que se tiver um
debate dentro da comunidade eu vou. Sobre aquela situação, onde ele quiser, irei
discutir, porque tenho argumentos para falar com ele. Falou que a imagem do

prefeito pesou para o melhor lado, não estou preocupado com isso, to preocupado
que ali foram beneficiadas famílias. Agora a questão do prefeito, se vou estar com
ele amanhã, isso é uma interrogação. Pedir ao secretário que avance para o São
Sebastião principal e vá para aquela parte do Maria de Nazareth. O Governo do
Estado está ciente daquela obra e temos o exemplo do Jacaré, que para os olhos
dos homens era uma obra impossível. Mas, o Biu Lira, o Arthur Lira e essa Casa aqui
foram à Brasília e pediram. Famílias foram beneficiadas e hoje vivem num lugar
decente.
Essas pessoas que querem fazer politicagem no desespero isso não existe. Vai para
uma feira e criam problemas com um e com outro. Eu não cheguei aqui nesta Casa
com esse tipo de política. Foi uma política diferente, onde fui um ano secretário de
transporte da Saúde, fui secretário de Vigilância Sanitária, onde diga-se de
passagem funcionava em Atalaia, onde hoje está parada”.
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“Respondendo a sua pergunta, tem. Mas, só que estão todos em desvio de função
e por isso acontece isso”.
Vereador Marcos Rebollo
“Mas, que botem outros para preencher e atuar. Na minha gestão no primeiro mês
apreendemos mercadorias vencidas, mas com um trabalho educativo nos outros
meses não aconteceu mais.
Como foi colocado esse pandeiro aqui na Praça do município, parabéns ao
homenageado, um cara que leva o nome de Atalaia para todo o Brasil, que
também foi homenageado em Maceió, no Carnaval. Mas, também prefeito vamos
olhar para o mototaxista. Tenho um projeto aqui nesta Casa do dia que entrei, vai
fazer oito anos, de um ponto de mototaxi. É obrigação da Prefeitura fazer um
abrigo para o mototaxita e para os alternativos. É uma coisa simples para o
município. Gastam tanto dinheiro com combustível e outras coisas. E, quero dizer
aqui senhor presidente, que se ele autorizar, o vereador faz o ponto com recurso
próprio. O da Vila foi o Amaro que cedeu o terreno e os caras fizeram. É simples de
fazer. O projeto está adormecido nesta Casa há seis anos e está sendo gasto com
coisas que não tem necessidade neste município.

A Guarda Municipal, o projeto está sendo pronto e irei trazê-lo, para que banque o
uniforme do guarda municipal, em cem por cento. Hoje Atalaia tem uma VTR
sucateado e temos guardas que andam mal vestidos”.
Vereadora Camyla Brasil
“"Jovens, os meninos e as meninas que vão participar do concurso de Miss e Mister
Atalaia, tem também aqui a minha saudação. Senhores e senhoras atalaienses que
nos acompanham através da Rádio Web do Atalaia Pop, das transcrições do Atalaia
Pop, das minhas redes sociais, o meu bom dia a todos. Inicio minhas palavras
agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade de fazer uso desta Tribuna. De
fazer uso da palavra e de poder ser a voz e o instrumento da população.
Inicio aqui com os comentários festivos, pois neste domingo eu participei a convite
do meu pai, depois de uma insistência dele, tomei coragem de participar do
trekking que teve a participação do vereador Maurício, da vereadora Janaína e de
uma grande equipe. Eu já coloquei até nas minhas redes sociais. Agora eu entendi
o porquê o meu pai viciou naquele negócio, porque o negócio é bom, a turma é
boa, o acolhimento é maravilhoso e eu gostaria de agradecer a toda equipe
Guepardo pelo acolhimento, pela vibração quando eu cheguei na linha de chegada.
Tava já morrendo, mas a emoção foi tanta, a comemoração foi tanta que a gente
recarregou as energias. Realmente eu tô quebrada, mas tô querendo voltar. Ainda
prometeram que a pessoa fica fininha e eu quero ficar fininha. Então, assim,
parabéns à organização do evento, a toda Liga, ao Sérgio e todas as pessoas que
fazem esse evento acontecer em todo Estado, mas que trouxeram também uma
etapa aqui para o nosso município. Fiquei muito feliz de participar e que tenha sido
a primeira de muitas. Eu quero chegar, quando eu crescer, quero chegar ao
patamar de vocês, chegar na linha de chegada sem tá morrendo, vou melhorar.
Realmente ontem, como foi citado aqui, participamos de uma solenidade aqui na
Câmara. Uma solenidade muito bonita com o resgate das tradições culturais do
nosso município. Gostaria de deixar registrado aqui a minha homenagem ao artista
plástico atalaiense com representação nacional e mundial, Jerônimo Miranda, que
resolveu aqui na terra dele fazer uma homenagem a um outro artista, uma pessoa
que sempre foi o incentivador da arte da cultura. Incentivou tanto que os filhos
dele, a família dele, todo mundo é enraizado na arte. Eu conheço o Dolar, o Júnior,
os meninos. Um canta e o outro representa tão bem. São pessoas que realmente
tem a cultura no sangue e foi um evento muito bonito aqui na Câmara com
apresentação do pastoril e depois houve a inauguração do pandeiro na praça.

Como gostaria também aqui de fazer uma indicação de Congratulações em nome
de toda a equipe que Cativar do Centro Educacional Pequeno Príncipe e no nome
da professora Maidy, a diretora da Escola, pela realização da MAP. A MAP ontem
foi uma extensão daqui do evento da Câmara, porque a MAP colocou não só a
cultura na rua, mas ela homenageou aos artesãos, as pessoas que fazem cultura
aqui no nosso município. Ontem, infelizmente eu não pude acompanhar o desfile,
porque eu tinha outros compromissos, mas acompanhei pelas redes sociais e mais
uma vez foi um evento maravilhoso com todas as crianças, teve a banda de
fanfarra, as crianças caracterizadas, então, assim, por trás daquele desfile tem toda
uma preparação dos professores, dos alunos, dos pais dos alunos, para que aquilo
aconteça, que realmente é trazer a cultura para as ruas do nosso município. E, eu
estou aqui para parabenizar a toda equipe Cativar.
Como já foi lido no expediente do dia, hoje eu deixei aqui uma Moção de Pesar em
virtude do falecimento do Ronildo Firmino, que foi uma pessoa que sempre
acreditou no meu trabalho, que sempre acreditou no compromisso em fazer o bem,
na minha equipe e que infelizmente partiu dessa vida. Então, eu deixo aqui a minha
indicação da Moção de Pesar a toda sua família.
Agora sendo realmente a voz do povo e reivindicando o que é de direito da
população, eu gostaria de dizer aqui que eu recebi algumas respostas da secretária
de Saúde com relação aos meus ofícios. Engraçado, recebi três respostas de três
ofícios, mas, com relação ao meu convite para que ela venha aqui a Câmara não
obtive resposta, nem com relação a qual dia que ela poderia vir e nem qual o dia
que ela estaria aqui. Até porque eu vou dizer, para dar algumas respostas como
essas que eu vou levar todos vocês, que a gente sabe que não condiz com a
verdade, com a realidade do nosso município, deveria pelo menos pensar no meio
ambiente e não gastar papel, porque gastar papel para dizer inverdades é rir da
cara dessa vereadora, cara da população, porque estou aqui para representar a
população. Então, eu vou ler aqui para vocês que em atendimento a Indicação nº
11 de 2019 desta Casa Legislativa, datada de 20 de agosto de 2019, recebido nesta
da Secretaria no dia 28 de agosto de 2019, referente ao pedido de informação da
ambulância amarela, vem prestar seguintes informações: Número 1, não procede.
Número 2, em Julho a ambulância foi levada para revisão. Nº 3, desde o início de
Agosto o veículo encontra-se disponível para prestar serviço à população do nosso
município. Minha gente, é mentira. Isso é mentira, a ambulância não está à
disposição do nosso município, ambulância está quebrada, não está funcionando e
não faz desde o início de Agosto, porque no dia 8 de agosto houve um acidente
com uma pessoa na Rua de Cima e a menina ficou mais de hora no solo porque
não tinha uma ambulância para fazer o socorro dela. A SAMU tava sem pneu e a

ambulância amarela estava quebrada como também ainda se encontra quebrada.
Eu liguei para secretária, eu falei com a secretária e ela me disse que você a
ambulância estava quebrada, como é que manda um papel para mim dizendo que
desde o início de agosto? Gastar papel é contra o meio ambiente e para trazer
mentiras, pelo amor de Deus. Nunca responde a essa Casa e quando responde é
com mentira".
Vereador Mauircio Tenório (Aparte)
“Vereadora, sugiro a senhora que vá lá fazer uma vistoria e na próxima sessão a
senhora pode responder se está funcionando ou não. Acho que se ela respondeu,
ela não ria mandar um papel para esta Casa de Leis com mentiras. Essa fiscalização
é dever do vereador”.
Vereadora Camyla Brasil
“Aceito sim fazer a vistoria da ambulância para que a ambulância esteja à
disposição da população. Mas, o que a secretária disse aqui vereador é que ela está
desde o início de agosto à disposição da população e, no dia 8 de agosto,
exatamente no dia 8 de agosto, eu liguei para a secretária e a ambulância ainda
não tinha voltado do serviço. A moça passou mais de horas em solo, porque essa
ambulância não estava funcionando. Como é que vem uma resposta para mim
dizendo que tá funcionando? Então, infelizmente não é verdade. Mas, é o meu
dever de fiscalizar e é uma ótima ideia sim e e isso eu farei.
Mas, como eu também convidei ela aqui, eu quero que ela venha, porque ele é
bom que ambas as partes precisam ser ouvidas do mesmo jeito que eu denuncio,
ela tem o direito de falar. Então, por isso eu convidei ela a esta Casa de Leis e
espero que ela atenda o convite, até porque a indicação passou e foi aprovada por
todos os vereadores.
Em atendimento a Indicação nº 12 de 2019 desta Casa Legislativa datado de 27 de
agosto de 2019, recebido nesta Secretaria no dia 28 de agosto de 2019, referente
ao pedido de informações de realização de ultrassonografia, passou as seguintes
informações. O município já iniciou o retorno da realização do serviço de
ultrassonografia. Já estamos no aguardo da nova data para o retorno da médica.
Gente, o que houve aqui foi um Mutirão de ultrassonografias, foi uma data festiva,
foi um dia festivo. Se você for lá na Secretaria para fazer a marcação do exame, o
serviço não está disponível para a população. A verdade, a realidade é essa. O
evento eu vi e já até parabenizei e eu pedi para que o evento entre no calendário

do município, porque isso tem que ser uma constante. Uma data festiva com um
número X de gestantes, que foram feitas as atrações que eu acho que tinha
gestante até já parindo que nunca tinha nem feito nenhuma. Como é que manda
aqui dizendo que já iniciou o serviço? Minha gente, que falta de respeito. Parece
até uma piada. A população sabe que o que esta vereadora está falando aqui é a
verdade, é a realidade, pois marcação de exames aqui não tem. Ninguém faz um
hemograma, não faz outros exames, não faz nada, porque não existe marcação de
exames.
Outra resposta foi, em atendimento a Indicação nº 13 de 2019 desta Casa
Legislativa, datado de 20 de agosto de 2019, recebido nessa Secretaria no dia 28
de agosto de 2019, referente ao pedido de informação da reabertura do
Laboratório do Hospital João Lyra Filho e processo licitatório, venho prestar as
seguintes informações. O laboratório do Hospital João Lyra Filho encontra-se em
fase de organização para reabertura. Referente ao processo licitatório já foi
realizado a publicação. Ótimo, já acabou viu, o processo licitatório que começou o
ano passado, que ainda não tinha acabado, agora acabou. Nós temos funcionários
efetivos no nosso quadro que são aptos a trabalhar no Laboratório, então eu
espero que essa fase de organização seja muito curta. Acho que na próxima
semana população, vocês terão exames de sangue, porque o nosso laboratório,
pelo que eu acredito aqui, vai voltar a funcionar, se for verdade".
Vereadora Janaína do Cal
“Temos no quadro biomédicos, Tem biomédico efetivo e paga biomédicos
contratados, sem laboratório funcionar".
Vereadora Neide Miranda (Aparte)
“Já que a senhora tocou nessa parte da média complexidade, eu gostaria também
de fazer uma Indicação para a secretária de Saúde para que fizesse não só o
Laboratório, mas uma endoscopia. Na semana passada eu estava com um paciente
com muita dor epigástrica e tive que mandar para Maceió para fazer, porque não
tem condições de conseguir uma endoscopia no Hospital. É um exame que na
Santa Casa, com a biospia custa 300 reais. Já que tem 400 mil reais que seja
alocado na alta-complexidade para que tenhamos uma emergência".
Vereadora Camyla Brasil

“Só consertando Vossa Excelência Doutora Neide, só de verba extra agora no mês
de julho não foram 400 mil para média e alta complexidade, foram 900 mil. Então,
assim, foram 900 mil e a gente vê realmente que não existe a marcação de exames,
não existe especialidades no nosso município e a realidade é essa. Agora, com
relação ao laboratório como já tem uma licitação que começou o ano passado,
como já tem funcionários efetivos e contratados para o quadro, eu acredito que na
próxima terça-feira eu já vou tá aqui parabenizando pelo funcionamento".
Vereador Mauricio Tenório (Aparte)
“Também chegou agora para o nosso município e é de grande importância, uma
máquina de eletrocardiograma. Também chegou um bisturi elétrico. Também
temos que vê as ações que o município faz. Digo pela minha região, que hoje está
bem representada, não tá cem por cento, mas está chegando lá. Hoje nosso
Distrito de Ouricuri temos uma ambulância nova, assim como o Distrito de
Porangaba. Foi informado que o salário da Secretaria de Saúde está em dia, foi
pago o terço e o décimo de julho também. Tá faltando alguma coisa, mas está
tendo um avanço. Está para ser inaugurado um Posto na Vila José Paulino. A
médica da Rua de Cima começou a atender hoje. A Saúde não só é ruim em nosso
município, é no Brasil todo”.
Vereadora Camyla Brasil
“Mas, infelizmente são passos muito curtos diante dos investimentos e dos
recursos que chegam aqui no nosso município. Não é brincadeira do final de 2017
até agora menos de dois anos, só de suplementação de verba são mais de 15
milhões de reais. Então, mais de 15 milhões de reais e vir aqui parabenizar porque
a médica começou a atender? É a mesma coisa quando você cumpri a sua
obrigação e você querer um elogio, porque a sua obrigação básica está sendo
cumprida. Infelizmente. Realmente a população estava desassistida meses e meses
e eu me sinto constrangida depois de meses e meses da população sem médico,
vim aqui parabenizar que chegou o médico, se a equipe tem que estar completa.
Eu me sinto constrangida de chegar aqui e parabenizar porque tá tentando um
convênio para fazer 50. Tudo bem, tá tentando fazer um convênio para 50
endoscopia para uma população de Quase 50 mil habitantes, é irrisório,
infelizmente é irrisório diante do volume de dinheiro que se entra para essa
finalidade".
Vereador Marcos Rebollo (Aparte)

“Entendo onde Vossa Excelência quer chegar. Um evento não é para se parabenizar.
O que tem que se parabenizar é uma coisa continua. Um vereador pode fazer um
evento uma vez no mês, agora a Secretaria de Saúde tem que funcionar de forma
continua. Na verdade verba, recursos vieram para a Saúde”.
Vereadora Camyla Brasil
“Realmente a minha indignação é essa, pois não posso vim aqui parabenizar um
evento isolado de uma Secretaria, diante do montante de dinheiro, diante da falta
de prestação de serviço para a população. Eu vejo Unidade de Saúde sem médico.
A do centro tem médico, tem a médica lá, mas o Centro tava desassistido, porque
como a vereadora Janaína disse ela tá na Junta um dia, ela tá lá no centro outro dia,
ela tá no Santo Antônio no outro dia e tem a folga e ela não é ninja. Então, os
outros dias a população fica diz assistida e o dia que ela tá lá no centro o
consultório médico não tem condições de atender, porque tá mofado, tá com
problemas estruturais. O do Jenipapeiro tá com problemas estruturais sérios, o
consultório odontológico está interditado. Se vocês forem lá, não tem estrutura. A
Defesa Civil já condenou há anos atrás. Já entrou verba de 2017, em 2018 e em
2019 e vai esperar o quê? Cair na cabeça da população? Então, infelizmente eu não
tenho problema algum pessoal com ninguém, então que for para eu ir eu vou
aplaudir, mas eu não tenho condições de subir a esta Tribuna para pedir paliativos,
principalmente paliativos quando se diz respeito à Saúde. Não pode se fazer
maquiagem com a Saúde, porque com saúde não se brinca.
Doutora, uma homenagem muito merecida e a população vai ganhar com a
Unidade de Saúde que vai ser inaugurada. Passou 10 anos para ser construída.
Quem paga por isso a população que tava sendo atendida num local diferente, a
população que com certeza teve que ter suplementação para poder fazer, porque
uma obra 10 anos atrás é um custo e agora é outro custo. Se a gente rodar na
nossa cidade a gente vai ver obras inacabadas, a exemplo da quadra. Não é só
culpa desta gestão, mas sim a continuidade de gestões desastrosas".
Vereador Fernando Vigário
“Vereadores e vereadoras, funcionários, Atalaia Pop, Beto ao lado do nosso amigo
de Ouricuri Welitânio, um abraço. Saudar a todos do Plenário e em especial a
turma mais nova do Miss Atalaia, que será realizado no dia 7 no clube. Estaremos lá
se Deus assim permitir.

Presidente, ao iniciar mais uma vez, gostaria de deixar um reclame que todos os
vereadores dobraram no mínimo tempo e isso aí acho que dá direito a todo
mundo dobrar o tempo também".
Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício
“Vereador, na verdade o que está dobrando o tempo são os apartes. Os apartes
estão sendo longos, em torno de três ou cinco minutos. Um aparte é uma pergunta,
uuma indicação, mas aqui está sendo um discurso”.
Vereador Fernando Vigário
“Espero que sejam tomadas as providencias relativas a isso. A leitura da ATA hoje
foi demorada e estamos com um Regimento totalmente inoperante.
Primeiro lugar gostaria de voltar no sábado, onde houve lá na Escola Francisco de
Albuquerque Pontes, uma Gincana cultural. Gostaria de alguma forma dizer que
ontem foi o dia da Cultura em Atalaia, onde tivemos aqui ontem o Pastoril que foi
uma das peças mais elogiadas lá na Gincana. Tivemos aqui a professor Maidy
Rocha que ontem a tarde deu mais um show na MAP 2019. Tivemos o Jerônimo, a
Tâmara nossa irmã que dirige a Escola Francisco de Albuquerque Pontes e a
Daniela que fez uma homenagem a nossa querida mãe, no desfile. Aqui quero
solicitar Moções Coletivas as pessoas aqui citadas, que tem elevado o nosso da
nossa cultura de Atalaia.
Notadamente tivemos aqui a Sil da Capela e a secretária da Cultura de Lagoa da
Canoa e outros membros da Cultura Alagoana. Foi realmente um dia de muita
emoção e de um apoio total ao Jerônimo, que também estava homenageando um
dos grandes nomes da nossa historia, o Zé Neto que foi um dos defensores do
Folclore, não só do Pastoril, mas do Guerreiro, de Xegança e que também criou
aqui uma Escola de Samba. O pessoal mais novo não sabe que fui membro tanto
da Escola dele como da do Messias Neto. Tínhamos aqui duas Escolas de Samba
em Atalaia, coisa que a juventude não sabe.
Gostaria também de aqui parabenizar ao Sport Santo Antonio Master, campeão de
2019. Jogo ocorrido no sábado a tarde e parabenizar a todos que participaram
deste campeonato.

Também avisar que o campeonato da Segunda Divisão já está em disputa. Agora
mesmo o campeão alagoano de 19 anos foi do interior, que ganhou do CRB na
capital alagoana.
Sobre as estradas que estão sendo reformadas lá no bairro Jagatá e etc. Também
Deus É Fiel vai receber um melhoramento, ainda mais com uma camada de brita, já
deixando no ponto para receber o asfalto. Temos a certeza que a Indicação ao
deputado Arthur Lira e ao Governador Renan vai funcionar e em breve teremos
aquelas regiões pavimentadas.
Temos um grande problema mediante a normatização e regulamentação da Lei
que proíbe hoje nomes de pessoas vivas a prédio, a rua e em tudo que for público.
Gostaria aqui de solicitar que a Mesa da Câmara, através do seu presidente, faça
um pedido ao setor de Tributos da relação dos nomes das ruas de toda cidade,
bairros, Distritos e Povoados de Atalaia com nomes de pessoas vivas, para que a
gente proceda a mudança para prestarmos as homenagens em memória as
pessoas que já faleceram. Gostaria de encabeçar esse movimento ao lado do
diretor de Tributos o Marcelo Otaviano, também do secretário da Defesa Civil e dos
demais vereadores que queiram participar.
Desde o inicio desse primeiro mandato do senhor como presidente, que fosse feita
aqui um processo que foi implantado em Capela, onde termina a reunião e o
vereador já sai com a ATA na mão subscrita por todos os vereadores presentes. É
lida na outra sessão. Mas, com o modelo implantado é lida se quiser. Seria um
método novo, onde a era digital já nos permite fazer isso. A leitura terminou hoje
próximo das 11 horas, o que é um absurdo. Nosso Regimento disse que a sessão
não pode durar mais do que duas horas toda. Vereadores hoje utilizaram 30
minutos, o que é o dobro do tempo.
Notei também aqui hoje que as vezes a gente chega cedo, mas a demora de
começar é frustrante. As vezes temos compromissos médicos, que quem paga um
plano de saúde sabe que perder um médico hoje, passa 60 ou 90 dias após, sendo
pago aquilo”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Já que se falou tanto de ontem para hoje de cultura, fui indagado aqui e antes de
começarmos os falatórios da Tribuna, perguntei a Vossa Excelência um dos mais
antigos da Casa e estendo para a vereadora Maria e demais funcionários, se tem

alguma Lei que legalize ou obrigue aos diretores das escolas municipais, em cantar
o hino, pelo menos uma vez na semana, de Atalaia e do Brasil”.
Vereador Fernando Vigário
“Isso foi proposta minha, acho que no Governo Mano. Tem um projeto de Lei
referente a isso. Dois projetos que foram aprovados e não vingaram, primeiro o
dos campeonatos estudantis nas escolas municipais, que o Anilson está tentando
implantar agora em setembro. O outro era a obrigatoriedade de estudar a historia
de Atalaia.
Vi ontem também e que já falei com Vossa Senhoria, que se for da minha opinião,
queria enaltecer aqui o trabalho do Júnior Rocha com a nova montagem do hino
de Atalaia. Foi colocado um instrumental, como deve ser montado no hino. Na
minha opinião está bem melhor do que este que aí estar. Sempre uma mudança
para melhor, já que ficou mais completo”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Se a Lei existir, que seja tirada uma cópia da Lei e oficialize em anexo ao oficio
direcionado ao secretário de Educação, para que reforce aos diretores do
município que comece a execução do hino de Atalaia nas escolas do município”.
Vereador Fernando Vigário
“Estávamos aqui falando da denominação de ruas e alguém já veio com a ideia de
denominar uma rua com o nome da Dona Vandete. Acho que é pouco demais, pois
Dona Vandete merece uma homenagem em um prédio que não se acabe jamais,
pois a historia dela ninguém vai apagar”.
Vereadora Maria da Comesa
“Antes de tudo quero agradecer a Deus. Obrigado Senhor.
Sobre o PSF do Jenipapeiro, neste momento quero agradecer a Deus e mais uma
vez ao deputado federal Arthur Lira que já está enviando um valor para construir ali
uma UBS daquela grande, para atender a toda a população do Jenipapeiro e de
Atalaia. A única coisa que está faltando para iniciar é a aprovação do terreno.
Conversei com o prefeito e pedi para construir vizinho a Igreja de São João. O Rio
fica distante e nunca chegou água naquela localidade.

Enquanto isso o meu marido está fazendo uma coisa que quem deveria fazer era a
Prefeitura ou então o dono da casa. Neste momento o Jorge já concertou aquele
portão do consultório odontológico que estava horrível. Ele vai dar uma
arrumadinha ali no PSF. Mas, quero que seja construído o mais rápido possível,
porque realmente aquele prédio está entregue as baratas, já não presta mais.
Quero aqui parabenizar a Doutora Neide por ter dado um titulo de cidadão
honorifico ao Jerôniomo, ao Doutor. O Doutor não foi uma pessoa egoísta e na
mesma hora fez uma linda homenagem ao Zé Neto, a família do Zé Neto. Foi
colocado um monumento cultural, um pandeiro gigante na praça em frente a
Igreja de Nossa Senhora da Conceição.
Quero também parabenizar a toda a equipe do pandeiro, a qual tive a honra de ser
convidada pelo Doutor, pelo Jerônimo, para também fazer parte da equipe.
Parabenizar o evento que vai acontecer no próximo sábado, da Miss Atalaia.
Meninas lindas. Parabenizar também a Nil que está patrocinando com as roupas de
suas lojas.
Quero também parabenizar a todos que organizam o MAP do Pequeno Príncipe,
através da Educadora Maidy. Foi lindo quando eu vi a filha da minha sobrinha
Jaqueline, desfilando. Nós todos ficamos encantados.
Quero também parabenizar a Tâmara por ter trazido o pastoril. Ficamos aqui
cantando também. Nunca dancei pastoril, mas aonde tinha pastoril eu estava lá.
Fiquei feliz em ver aquelas jovens que iniciaram com o hino de Atalaia”.
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“Se possível gostaria que fosse enviada uma Moção de Parabéns pelo trabalho
realizado pela Escola Francisco de Albuquerque Pontes”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Que seja feita coletiva, pois faço questão de assinar. Se tem uma pessoa que tem
se doado e mostrado o trabalho, fazendo acontecer, porque contra fatos não existe
argumento, é o que a Tâmara vem fazendo lá naquela Escola do Povoado Santo
Antônio”.

Vereadora Maria da Comesa
“Vamos fazer essa Moção direcionada a Tâmara pelo trabalho feito naquela Escola.
Um trabalho muito lindo. Fiquei apaixonada por aquelas crianças todas cantando.
Pedi para que fosse feito um Requerimento ao superintendente da CODEVASF, o
Marlan Ferreira, solicitando que ele informe as datas em que serão iniciadas as
pavimentações em Atalaia. Soube que vai ser na próxima semana, mas quero que
faça por escrito. Vai começar na Branca.
Quero também cobrar da Secretaria de Saúde o cronograma das reformas dos
PSFs, do qual a Secretaria já tem ciência dos que precisam ser construídos ou
reformados.
Solicito ao secretário de esportes, o Aloísio Chulapa, sob o inicio do Complexo
Esportivo que será construído em uma parte do Campo da Comesa.
Solicito ainda da secretária de Saúde, a Rosangela informações sobre as liberações
dos exames ou através de convênio ou do próprio laboratório do Hospital”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Queria mandar uma Moção de Agradecimento ao secretário Aloísio Chulapa e se
estender a todos da Secretaria de Esporte desse município e ao prefeito Chico
Vigário, por ter homenageado neste campeonato do Master de Atalaia, com o
troféu em nome do meu pai. Agradeço a lembrança, porque ontem, dia 2 de
setembro fez três anos da morte do meu pai”.
Vereadora Maria da Comesa
“Solicito ainda a secretária de Saúde que seja feita mais uma vez o Mutirão de
Exames nos finais de semana para reduzir a carência que se encontra a nossa
cidade.
Ao secretário de Infraestrutura e ao prefeito Chico Vigário que façam um mutirão
de limpeza em todos os bairros de nossa cidade”.
Vereador Mauricio Tenório (Aparte)

“Parabenizar ao secretário João Eudes, pois aconteceu na semana passada uns
assaltas lá na Ouricuri, onde vai para a Flor da Serra. Solicitei que fosse colocado
lâmpadas. Lê me ligou e disse que já foi atendida essa solicitação em toda aquela
área”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Que seja enviada uma Indicação ao prefeito Chico Vigário e ao secretário de
Infraestrutura, para fazer a recuperação do ponto lá da Vila, em frente a Pousada
Atalaia. Uma Indicação também para que o prefeito disponibilize, junto com o
secretário de Infraestrutura do nosso município, mais uma patrol, já que a safra da
Copervales começa agora dia 10, para que atenda as estradas vicinais que vão fazer
o escoamento da produção de cana de açúcar do município. A Copervales tem
uma patrol, mas não está atendendo a demanda, até porque a safra desse ano vai
aumentar. Que entre 30 ou 60 dias disponibilizasse uma patrol para poder dar uma
ajuda aos fornecedores de cana junto a Copervales. Tendo em vista também que
os outros municípios estão colaborando, como a Prefeitura de Murici, de Capela
que estão ajudando suas regiões. Atalaia tem a maior concentração de
fornecedores de cana da Copervales”.
Vereadora Maria da Comesa
“Uma outra Indicação para a secretária de Saúde, para que sejam comprados
equipamentos adequados para as equipes dos Postos de Saúde. Tem muitos
Postos que estão faltando alguns materiais”.
Vereador Ricardo Calheiros
“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por estar fazendo fazer uso da Tribuna
aqui nessa Casa. Quero cumprimentar a todos vereadores em nome do vereador
Quinho, meu amigo.
Quero aqui solicitar mais uma vez ao secretário de Infraestrutura, o senhor João
Eudes, para que ele vá até o Distrito Branca para que possa colocar metralhas ou
como ele conseguiu trazer britas, colocar nas ruas do Distrito Branca. Essa
Indicação já foi feita já está com muito tempo e estou sendo cobrado
constantemente e peço a Vossa Excelência que venha solucionar aquele problema
da nossa. Pedidos antigos que está agora que você tem condições de solucionar,
porque não está mais com período de chuva, então peço a Vossa Excelência que vá
fazer esse serviço. Já foi feita Indicação por esse vereador. Várias vezes nessa Casa

já conversei com Vossa Excelência e estou solicitando mais uma vez, para que vá.
Eu não vou pedir Indicação, que já foi feita. Eu estou cobrando para que vá fazer o
serviço que se comprometeu na Rua Antônio Severo do Distrito Branca, na Rua do
Sexta que está intransitável, Rua do Campo Velho, Rua do Roque. São ruas que já
foi feito várias Indicações e a gente está precisando não, estamos necessitando que
seja feito esse trabalho com urgência e emergência em nossa comunidade".
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
"Quero ratificar aqui o seu compromisso, pois todas essas Indicações feitas por
Vossa Excelência também foram feitas por mim. Então, a gestão tem recebido em
duplicidade as Indicações, mas, infelizmente o Distrito Branca, nesta gestão,
realmente está muito esquecido, nada foi feito lá.
Informando que o meu agradecimento na semana passada da chegada da médica,
a médica já foi embora Doutora Neide. Infelizmente, palavras da médica, ela disse
que devido à falta de assistência e de comprometimento que teve por parte da
Secretaria, onde fizeram com ela apenas um contrato de boca mandaram ela ir e
nada ficou acertado, concreto. Então, ela só passou 4 ou 5 dias. Procurou a
secretária para tentar resolver, mas não conseguiu e então foi procurar a melhoria
para ela. Também tô falando isso, porque é mais uma luta que nós dois temos
travado desde novembro do ano passado.
Assim quanto a questão das ruas também eu solicitei. Fiquei muito feliz da região
lá de São Sebastião, todo aquele trabalho, realmente a Prefeitura vem trabalhando
naquilo, mas a gente também solicitou muito ali uma carrada de metralha para a
Rua que o Biê tem a piscina, mas isso daí também já tem uns cinco meses que eu
venho pedindo e não fui atendida, infelizmente. Fui atendida uma vez, mas por que
o pedido não foi meu, foi do vereador Maurício. Eu tive que pedir para ele interferir.
Mas, a gente continua nessa luta vereador e pode contar comigo nas suas
Indicações".
Vereador Ricardo Calheiros
"É um prazer ser aparteado por Vossa Excelência. A gente acompanha aqui ver
também seus esforços, assim como os demais colegas que tem pessoas ali que
estão lhe pedindo excessivamente para que esse problema seja solucionado.
Eu estava aqui observando também a questão da fala do vereador Marcos e a fala
do vereador Quinho com relação a São Sebastião, Jagatá, Paraíso e Parte do Futuro.

Quero parabenizar a Vossa Excelência vereador Quinho, venreador Marcos pela sua
pronúncia. Em sessão aqui que nós apresentamos Indicação Coletiva para o
Governador do Estado, foi feita por mim e eu pedi coletiva para chegar com mais
força ao Governador. Foi publicada nas redes sociais, foi feito um trabalho de
publicação. Inclusive estou indo hoje conversar ema Maceió com o deputado
estadual, que a gente está articulando e vendo a questão desse programa chegar
no São Sebastião, que o deputado Jairzinho Lira se prontificou de articular com o
Governador. A gente ver pessoas que dizem que quer o bem da cidade, mas não
quer, eu fiquei olhando aqueles comentários negativos que em vez de incentivar,
de acreditar no projeto, fica jogando críticas. Mas, a gente não pode abaixar a
cabeça de maneira nenhuma. A gente tem que seguir em frente, pois se abaixar a
cabeça a gente não vai conseguir de maneira nenhuma alcançar nossos objetivos. E
é isso que eu estou fazendo. As pessoas que ficaram criticando, observe as
Indicações do vereador. Quero convidar as pessoas para vir aqui olhar o trabalho
de cada vereador.
Vereadora Neide Miranda (Aparte)
"Eu que vivo naquela área, Vossa Excelência ver a minha luta a pedir para Maria de
Nazaré, como também o vereador Alexandre e para todas aquelas imediações da
Rua da Caixa D'água. A situação ali é grave, sabemos que é muito caro, como eu já
tinha conversado com Renan Filho e ele disse a mim que podia fazer a principal,
agora o saneamento todo não. E a gente vê a necessidade, mas pelo menos fazer
um paliativo para aquele pessoal, porque é difícil vereador Fernando, se Vossa
Excelência for caminhar ali de pé, o senhor vai ver o que é problema. Não tem para
onde aquela água escorrer, a não ser que faça um valetão, que indenize. É muito
dinheiro. Então, tem que ser uma luta de nós 13 com a Prefeitura, junto ao
Governador e ao Federal. São mais de 10 milhões. Mais caro do que o Buraco do
Jacaré".
Vereador Ricardo Calheiros
“Contemplando aqui a fala da Doutora Neide, eu sou testemunha viva de Vossa
Excelência na viagem que nós fomos a Brasília. Fiz o pedido da Branca e graças a
Deus fui contemplado. A senhora fez o pedido para aquela região. Vejo a luta da
senhora constantemente ali e como os vereadores aqui todos que estão nesta Casa,
por aquela comunidade.
Vi o vídeo do Marcos e depois vi algumas pessoas criticarem. Mas, a gente não
pode abaixar a cabeça, a gente tem que continuar, a gente tem que seguir em

frente de cabeça erguida, porque a gente tem uma missão, Deus colocou a gente
aqui com a missão de fazer o bem às pessoas, de representar 50 mil habitantes, o
que não é fácil. Parabéns Vereador Marcos”.
Vereador Fabricio Torres (Aparte)
"Completando a sua fala, existe uma desinformação muito grande por parte das
pessoas do papel do vereador, que se mistura com o papel do Executivo e não
deve. O papel do vereador é extremamente importante e diferente do Executivo.
Inclusive eu confesso que tenho o perfil mais de Executivo do que do Legislativo,
eu gosto de executar, gosto de tentar fazer e a gente aqui fica meio angustiado,
porque pede e fica pedindo. Mas, seria até bom que a nível nacional houvesse uma
conscientização para o papel da Câmara federal, das Câmaras Municipais,
Assembleia Legislativa, do papel realmente que representa o parlamentar, tanto a
nível Municipal, Estadual e Federal, para que as pessoas conscientizassem melhor a
respeito disso".
Vereador Ricardo Caheiros
Ontem foi um dia muito importante né Para nossa Geraldo Miranda uma figura a
doutora gostei demais eu quero tirar foto com você ouvir falar seu nome Lagoa da
Canoa infelizmente eu não pude ir almoçar com você Espírita desculpa aí mas fui lá
até ele pessoalmente aqui não poderia almoçar com vocês que eu tinha um
compromisso para resolver.

Ontem foi um dia muito feliz aqui para nossa terra, nossa cidade, a cultura viva
Jerônimo Miranda, primo da Doutora Neide. Homenagem ao Zé Neto também na
ocasião. Foi um dia magnífico ontem aqui na nossa cidade e fiquei muito feliz.
Quero mandar uma Moção de Parabéns para a secretária de Cultura de Lagoa da
Canoa que esteve aqui presente.
Solicitar ao secretário de esporte do município, eu quero que faça duas Indicações,
uma para a Secretaria de Esporte e outra para o prefeito, para que faça no Distrito
Branca um vestiário para o campo de futebol. Estamos precisando. Será muito
importante e de muita relevância para fazer um vestiário no campo de futebol do
Distrito Branca.
Então, por hoje é só. Quero agradecer a Deus e com fé em Deus todos nós
estaremos aqui juntos, sem nenhuma falha, sem nenhuma perca".

