
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICPAL DE ATALAIA 

DIA 05 DE JUNHO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Solicito um minuto de silencio em memória do ex-prefeito Zé do Pedrinho e de 

Dona Elza Githay. Também Moções de Pesar às famílias enlutadas”. 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, funcionários, 

Atalaia Pop e demais presentes. Presidente, gostaria de registrar com pesar o 

falecimento de José Lopes de Albuquerque, Zé de Pedrinho e também de Dona 

Elza Githay. A Moção vai ser coletiva, nós iremos assinar essa moção. 

 

Senhores vereadores, transmitido essa sessão hoje pela rádio, gostaria que todos 

ficassem aqui nessa indicação onde já conversei com professor Ricardo também, 

edil desse município e alguns colegas. Me desculpe as vereadoras Janaína e Camila, 

não deu para entrar no foco, porque quando eu cheguei eu tinha mandado pela 

Natália, mas ela tava sem telefone, então não chegou. Então, teve que ser feita as 

pressas e eu queria que fosse coletivo, mas todo mundo aqui vai ter que assinar, 

porque foi de última hora. O Wellington que fez um favor para nós. Então, nós 

estamos assim em um momento conturbado quanto a Precatório de Fundef,  um 

dia uma ação, no outro outra e eu passei aí no grupo agora pouco já duas 

resoluções novíssimas do SEATA, onde teve uma reunião ontem de manhã relativa 

isso aqui, que ainda existe uma outra ação na 5ª Região Recife, que vai ser julgada 

já já. Existe mais outra contra o município de Atalaia em questão, ele fundamenta 

por aí. 



 

Nós estamos assim meio chateado no nosso dia-a-dia pelo seguinte, a melhor 

coisa do mundo é culpar alguém ou condenar alguém, que a gente joga as 

palavras ao vento e às vezes, quando ela vai com maldade, ela se pega né. E, nós 

estamos vendo aqui que a nossa luta aqui é grande, é grande para proteger o 

funcionário como todo e por isso que nós fizemos essa Indicação baseado no 

julgamento da 5ª Região, que deu o resultado de dez a um favorável ao rateio dos 

60%. Vou ler aqui a indicação. Indico depois de ouvido o Plenário, ao Excelentissíno 

Senhor prefeito Francisco Luiz de Albuquerque, para ser realizado um estudo de 

viabilidade de um Projeto de Lei que venha a possibilitar o rateio do precatório do 

Fundef para os professores ativos e inativos na razão de 60% de sua totalidade. A 

justificativa dele é que em recente decisão do Tribunal da 5ª Região, esse colegiado 

determinou a liberação dos precatórios do antigo Fundef dos Municípios, inclusive 

Atalaia, na ação movida pela Associação dos Municípios Alagoanos, AMA. Decisão 

que foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no acordão 1824/2017, no qual 

deixou a critério do Poder Executivo a aplicação dos recursos, haja visto não haver 

sub-vinculação orçamentária. É importante ressaltar que temos notícias de 

municípios que assim procedeu, entre outros, o município de Capela, no governo 

passado, o município de Batalha, no Ceará. Será encaminhada Projeto de Lei ao 

Poder Legislativo viabilizando o rateio de Precatório. Espero contar com os colegas 

vereadores, por entender ser justo a presente proposição, que nada é mais justo do 

que prestigiar os professores e professoras desse município, que tem contribuído 

para o desenvolvimento da Educação. Essa é a Indicação que nós, vigilantes que 

estamos, achamos por bem nesse momento dar um apoio aos professores. 

 

Sabendo, senhores que ontem à tarde houve uma reunião na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara Federal, a qual acompanhei atentamente do início 

ao fim. A vereadora Janaína também e pode me ajuda aí se eu deixar de falar 

alguma coisa. Lá ficou assim uma coisa quase que explícita de que dificilmente isso 

vai acontecer. O que aconteceu, nós vamos passar aqui com a veracidade dos fatos 

que eu vi. Então, ao fim da citada sessão, um advogado ligado não sei a qual setor 

da Educação lá do Sul perguntou a procuradora federal de Alagoas Dra. Niedja 

Caspary, como reverter essa  situação e ela foi enfática em dizer que a Câmara tem 

que tirar do STF a ideia de que não pode haver o rateio.  Em outras palavras ela 

disse que ou o STF muda o seu posicionamento, ou não vai a frente.  Aí eu vejo 

agora, também tá aí no grupo, algumas notificações do SEATA de que existe mais 

três ações. Então nós estamos dando nosso apoio, no que a gente acha que pode 

ser feito nas limitações da Lei Municipal, é bom que se frise isso, porque foi como 

ela disse lá, eu sou do Estado a minha posição é uma, agora a situação é outra, 

porque eu não posso de maneira nenhuma, ferir a Lei Federal, isso nas palavras 



dela. Na discussão, várias pessoas, inclusive Arapiraca com dois representantes e 

um vereador lá dizia que já estava com tudo pronto. Falta só distribuir, em outras 

palavras, o dinheiro. Só que não é bem assim. Não é bem assim, porque lá veio um 

outro cidadão, que eu esqueci o nome agora e disse que só se o STF permitir, 

porque senão o prefeito vai responder penalmente, talvez criminalmente e talvez 

até passivo de prisão, como ela citou os casos daqui de Alagoas, que já tem 

Prefeito preso, que tem Prefeito respondendo e que podem mais alguns serem 

presos por que fizeram rateio. Trouxe toda a responsabilidade aos prefeitos. A 5ª 

Região autorizou que o prefeito, diz o que fazer, mas a 5ª é subordinada à Lei 

Federal. Então, prefeito nenhum pode mais decidir a não ser que o STF  recunhe na 

sua decisão. Isso é uma coisa que a gente vem fazer aqui, mas infelizmente eu fico 

triste. Tenho tenho maior desejo de que sejam beneficiados professores, agora é 

como se diz, enquanto há vida há esperança. Então, vamos continuar na luta 

vereador". 

  

Vereador Anilson Júnior 

 

“Gostaria primeiro de parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência em fazer essa 

Indicação para que seja feito um Projeto de Lei garantindo o rateio dos professores 

do município de Atalaia.  Fazer indicação para que seja feito a projeto de lei 

garantindo o rateio dos professores do município de Atalaia. Confesso que já vinha 

amadurecimento essa ideia de junto do vereador Ricardo, para lançar essa 

sugestão na próxima sessão. Mas, diante da importância e da referência da sua 

experiência aqui na Casa, fico muito feliz com essa iniciativa e vamos ressaltar que 

na última semana, a Prefeitura de Arapiraca, como o senhor mencionou já 

mencionou, fez o rateio para os professores do município de Arapiraca. E, o 

Acórdão é bem claro, deixando facultativo ao prefeito a determinação do que fazer 

com o dinheiro, se aplica na Educação ou para fazer em forma de rateio, desde que 

seja feito o TAC e o acordo tudo legalmente. Então, a sua Indicação é importante e 

desde já eu quero pegar nessa bandeira com Vossa Excelência. Ir na porta do 

perfeito e pedi a ele que olhe pelo povo sofrido do município de Atalaia. Tenho 

relatos de vários professores que encontram-se com enfermidades, encontram-se 

doentes, com perca de voz, estresse e agora é hora desse município  indenizar o 

povo de Atalaia que tem tantos por serviços prestados pelo município". 

  

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Quero parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante iniciativa de fazer a Indicação. 

Li na íntegra e fiz questão de subscrever, pedir a Vossa Excelência para subscrever, 

porque isso aí é muito importante para a classe dos professores do nosso 



município, haja vista que o Poder Legislativo, com esta Indicação, dá um 

fortalecimento muito grande muito grande a classe dos professores. Isso aí é muito 

importante. Como meu amigo e vereador Anilson Júnior, vereador que eu tenho o 

maior respeito aqui muito grande, pela sua luta e pelo seu empenho, é muito 

importante quando ele diz o seguinte, que vindo de Vossa Excelência, com a 

experiência que Vossa Excelência tem, colocar uma Indicação dessa, para a gente é 

muito gratificante porque a gente sabe a necessidade que os professores estão 

passando para receber esses precatórias, tanto é que na última segunda-feira 

estivemos juntos em Maceió, 28 municípios, reivindicando esse Precatório. Então 

estamos fazendo nossa parte e diga de passagem, muito bom a sua Indicação e 

tenho certeza que todos professores de Atalaia vão ficar muito feliz com essa 

classe aqui, com o Poder Legislativo aprovado essa Indicação que é de muita 

importância para nossa cidade. Parabéns vereador pela Indicação. Pode contar 

comigo para o que for preciso, para que a gente possa conseguir esse rateio para a 

classe dos professores". 

  

Vereadora Neide Miranda 

“Vereador, seria interessante que colocasse também coletivo. Eu estou de acordo e 

voto na sua Indicação. Quero subscrever sua indicação". 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Eu queria ainda dos senhores vereadores uma proposição mais audaciosa ainda, 

que a gente ou fosse lá ou trouxesse até aqui a Dra. Niedja Caspary e o senhor 

Rafael Alcantra, que são o Ministério Público Estadual e procuradora Federal do 

Estado de Alagoas. Então a gente poderia fazer uma sessão pública para dirimir 

todas as dúvidas”. 

  

Vereador Anilson Júnior 

 

“Pedir a exceção para mais um a parte e dizer que é mais viável a gente fazer 

alguma comissão ir lá uma representação da classe, pois por trata-se de um 

procurador federal e com certeza tem sua agenda muito lotada e tem toda uma 

região para dar prosseguimento dos processos judiciais, então, a comissão acho 

que seria interessante". 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Vamos fazer essa comissão e marcar para a semana que vem, lá pra quarta-feira 

ou quinta. Eu acho que quarta-feira seria um dia melhor lá para a gente, ir de 9 



horas da manhã e aí o senhor presidente determina por escrito, por ofício aos 

vereadores, se todos quiserem não tem problema, vamos todos. Eu gostaria de 

dizer que ontem tava lá presente também Augusto Brown da Confederação 

Nacional dos Municípios, Cidaário, vereador de Igreja Nova, que representava o 

Uveal e uma série de autoridades lá do Sul, que para nós não vai interessar no 

momento. Então, o que nos motivou a fazer essa Indicação, que já tinha em mãos, 

mas a pressa foi justamente essa sessão de ontem à tarde. Você vê, os fatos foi de 

ontem de manhã, mas a tarde já houve essa ontem. Queria que essa comissão 

focasse em uma fórmula da doutora Niedja ou os outros lá, bloqueasse pelo 

menos parcialmente, os 60 referente aos funcionários e deixasse ele numa conta 

adormecida, enquanto resolve todo tipo de questiúncula e os 40 fosse 

liberado.  Pois, os 40, de alguma forma, não vai influenciar na decisão lá pra frente. 

O que estou vendo é um imbróglio jurídico grande e ele vai se arrastar por meses. 

O escritório jurídico, foi determinado ontem que ninguém pode receber desse 

dinheiro. Mas, os advogados alegam que trabalharam e querem receber. O 

fundamental, lá nessas despesas dos 40 por cento, podemos liquidar toda e 

qualquer divida oriunda da Educação, lá de trás, por exemplo, o setembro de 2014”. 

  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Eu espero vereadores, que não chegasse ao ponto de bloquear nada, eu queria 

que chegasse o entendimento jurídico e executivo, que fizesse o procedimento 

legal e certo, que viesse de benefício para todo mundo. Então, o que eu espero 

aqui senhor presidente e que se for preciso, que tem essa reunião para sentarmos 

com o prefeito, com a parte jurídica e que venha os 100%, e que seja destinado de 

forma coerente para todo mundo. Meu entendimento é esse e é o que eu espero 

que seja feito dessa forma". 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

“O que tá havendo senhor Vereador é o imbróglio jurídico. Como se diz, é a 

dificuldade que tá em se resolver. Então, se ela vai demorar muito, os 40% 

divididos, iria dar para o que nós estamos vendo aqui hoje. eu já vi aqui reclamação 

de Posto de Saúde, escola e etc, que pode ser usado esse dinheiro e mais e mais, 

ainda ela falou ontem na sessão que pode pagar salário atrasado, terço de férias, 

13º, enfim, para o funcionário para o funcionário se os 60 fica bloqueado, não vai 

fazer tanta falta, pois é aquele dinheiro que ninguém sabe se vai sair nesse 

momento. Mas, os 40 iria botar em dia muita coisa que está em atraso”. 

  

Vereador Quinho do Portão 



 

“A grande questão vereador, é a ambição. Não tem outro nome não. Os 

professores querem só para ele, o prefeito quer só para ele. Agora A questão do 

Precatório só é essa. Se tivessem sentado lá trás, que nem eu falei com o 

presidente do Sindicato, em sentar com prefeito, fazer um TAC aqui, como foi feito 

em Boca da Mata, que pagou 25% e aceitaram. Agora, aqui não. Aqui tem 

professor que diz que prefere que o dinheiro volte, do que ratear. Vamos ser 

realista. Por mim, pode ficar com raiva quem quiser, eu não vou me meter nessa 

questão não, porque se dependesse de mim ia ser rateado para todos os 

funcionários da Educação, mas o professor quer é só para ele. Que venha a ordem 

de onde quer que for e que seja atendido pelo prefeito". 

  

Vereadora Maria da Comesa 

 

"Eu também concordo, mas eu fui informada ontem por um amigo meu advogado, 

que ele não é daqui de Atalaia, ele é de outro município e me informou que daqui 

para o final do mês será desbloqueado e será depositado somente 80 por cento na 

conta dos municípios, porque 20 por cento serão para os advogados". 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Lá não se falou nisso em momento nenhum, foi trucada essa informação. Acho 

que eles estão lutando com algumas ações para interpor, para bloquear. Agora aí o 

que foi que foi falado lá, segundo previsão é da semana que vem por diante liberar 

e quero dizer também vereador Quinho, que eu falei aqui que os municípios que 

pagaram, que ratearam, vão responder a ação criminal, por uso indevido do 

dinheiro. Por que segundo ela, a doutora Niedja Caspary, eles infringiram a Lei, 

derrubando uma notificação do STF. São coisas que vão no paralelo. Então nós não 

podemos perder o foco. Por isso que eu tô procurando aqui que a gente consiga 

batalhar em cima disso aqui, separar os 60 dos 40. Então, se chegar aos 40 nós 

vamos ver praticamente em dia tudo da Educação e aí vai ter reforma de escola e 

construção de creche e uma série de coisas que vai ajudar o município a transpor 

essa negritude que se encontra até agora. Eu gostaria muito de agradecer todos 

vocês e dizer que eu não fiz assim de forma coletiva, por causa desse negócio que 

que houve. Mas, coletivo é importante e  espero que a gente vá na reunião quarta-

feira". 

  

Vereador Toni Barros 

 



“Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma vez fazer uso da Tribuna 

nesta Casa. O que me traz aqui a essa Tribuna hoje é um Requerimento, uma 

Indicação que eu estou encaminhando ao ao gerente do Banco do Brasil da 

agência de Atalaia. Vou ler aqui para vocês ficarem cientes. Requerimento a Sua 

Excelência, o senhor Alexandre Vieira Tenório, presidente da Câmara Municipal de 

Atalaia. Senhor presidente, requeiro depois de ouvido em Plenário, que seja 

enviado ofício ao ilustríssimo senhor gerente do Banco do Brasil S A, agência 

Atalaia, senhor Alexandre Lopes de Matos, para que faça um esforço concentrado 

no sentido de ampliar o número de pagamento diário aos reclamantes da massa 

falida do Grupo Laginha Agroindustrial S A, Grupo João Lyra, Usina Uruba. 

Justificativa, os trabalhadores da Usina Uruba estão há mais de 5 anos lutando para 

receber seus créditos trabalhistas. A vara do Trabalho de Atalaia, na pessoa do juiz 

titular Dr. Ricardo Tenório e equipe, estão engajados trabalhando diuturnamente 

na confecção dos alvarás de pagamento aos reclamantes, que vem esbarrando na 

burocracia imposta pelo Banco do Brasil, agência de Atalaia que de delimitou um 

total máximo de 50 pagamento por dia. Frise-se que existe um total de cerca de 

1600 trabalhadores esperando pelo recebimento. O que em média levará  30 dias 

para o encerramento do pagamento algo inconcebível. Plenário Doutor Luiz 

Augusto da Rocha, 5 de junho de 2018. Atenciosamente Vereador Martoni Correia 

Barros. 

  

Peço que os demais vereadores que puderem subscrever esse requerimento, que 

subscrevam, porque isso é um absurdo. Eu como filho daquela localidade 

e  conhecendo a maioria dos trabalhadores daquela Usina, tenho acompanhado de 

perto e há mais de 5 anos esse povo vem sofrendo para receber seus créditos 

trabalhistas, e agora que vai sair um total de cinco salário mínimo para cada um, 

que dá um total de R$ 3.620,00, o Banco do Brasil vem causando uma burocracia 

terrível, de só fazer o pagamento de 50 pessoas por dia. Não existe isso. Já não 

basta o povo esperar mais de cinco anos para receber seus créditos trabalhistas?  

Eu quero parabenizar aqui também a equipe do Dr Ricardo que faz a Vara da 

Justiça do Trabalho, que vem  tendo uma celebridade grande para confeccionar 

esses alvarás do pessoal, mas que infelizmente tão esbarrando nessa burocracia do 

Banco do Brasil, onde só paga 50 alvarás por dia. Então, peço a vocês o apoio para 

que vocês subscrevam também esse Requerimento, para que o Banco possa mudar 

essa logística dele. 

 

No momento foi liberado só cinco salários mínimos para cada um, o que dá um 

total de R$ 3.620,00. Mas, em junho agora, a massa falida irá receber a segunda 

parcela de 50 milhões de reais, onde provavelmente irá fazer o pagamento de 

prestações de R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00. Aí é que vai ser burocracia se continuar 



desse jeito. Já não basta o que vem sofrendo para receber isso e agora no 

momento que todo mundo vai receber, ainda esbarra nessa burocracia do banco 

só pagar 50 alvarás por dia? Isso vai durar em torno de 30 dias. A Justiça do 

Trabalho fez a parte dela vereador, o que tá é a burocracia que está impondo o 

banco. O Requerimento é para o Banco. A Justiça está liberando conforme o que o 

que tá sendo recebido por ele". 

  

Vereador Anilson Júnior 

 

“Vereadora Toni, de antemão eu faço questão de subscrever esse Requerimento, 

diante da importância da matéria. Mas, veja bem, como bancário a gente precisa 

também entender as limitações da Instituição, porque tudo bem, a gente acha 

pouco realmente que 50 pessoas por dia, mas 50 pessoas por dia, ele dá em média 

o movimento de um milhão de reais só na agência do Banco do Brasil na semana e 

a nossa região ela teve uma diminuição orçamentária para manter dinheiro no 

cofre da agência, devido a problema de assalto, de explosão, entre outras coisas. 

Então, uma continha rápida, 50 pessoas por dia a R$ 3.605,00 que é liberado, dá 

R$ 180.000,00 por dia e, em cinco dias de uma semana, dá aproximadamente um 

milhão de reais. Então, é realmente preciso também que o seu requerimento 

também seja encaminhado à Segurança Pública do Estado de Alagoas, para que a 

agencia de Atalaia, para a segurança de todos. O povo merece receber, mas, 

também os servidores do Banco tem que ter segurança, porque o monitoramento 

das gangues, dos delinquentes, sabem quando as agências estão com muito 

dinheiro em caixa. Isso visando a segurança do Banco e para a população de 

Atalaia, para que não aconteça um assalto como aconteceu há 4 ou 5 anos em 

Palmeira dos Índios em uma situação parecida com essa, quando chegaram a 

gangue de delinquentes atirando para todos os lados, fechando o comércio, 

fechando delegacia e assaltando o banco. Vamos estender aí essa Indicação para a 

Defesa Pública de Alagoas, para que faça também conjuntamente com o Banco do 

Brasil, uma ação para pagar esse pessoal no menor prazo possível". 

  

Vereador Toni Barros 

 

“Esse dinheiro não precisaria ser disponibilizado só em espécie, poderia ser 

disponibilizado na conta dos credores”. 

  

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Na minha visão, o que o Junior está dizendo é o seguinte, que o Banco, por 

exemplo, para liberar uma quantidade de dinheiro desse, ele precisa ter dinheiro 



em cofre. Então, conseqüentemente, é muito dinheiro para uma agência a nível de 

Atalaia”. 

  

Vereador Anilson Júnior 

 

“Mas, que esse requerimento seja estendido para Segurança Pública Vereador, 

porque na hora que o servidor ele pega a sua fichinha lá, os 50, como é pago com 

alvará  e alvará é o pagamento em dinheiro vivo, em espécie, ele tem que ir no 

caixa e receber o seu dinheiro. Ele bota na conta se quiser, ele não é obrigado a 

colocar na conta. Ele tem que pegar com forma de alvará, ele não precisa nem ter a 

conta do Banco do Brasil, ele tem que levar o seu dinheiro, então mesmo que ele 

opite em depositar na conta corrente, a agência tem que estar preparada para o 

fato dele não querer depositar o dinheiro e querer levar para casa. Então, é muito 

dinheiro envolvido e a segurança do povo também tem que ser visualizada". 

  

Vereador Alexandre Tenório 

 

“Eu sou eu sou a favor também do jeito que a gente tá nessa briga aí, com a defesa 

dos professores, imagine aquele cara que trabalhou aí no Grupo João Lyra, 20 anos, 

tem gente até de 30 anos e saiu com uma mão na frente outra atrás. Agora a 

Justiça do Trabalho libera apenas um pouco mais de 3 mil reais. O que eu sou de 

acordo, é que liberasse tudo. É um passinho pequeno, pois tem gente que tem 100, 

120, 150, 180 mil reais para receber. O cara receber só 3 mil e pouco reais agora".”. 

  

Vereador Toni Barros 

 

“Realmente é um absurdo. Mas, liberaram. O pior é liberar e o cara levar nó cego 

para receber o que é seu. 

 

Também aqui parabenizar o vereador Fernando pela iniciativa da Indicação que ele 

fez e dizer a ele que eu sou totalmente a favor. Também quero subscrever a 

Indicação dele e estou pronto a ajudar no que for possível aos professores, para 

que eles possam receber os seus precatórios da forma devida. Muito obrigado a 

todos e agradeço a Deus por mais uma oportunidade”. 

  

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Inicio minhas palavras propriamente dita mais uma vez agradecendo a Deus esta 

oportunidade de estar fazendo uso da Tribuna mais uma vez. Senhores e senhoras 



atalaienses que nos acompanham através da rádio Atalaia FM, das transcrições do 

Atalaia Pop, dos registros do Beto Fotografia, o meu bom dia a todos. 

  

Essa semana realmente Atalaia teve perdas ilustres e eu não poderia passar 

despercebido aqui na Casa, apesar de que nós já fizemos isso através de Moção de 

Pesar de forma coletiva. Mas, realmente nos pegou de surpresa, eu que nesta 

última eleição acompanhei o grupo do Zé Pedrinho, nós víamos a vitalidade 

daquela pessoa. Sabia que ele tinha já uma idade avançada, mas a vitalidade dele, 

à disposição, por muitas vezes em alguma caminhada se eu não botar para dar 

uma carreirinha, mesma eu ficava para trás. Então, nos pegou de surpresa aqui. 

Não sabíamos que ele já vinha internado alguns dias, então foi bem de surpresa 

mesmo que recebemos a notícia da morte do senhor Zé do Pedrinho. Deixo aqui o 

meu registro, do meu pesar à família toda em nome da ex-vereadora Marta 

Albuquerque e a todos os correligionários e amigos do Zé do Pedrinho. 

  

Como também, hoje pela manhã, eu já acordei e assim que eu olhei o grupo 

também tinha visto o registro da morte da Dona Elza. E também deixo aqui 

registrado o meu pesar em nome do neto dela do Luan é uma pessoa com o qual 

eu sempre tenho contato e não posso deixar passar despercebido aqui. 

 

Mas entrando na na minha pauta de hoje, todos os vereadores receberam o 

convite e este convite está em nome da vereadora Camila, mas é um convite desta 

Casa, porque antes de encaminhar eu falei com presidente Alexandre e tive o total 

apoio para que houvesse. Como também, todos os vereadores com os quais eu 

tratei do assunto, também tive o total apoio para a realização da sessão solene em 

homenagem aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Então, teremos essa sessão 

solene na quinta-feira, dia 7, às 19 horas. Eu tenho certeza que só não vai 

comparecer quem realmente não puder, quem tiver um outro compromisso. A 

Igreja Maranata sempre faz o culto das autoridades, nós sempre estamos 

prestigiados lá e eles fazem um trabalho brilhante de evangelização na nossa 

cidade e nada mais justo do que nesse marco de 50 anos, que possamos 

homenageá-las de forma digna. Então, esta casa abrirá suas portas para a sessão 

solene e eu gostaria de externar o convite a todos que estão acompanhando. Eu 

vou encaminhar também ao prefeito Chico Vigário, ao secretariado, para quem 

puder fazer presente aqui. 

 

Ainda com as solenidades, eu gostaria de apresentar e conceder o Título de 

Cidadão Honorário daqui da cidade de Atalaia ao Senhor Hudson Cavalcante. Seu 

Hudson Cavalcante que teve grande serviço prestado aqui no nosso município. É o 

pai da senhora Regina, que já foi candidata a prefeita, a vice-prefeita e tem história 



política aqui dentro do nosso município. Nós vamos encaminhar à família para que 

nos mande o currículo dele, com todas as documentações que são pertinentes a 

isso. Mas, eu gostaria de deixar registrado que o seu Hudson, no próximo ano está 

completando 90 anos e que tem toda uma historia aqui no nosso município e eu 

gostaria realmente de homenagear aquele homem honrado, entregando o Título 

de Cidadão honorário da nossa cidade. 

 

E, continuando aqui falando dos precatórios eu não aparteie o vereador Fernando, 

que me antecedeu até porque já estariam 3 aparte, depois o presidente ficou 

abrindo exceções, mas eu não quis que fosse de forma de exceção. Então, eu tô 

utilizando o meu momento na Tribuna para deixar registrado que eu apoio o rateio. 

Tudo que depender da nossa luta, da minha opinião, do meu entendimento 

jurídico, eu vejo o rateio como uma forma totalmente possível. Eu sei que existe 

sim uma discussão jurídica grande, que envolve uma quantia de dinheiro alta. A 

gente tem todas as preocupações, a gente sabe o quanto a educação ainda precisa 

ser valorizada em nosso país, não só a título de salários e remunerações, mas de 

qualidade de condições de trabalho. Então, eu apoio o rateio. A vereadora Janaína, 

em uma sessões passadas, já havia apresentado aqui e eu fiz questão de subscrever, 

com relação que o prefeito e visse a forma de possibilitar o rateio. Fiz questão de 

subscrever, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Como também, ontem, 

foi colocado no nosso grupo de Vereadores, encabeçado inicialmente pela 

vereadora Janaína, pedindo ao presidente da Casa que viabilizasse uma reunião 

junto ao prefeito Chico Vigário, para que possamos tratar desta pauta com relação 

aos precatórios. E hoje de maneira que me pegou de surpresa, mas o vereador 

Fernando também está apresentando a sua Indicação em forma favorável ao rateio, 

que eu faço questão de subscrever. Eu sou a favor do rateio. 

 

Eu entrei em contato com o pessoal do Sinteal Alagoas. Eles também estão 

viabilizando das ações judiciais já na esfera Estadual, em todos os municípios que 

estão na iminência de receber o dinheiro do precatório, porque depois da 

creditação desse dinheiro, a esfera passa a ser estadual e não federal. Então, tá 

tendo toda essa preocupação, toda essa viabilização, mas, eu acho que 

conversando, tentando chegar num consenso, cedendo de um lado e de outro, 

porque todo mundo quer o que o bem da Educação, o desenvolvimento da 

Educação, então não tem porque ninguém ser intransigente, como bem e falou o 

vereador Quinho, um querer todo e o outro querer todo e no final alguém vai 

perder um abraço, vai sair caído e, porém, vai protelar ainda mais essa questão. 

  

A questão apresentada pelo vereador Fernando, dos 40%, daquela parte 

incontroversa, mas o que ainda tem briga, ficaria bloqueado. Que ficasse 



bloqueado em aplicação, porque no município de Campo Alegre, se eu não me 

engano, esse dinheiro está aplicado, ainda não foi gasto um centavo do dinheiro, 

vivendo do rendimento porque se eu boto R$ 1.000,00 na poupança, ele não vai 

render quase nada, vai render centavo, mas se eu aplico 25 milhões, no outro mês, 

no mínimo, no mínimo, 1% desse dinheiro rendendo da R$ 250.000,00, no mínimo". 

  

Vereador Quinho do Portão 

 

“Que sentasse o jurídico da Prefeitura, que só quer atrapalhar o povo, infelizmente. 

Sente com prefeito, com o jurídico do SEATA, para chegar a um denominador 

comum, assinar um TAC, assinado pelo Sindicato, pelo prefeito, pela comissão, 

pelos vereadores, que automaticamente seria liberado. agora fica essa briga, um 

quer, o outro quer e quem vai perder são os professores, não é ninguém não, são 

os professores, tem que deixar esse orgulho que não vai levar a nada. Que sentem 

e cheguem a esse denominador comum que é ratear esse dinheiro para os 

professores”. 

  

Vereadora Camyla Brasil 

“Então, aqui eu deixo registrado o meu apoio ao rateio. Gostaria, como vereador 

Fernando já permitiu, já informar que eu também gostaria de subscrever e vamos 

viabilizar as reuniões, as conversas, pois só assim nós podemos dirimir qualquer 

dúvida. 

  

E, falando agora da Saúde, no dia 30 de maio, na semana passada, o deputado 

federal João Henrique Caldas, JHC, colocou nas redes sociais dele que estava 

encaminhando ao município uma emenda de 400 mil reais. Esse valor, ele disse 

que em breve está na conta do município. Mas, de setembro de 2017 até agora, o 

nosso município recebeu já em conta, quatro emendas, com essa do JHC, é a 

quinta emenda, que totaliza quase 5 milhões de reais, R$ 4.822.500,00. Foi uma 

emenda de 3 milhões, uma de R$ 472.000,00, uma emenda de R$ 710.530,00, uma 

de 240 mil e agora essa emenda do JHC de 400 mil reais. E, na verdade, o que a 

gente encontra nos PSFs e no nosso Hospital é realmente um verdadeiro descaso.  

 

Eu recebi uma denúncia com relação ao Postinho. Nós já tínhamos visitado o 

Hospital, que lá não tinha água potável, as pessoas estavam tomando água da 

torneira, não tinha lençóis, não tinha medicação, não tinha agulha, seringa, enfim, 

condições de trabalho nenhuma. E recebi uma denúncia do pessoal do Postinho do 

Jenipapeiro e eu visitei hoje o Postinho do Jenipapeiro, acompanhada da vereadora 

Janaína do Cal e o que nós encontramos lá, realmente, meu Deus, eu não tenho 

nem o que falar. Foi tratado aqui que chegou aqui nessa Casa, acredito que através 



de um pedido do vereador Marcos, o relatório da Defesa Civil dizendo que aquele 

prédio não tem condições de tá sendo habitado, então assim, eu não tenho 

problema nenhum com questão de prédio, não é por questão de condições 

mesmo lá, as portas, as paredes estão com cupim, estão com rachaduras. É questão 

de cuidado com aquelas vidas. Tava topado, tava lotado de pessoas aguardando 

atendimento. A Farmácia, nós encontramos vazia. As portas estão cobertas de TNT, 

porque elas estão com buracos, então, para amenizar a situação, colocaram TNT. A 

dentista de lá é uma dentista totalmente competente, pessoa de consultório 

particular, pessoa boa, porém, estava lá fazendo acho que o relatório, porque a 

cadeira não funciona, porque não tem uma placa, aí foram tirando a iluminação da 

cadeira para botar em outra cadeira. O que os funcionários relataram é que 

quando foram lá olhar a estrutura do telhado, que botaram a escada, começou a 

estralar e disseram assim, não vou nem subir, porque se eu subir vai despencar 

tudo, vai cair tudo. As paredes do consultório do médico estão todas cheias de 

adesivos, de fita adesiva, para poder medir a quantidade da dilatação da parede, 

para poder ver se abriu mais ou se abriu menos. Então na verdade, o que eu 

gostaria realmente é que as providências sejam tomadas no sentido de dar 

manutenção no prédio ou da troca do local, ou seja o que for, mas que seja dado 

condições dignas as pessoas de serem atendidos”. 

  

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu gostaria de sugerir que os 13 vereadores, pode ser até na próxima semana, 

contabilizasse 20 minutinhos, que não vai matar ninguém não, mas que a gente 

possa em loco fazer uma visita, porque eu chegar aqui mostrar a foto que eu tirei 

ou falar alguma coisa. E, se existe um laudo da Defesa Civil dizendo que o local 

está condenado, que a gente peça a interdição do lugar, para que ele seja 

colocado em qualquer outro lugar. Eu não tenho nada haver com prédio, eu nem 

tenho prédio, nem tenho prédio locado com Prefeitura, nem tenho ninguém meu 

que tenha. Não é essa a questão,mas que pelo menos temporariamente, para que 

haja realmente uma reforma, que tenha condição digna de atender a população, 

para que a gente não venha depois tá aqui se lamentando e dizer veio a Defesa e 

condenou, a vereadora Camila foi visitar ficou aí na Tribuna dizendo que tava assim 

e assim, a vereadora Janaína foi lá e tirou meio mundo de foto, pois se acontece 

algum acidente ali depois não adianta ficar chorando o leite derramado. A situação 

realmente é muito crítica, se eu fosse funcionária dali eu não ia de jeito nenhum, 

arrumaria uma licença, tiraria uma licença sem vencimento faria o que for. Mas, a 

questão é realmente precária. A gente ver situação em outros postos, de uma falta 

de uma estrutura, que a vereadora Neide passou a grande dificuldade por causa de 



uma porta, mas, a situação lá não é uma porta, é cem por cento do local que não 

tem condição de se trabalhar". 

  

Vereador Anilson Júnior 

 

“Comungo com o pensamento e a insatisfação da vereadora Janaína e de Vossa 

Excelência, vereadora Camila, mas eu acho desnecessário vereadora Janaína, uma 

visita lá em loco dos agentes públicos desta Casa, pois todo mundo já conhece a 

realidade daquele PSF em questão, aqui nesta Casa. É que já foi relatado de muitas 

vezes e eu sugiro a vereadora Janaína e a vereadora Camila que tá com a palavra, 

que a gente faça uma Indicação para a secretária de saúde ir lá visitar aquele PSF, 

porque ela e o Executivo é quem vão poder resolver essa situação. A população já 

é tão sofrida e espera que o vereador chegue lá com uma solução, e a gente vai lá 

sem poder resolver. Eu acho desnecessário, é um gasto psicológico muito grande 

com a gente. Então, uma Indicação coletiva para que a secretária de saúde faça 

uma visita naquele PSF e, desculpa se vai tocar em alguém, mas que essa Indicação 

seja para que o prédio seja deslocado, pois já é alvo de tantas denuncias aqui nesta 

Casa. Tantas as reclamações, que a comunidade merece uma atenção melhor, 

merece um prédio que acomode diante de tanta falta de estrutura, de 

medicamento, de atenção, pelo menos que seja confortada com um prédio de uma 

estrutura melhor". 

  

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Eu recebi a informação de que aquele prédio está alugado ao município desde 97, 

então ele faz 21 anos. Então, quem tá alugado a tanto tempo, também tem que 

ficar dando a manutenção de uso constante, porque senão vai cair. Então, que o 

município tome as precauções de tomar essas suas providências e que seja retirado 

o Postinho dali, provisoriamente, para que seja feito todo uma reforma. Não é 

possível, minha gente, que de quase 5 milhões de emendas, mesmo sabendo que a 

Saúde é doente, eu sei que existe as dificuldades, mas as emendas estão vindo e 

tem que ser as prioridades tem que ser dadas, porque infelizmente não é privilégio 

do Postinho do Jenipapeiro, ele não é o único que tem problema, são todos. Se 

você passar em um tem a placa, o outro não funciona isso, outro não funciona 

aquilo, não tem um cem por cento. Então os investimentos estão vindo, então 

precisam ser aplicados com as prioridades. Do Jenipapeiro, que eu visitei e eu 

posso dizer que eu tanto visitei, como também é o Postinho que eu frequento, 

porque eu tenho costume de ser atendida pelo pelo Dr. Mário, ali abrange a casa 

da minha avó e então é onde eu também me consulto e não tem a menor 

condição. Mas, desses quase 5 milhões de emendas que veio para o município, a 



maioria delas de custeio, eu não vi aplicação de nada disso. Então, que as 

providências sejam tomadas. Eu gostaria que tudo isso que nós colocamos aqui 

sejam tomadas pela relatora, para que sejam feitas as Indicações pertinentes no 

sentido de solicitar a visita em loco da secretaria de saúde para tomar providências 

e, que nessa Indicação, como a Secretária assumiu a pouco tempo, que seja 

encaminhado juntamente com a Indicação, o relatório da Defesa Civil, anexado na 

Indicação, para que ela saiba do que nós estamos tratando, por profissionais da 

área. E, isso sem contar a cadeira do dentista que não funciona, os aparelhos 

domésticos que não tem, a enfermeira reclamando, reclamando lá que não tem um 

bujão de gás, um bujão de água. Então, a situação realmente é precária e eu não 

posso me calar nesse sentido". 

  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“A minha vinda aqui hoje meus amigos é para falar sobre precatórios, sobre outros 

assuntos de interesses do nosso município. Eu vim aqui hoje nessa Tribuna para 

falar de pessoas que chegam hoje numa rede social e fala dos vereadores. Eu 

desconheço os vereadores, parlamentares dessa Casa que em algum momento 

disse que era contra o rateio da Educação. Em momento algum, desde que foi 

lançada essa Precatória, desde que era rateada, que era 40% ou era 60%, não vi 

nenhum dos amigos aqui dizer que não seria rateada. Mas tem pessoas 

oportunistas da vida, oportunistas da política, que invertem a situação ao contrário. 

Ontem eu tava falando com um cara que me perguntou em quem eu votava, eu 

disse que em Antonio Albuquerque. É um nome pesado, eu não acho. Disse que 

Arthur Lira é um nome pesado, mas eu não acho.  vou dizer aqui quatro obras que 

ele mandou para Atalaia e disse que iria mostrar que o nome dele é leve e merece 

um voto. Eu falei anel viário Branca de Atalaia. Vocês pensavam em ter um anel 

viário em Branca? Não. Quem mandou foi o Arthur Lira. Buraco do Jacaré, quando 

tava chuviscando, o cara já tava com uma mala na cabeça indo embora, mas agora 

temos toda a pavimentação do Buraco do Jacaré feita por Biu Lira e por Arthur Lira. 

O nome dele é tão leve que veio três milhões em emenda para gastar como quiser 

na Saúde do município de Atalaia. Você vá no Jenipapeiro e veja como o cara 

andava há dez ano atras e como anda hoje. Quantos dessas pessoas foram para as 

ruas justificar que Bil Lira e Arthur Lira merecem um voto? Mas, sabe dizer que o 

nome dele é ruim, porque foi citado na Lava Jato. Todo mundo merece respeito. Se 

você fez algo errado amanhã, quer dizer que vai apagar tudo de bom que você fez 

hoje?   Não se pode condenar as pessoas por um erro. Quer dizer que vai apagar 

tudo de bom que você fez na sua vida? Uma pessoa que faz inúmeras cirurgias e já 

salvou inúmeras pessoas da morte, amanhã tem um erro, perdeu todo o crédito 

que tinha em uma carreira de vinte ou trinta anos? É simples chegar numa rede 



social e condenar, é simples dizer que o vereador não assina. Eu vi uma 

irresponsável chegar numa rede social e dizer que os vereadores estão de carros 

novos, estão fazendo festas. Eu tô de carro novo, porque sempre andei de carro 

novo nessa cidade e é uma coisa que eu gosto, andar de carro novo, dentro das 

minhas condições. Nunca, graças a Deus, chegou um oficial de Justiça na minha 

porta para tomar um carro meu. Sabe porquê?  Por que eu só carrego o peso que 

posso carregar. Se eu divido em dez parcelas, é porque eu posso pagar em dez. A 

minha hoje é 48, porque hoje a minha condição era para 48 meses. Mas, não foi os 

48 meses da Câmara, e as minhas condições, porque eu trabalho todos os dias. 

Todo dia eu saio para tirar plantão na cidade do Pilar. E, diga-se de passagem, é a 

quinta cidade mais violenta do Brasil e eu tiro plantão nela. Já tirei de 24 horas, de 

12 horas e de 8 horas. Saiu da minha casa todos os dias pedindo a Deus, para que 

me conduza de volta, porque eu estou indo para o inferno hoje que se chama Pilar, 

onde número de homicídios já chegou a quase 30 por dia. Então na área de 

segurança e não sabe como volta ou não sabe se vai ter um problema lá na frente, 

porque no Pilar hoje tem uma Rua, chamada do Forno, uma das mais violentas do 

Brasil.  Ao ponto de superar o Santos Drummond, que é um bairro de Maceió. E, o 

cara com a maldade para dizer que os vereadores são contra Precatório, são contra, 

nunca fui e nem vou ser. Eu quero que o prefeito avalie de que forma ele pode 

agraciar os funcionários, pois se é direito deles, não tem que tirar direito de 

ninguém. Não estou aqui para representar prefeito, estou aqui para representar 

uma Atalaia de 50 mil habitantes, que já me elegeu pela segunda vez para vim aqui 

e ir brigar por eles. Nós somos a voz do povo. Como diz a vereadora Neide, nós 

somos a caixa de ressonância do nosso município. Nós somos pagos para fazer o 

certo. Somos pagos para defender o direito do povo”. 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

"Vereador Marcos, eu gostaria de colaborar com as palavras de Vossa Senhoria e 

dizer que tão passando do limite. É citado o presidente da Câmara, é citado 

Prefeito, todos os vereadores e de uma forma que não tira nem um, nem dois, é a 

totalidade. Isso é uma coisa lamentável. Mas, tem uma frase que diz o seguinte, se 

você for olhar para as críticas diária de quem não merece nem ser criticado, você 

não tem tempo de fazer nada. E, às vezes a gente pede a Deus que mostre a eles 

que lá na frente vão receber de volta todo o tratamento que estão direcionando as 

autoridades do município. E a nossa nossa conduta todo mundo conhece. Quem 

não conhece Fernando Vigário, o Marcos Rebollo e todos os vereadores aqui 

presentes? A rede social tornou-se um meio doss mequetrefes, como se diz no 

popular, servirem de palhaço, porque naquele momento eles acham que estão 

abafando, mas no fundo, no fundo, tão só plantando o ódio que vai ser 



disseminado e na colheita, são eles que vão ter que pedir a Deus a Clemência. 

Como Vossa Senhoria já disse, todo mundo pode ter um carro, pode ter uma casa, 

tem muita gente que tem casa em praia, vai para festas, viajar para outro estado, 

viajar para o exterior, agora se é Vereador é porque roubou. Então, isso é o que 

choca mais a gente, mas entregamos nas mãos de Deus e seguimos nossa nossa 

vida em frente". 

  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Na verdade hoje ficou impossível você ter a sua vida normal aqui na cidade de 

Atalaia. O que você vai comprar um carro vai incomodar. Se você vai fazer uma 

festa, vai incomodar. Se trocar de roupa, é desvio de verba pública. Quer dizer, 

tudo está vinculando a política, tudo que a gente fazia antes, hoje só faz porque 

está num mandato? Eu sempre fiz isso e vou continuar fazendo. Quem vai me 

julgar é o próprio povo, que já me julgou  duas vezes, como me conduziram para 

esta Casa duas vezes aqui. Como o vereador Fernando falou, todos sabem quem 

são os vereadores desta Casa. Todos sabem a conduta de cada um aqui e todos 

sabem que são os espertalhões. Sabe quem são os covardes, sabem quem são os 

honestos e os de bons corações. Botar capuz não vai lhe esconder, pois todo 

mundo sabe a consciência de cada um. A política de Atalaia é uma das mais 

transparentes que tem em nosso Estado, porque os políticos estão no dia a dia, 

cara a cara com o povo". 

  

Vereador Quinho do Portão 

 

“E lembrar que o seu deputado Antônio Albuquerque, já foi parceiro do município 

de Atalaia e vai voltar a ser parceiro, pois sabemos do seu compromisso com ele, 

para que  ele tenha também compromisso com Atalaia. Mas hoje quando se fecha 

com deputado, já fala que o vereador pegou em dinheiro. Eu desafio eu desafio 

aqui qual foi o político que me deu dinheiro. Tô com o Marcelo, mas desafio o dia 

que eu sentei com ele para falar em dinheiro". 

  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“O que mais pesa na minha condição de apoiar um deputado, é que amanhã eu 

possa bater na porta dele e ter um amigo político e ir em busca de benefícios para 

o povo de Atalaia. A exemplo de JHC que Vossa Excelência apoio e tem inúmeras 

emendas dentro deste município. Arthur Lira também. Chico Tenório também 

mandou. Quero é isso, ter um amigo político, que eu bata a porta dele e ele me 

atenda. Por que, dinheiro não é tudo na vida não, dinheiro se gasta, dinheiro se 



acaba, mas o que vale é a amizade aí tem que ter amizade, para quando chegar na 

porto do político, ter credibilidade dizer, tá lembrado de mim? Sou aquele que lhe 

deu tanto voto em Atalaia e não peguei nada em troca, mas hoje quero um favor 

que venha beneficiar o meu município.  

 

Então, essa pessoa que está indo usar a rede social para sacrificar, ou tentar jogar a 

Câmara, os políticos, os vereadores, contra o povo, vamos fazer uma autoanalise 

dessa própria pessoa. Desafio ela a debater comigo e dizer assim, os filhos eles se 

espelham nos pais, então eu vi há uns meses atras uma discussão de uma 

professora com um fake. Ela falava assim, você tem um problema em Capela, você 

responde a um processo em Capela. Ele dizia, você tem um filho gay. O fake dizia 

que iria esperar lá na frente, que essa pessoa iria pagar. Olha só que baixaria, que 

nível chegou um educador está discutindo numa rede social, baixando o nível. Isso 

vai chegar onde? Então, vamos fazer uma autoanalise. Antes de criticar alguém, 

vamos vê se tu é um bom pai, uma boa mãe, uma boa vizinha, se tu tá educando 

teus filhos como devia educar e passando pra ele os bons costumes. Vai lá na 

escola vê como tá teu filho. Procura avaliar a tua vida, procura fazer uma 

autoanalise em cima de você mesmo, para você ter uma credibilidade em ir pra rua 

brigar pelos seus direitos. Brigar pelos seus direitos, não quer dizer que você 

tem  que sujar alguém para conquistar os teus objetivos. Conquista os teus 

objetivos sem ferir, sem machucar, sem agredir. De forma limpa, coerente. Aí você 

vai ter os meus parabéns nesta Tribuna e vou mandar uma Moção. Então, cidadão 

ou cidadã, antes de ir às ruas, ou para um manifesto, queira crescer em cima de 

alguém? Faz a tua autoanalise, para um pouquinho. Mas, criticar o vizinho é muito 

mais fácil. Fazer a feira do vizinho é muito mais fácil ainda. 

  

Estamos aqui trabalhando todas as terças-feiras, não é em prol da minha filha, da 

minha mãe, tenho subido nesta Tribuna todas as terças-feiras, defender o direito 

do povo atalaiense. Olha a minha pasta, está aberta para todos verem. Nós 

acabamos com a farra das gratificações. Hoje só incorpora depois de dez anos 

ininterruptos. E outros e outros projetos, que todos se preocupam em aprovar aqui, 

para que amanhã garanta o salário dos funcionários atalaienses. Para que amanhã 

garanta pelo menos as portas abertas do Atalaia Prev. Como você contribui para 

um fundo que  não tem futuro? É nossa realidade do município de Atalaia. O ativo 

contribui para amanhã, ele ser um inativo sem renda nenhuma. Ao contrário, no 

papel ele vai ter né, mas não recebe no mês de vencimento e se estende para o dia 

dez, para o dia vinte, para o dia 30. A garantia desse Atalaia Prev é zero. Inclusive 

pedimos aqui ao presidente do Atalaia Prev as despesas do Atalaia Prev, ele ficou 

de mandar, mas até agora nada. Se é tão ruim assim, porque continua, porque tem 



reeleição? Se o Atalaia Prev é um órgão quebrado e falido, vai entrar em algo 

falido?”. 

  

Vereadora Neide Miranda 

 

“Parabéns pelo seu discurso, muito coerente e realmente eu estou compactuando 

com Vossa Excelência, porque nós vereadores não temos obrigação de dar 

satisfação da nossa vida particular, até porque além de nós sermos vereadores, 

antes disso nós temos uma profissão, onde nós mantemos nossa família e uma 

qualidade de vida que a gente possa gozar. Então, é pertinente que nós possamos 

fazer uma viagem, que a gente tenha uma vida digna, até por conta do que nós 

passamos, do que nós aprendemos que é a nossa profissão. E quando Vossa 

Excelência fala de Atalaia Prev, parabéns porque Atalaia Prev na semana passada 

terminou o mês de abril. É vergonhoso, porque as pessoas recebem mais, 

receberam o mês de abril. Esquecendo que aquela mesma pessoa que contribuiu a 

vida inteira, tem uma família para sustentar, tem sua medicação para comprar, tem 

a sua vida. E, Atalaia Prev tá aí, com dois meses atrasados. Então, pagou Abril e tem 

Maio que já venceu. Nós já estamos no dia 5 de junho e esse pessoal? Como é que 

se pode pagar? A gente vê um Atalaia Prev despreocupada com o compromisso 

que ele deveria ter com o pessoal aposentado. Então é isso que a gente tem que 

bater, é isso que eles tem que atualizar e se não prestar, que entregue, abra mão e 

dê a outra pessoa que tem a capacidade de ficar ali". 

  

Vereador Anilson Júnior 

 

“Primeiramente, parabenizar o vereador pela sua postura e endossar suas palavras 

para aquelas pessoas que usam as redes sociais de forma irresponsável, sobre tudo 

tentando jogar a população, a classe dos educadores contra a Câmara Municipal 

de Atalaia, contra os vereadores desse município. A questão dos precatórios, os 

professores que a gente convive no dia a dia sabem que a decisão não é da 

Câmara Municipal. Se a decisão fosse da Câmara Municipal, já teria sido rateado. 

Então, eles ficam jogando na rede social que os vereadores não fazem nada aqui, 

expondo a gente, sem fundamentação. E pior, hoje temos aí uma determinação 

que vem do Ministério Público Federal, então, porque eles não chamam os 

procuradores de ladrão? Não, pois só querem chamar os vereadores. O vereador 

Fernando hoje fez uma Indicação para que seja criada uma Lei, garantindo os 60%. 

Mas, fique claro que toda Lei Orçamentária, que envolve o orçamento, ela é de 

autoria do Executivo, não parte do Legislativo. A gente só vai apreciar, então, se 

não vier do Executivo, a gente não tem o que fazer. Sabem disso, mas são 

descarados. Temos muitos professores gente boa, mas, temos muitos descarados, 



que usa a rede social para crescer, para se promover. E, como Vossa Excelência 

falou, se olhar no espelho, eu acredito que tem vergonha de si mesmo. Vossa 

Excelência também mencionou a questão do Atalaia Prev. No mandato passado 

ainda, eu iniciei a bandeira da forma de eleição do Atalaia Prev. Nesse mandato, 

Vossa Excelência pegou a bandeira, mas nesse ano segundo ano ainda não tivemos 

êxito e daqui a pouco tem nova eleição, da mesma forma e da mesma da mesma 

situação. E, esse pessoal não estão preocupados com Atalaia Prev.  Não pega nessa 

bandeira, tão preocupados com as precatórias, para encher o bolso agora. Que 

fique bem claro que se fosse rateado esse dinheiro, na minha casa eu estimo que 

entraria em torno de R$ 300.000,00 e porquê que eu seria contra? Eu sou a favor 

do rateio. Mas, eu sou mais a favor de que essas pessoas tenham a 

responsabilidade, tenham vergonha na cara e respeitem os demais vereadores e 

respeitem o vereador Anilson Júnior". 

  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Verdade vereador. Concordo com sua opinião, tá de parabéns. Essa mensagem é 

que eu queria passar desde o começo. Não vamos direcionar os compromissos, as 

responsabilidades presidente, para quem não tem. O cara pegou um pássaro e 

colocou para trás e perguntou ao sábio se o pássaro está vivo ou está morto. O 

sábio respondeu que a decisão está nas suas mãos. A decisão do pagamento dos 

precatórios não está nas minhas mãos, estão em suas mãos, está a poucos passos 

dessa casa aqui. Então não é jogar a responsabilidade em quem não tem. Se tá 

com medo de citar alguém, então virou bagunça? É como falam, tudo que tem de 

ruim, tudo que não presta, é a Câmara. Como falaram aqui, fala do juiz lá que ele 

não quer pagar, o juiz federal. Essa bagunça que vem Atalaia,  esse buraco que vem 

aqui não foi eu que fiz. Nunca geri o município de Atalaia, nunca fui prefeito, nunca 

desviei verba, não respondo processo por desvio de verba, nem por desvio de 

outra coisa. Estou aqui apenas cumprindo o mandato que me deram pela segunda 

vez. Então, minha gente, vamos olhar quem tem os compromissos de resolver. 

Vamos olhar para quem joga pedras. O que tenho feito até hoje aqui, é ajudar, é 

contribuir. 

 

Quero dar os  meus parabéns ao Vinicius e ao vereador Alexandre, pela grandiosa 

festa. Me convidem para outra quando tiver. E outra, ninguém farra e come 

churrasco com isso aqui não. Eu sempre tive a minha vida equilibrada 

emocionalmente e psicologicamente e não é agora que eu vou me perder, pois 

não quero sair daqui desmoralizado. Quero sair dessa Casa um dia, de cabeça 

erguida e olhar de igual para igual para qualquer um na rua, sem ouvir piado e 

nem bafo de boca de seu ninguém. Moramos numa cidade pequena e nos 



deparamos com situações todas as horas. E, eu quero ter o respaldo de discutir e 

rebater da mesma forma que eu sou tratado. Se me tratar bem, vou tratar bem. Se 

me tratar mal, eu vou tratar mal. Respeito começa quando o do outro termina. Foi 

assim que eu aprendi. Quero dizer que as pessoas, antes da critica, olhe para a sua 

casa, olhe para a sua família. Olhe para a sua criança, se você criou bem ou se tá 

criando bem. Mas, está tão preocupado  em sujar alguém, em condenar alguém, 

que esquece do seu próprio rabo. Vamos fazer uma auto-análise. 

  

Quero deixar uma mensagem aqui para todos vocês vereadores e atalaienses. Os 

amigos são como balões e uma vez que deixam ir, nunca mais pode trazê-lo de 

volta. É por isso que eu seguro vocês bem apertado, porque não quero que vocês 

vão, quero que fiquem e que nossa amizade dure muitos anos”. 

  

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu inicio hoje a minhas palavras parabenizando a uma pessoa muito importante 

na minha vida, que me acompanha há 25 anos e a quem eu tenho orgulho de dizer 

que é o meu esposo Cal, que hoje está fazendo aniversário e eu rogo a Deus todos 

os dias por sua vida, por sua saúde e que Deus permita que nós estejamos por 

muitos e muitos anos comemorando essa data. 

 

Como já foi falado aqui anteriormente, eu gostaria de apresentar os meus votos de 

Pesar também à família do ex-prefeito Zé do Pedrinho e da Dona Elza. É um 

momento muito doloroso na família de ambos e que Deus conforte o coração de 

toda a família dos dois, pois só ele para confortar mesmo os nossos corações nesse 

momento. 

Eu apresentei na semana passada um Projeto de Lei que instituiu a Campanha do 

Agosto Lilás e o Programa da Maria da Penha vai à escola, que agradeço desde já, 

pois foi aprovado por todos os vereadores. Hoje a gente vem apresentar o parecer 

da comissão e eu gostaria de informar que esse Projeto, ele pode sim ser de 

iniciativa do Poder Legislativo, não tem nada onerando o Poder Executivo. Farei 

questão de apresentar em todas as Escolas da rede Municipal, Estadual e até as 

particulares do município, caso queiram instituir também nas suas Escolas. Será um 

tema que vai ser abordado principalmente no mês de agosto e ele será incluído 

nas disciplinas de sociologia e filosofia. 

 

Eu também não pedi o aparte ao vereador Fernando, porque já haviam mais 

vereadores falado. Então, eu aguardei para o meu momento.  Eu tive a 

oportunidade ontem de assistir ao vídeo da Audiência Pública que houve ontem 

em Brasília, a respeito dos Precatórios, onde estavam presente o Tribunal de 



Contas da União, representação do Tribunal de Contas do Estado, representante da 

OAB Alagoas e a Procuradora Federal, a Dra. Niedja. Foi presidida pelo deputado 

federal João Henrique Caldas. E, eu até sugiro aos demais vereadores que quiserem 

ainda assistir, ele está lá no YouTube, e colocar Audiência Pública do Fundeb, do 4 

de junho de 2018. São 2 horas 35 minutos, mas vale muito a pena para que a gente 

fique a par realmente da situação. Como o vereador Fernando Vigário hoje foi 

muito feliz, faço também questão de subscrever a sua Indicação. Esta vereadora 

apresentou no dia 8 de Maio, uma Indicação com o mesmo teor, pedindo ao 

prefeito Chico Vigário que reavalie, na oportunidade até eu falei que me sentia 

entristecida e sabia que todos os vereadores naquela momento, estavam da 

mesma forma, pois apesar da gente não poder opinar quando foi feito aquele 

plano de ação, mas que pelo menos nós pudéssemos participar, ver do que do que 

iria ser feito, como seria feito aquele plano. E não da forma como nós recebemos a 

notícia, pois a cópia do plano de ação chegou aqui, mas eu soube desse plano 

antes dele chegar nas minhas mãos, pelas redes sociais. Então, achei sim uma falta 

de respeito com os vereadores e na ocasião do dia 8 de Maio, inclusive, o que foi 

dito aqui não tiro uma palavra, nem coloco nas que foram faladas pelo vereador 

Marcos, pelo Vereador Anilson. Concordo plenamente. Inclusive eu fiz questão de 

na mesma rede social, onde teve algumas críticas, eu postei a Indicação e disse que 

a Indicação foi apresentada pela vereadora Janaína do Cal, mas todos sabem que 

uma Indicação aqui, para que ela chegue no Poder Executivo ou em qualquer 

órgão a que ela se destina, é necessário que ela seja aprovada em Plenário. E, na 

ocasião, a Indicação da vereadora Janaína foi aprovada por todos os vereadores. 

Então, isso quer dizer que os 13 vereadores do município de Atalaia apóiam o 

rateio. Mas, como foi dito aqui, a decisão, a caneta na mão de efetivar, não é nossa. 

O caso também é muito complexo. São muitos entendimentos. É Ministério Público 

Federal, STJ STF, OAB e Tribunal de Contas. Ela é isso e aquilo, é o gestor, é 

realmente muito complexo. Só que eu acho que se juntos nós andamos de mãos 

dadas, e juntos a gente ir buscar um propósito que seja bom para o município e 

que seja bom para a classe dos professores. Como vereador Anilson foi muito feliz 

quando ele disse que esse rateio seria o mínimo que poderia ser feito por tantos e 

tantos anos que essa classe vem sofrendo. Então, eu tenho certeza que se a coisa 

for feita dessa forma, ela vai ter um final feliz.  Eu também apoio rateio e que seja 

feita uma reunião. Se tiver uma convocação do grupo para ir ao ao Ministério 

Público Federal, conte com esta vereadora, no que puder ser feito e que esteja ao 

meu alcance, eu vou lutar junto com todos vocês. Agora, como sabemos, a decisão 

não é nossa. O que a gente pode fazer é isso aí. Inclusive, como a vereadora Camila 

falou, não sei se foi ontem no nosso grupo, eu solicitei do vereador Alexandre que 

se ele pudesse, pois sei que se depender dele será feito, pedisse ao prefeito um 

horário, porque que eu me recordo, durante o ano e 2018, não houve nenhuma 



reunião dessa Casa junto ao prefeito, com todos nós. Um outro pode tratar de 

algum assunto, mas essa Casa aqui completa, junto ao prefeito, não teve nenhuma 

reunião. Então, para a gente também saber como está, pois de repente o prefeito, 

depois de tantas decisões novas, de tantos municípios a exemplo de Arapiraca, que 

vão fazer o rateio, de repente ele tá pensando de outra forma e a gente chega aqui 

às vezes, eu falo por mim, fala alguma coisa que de repente não é assim. Então, 

quem sabe se a gente tivesse a reunião, ouviríamos o gestor". 

  

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O prefeito já foi comunicado de que a Câmara tem interesse de fazer a reunião. 

Ele só ficou de ver um horário, o dia conveniente ainda essa semana, para que a 

gente possa se reunir". 

  

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Até às vezes fala e não ouvi primeiro ele, mas também a gente não o ouviu, 

porque o contato tá meio difícil. Então assim, eu pedi essa reunião para que 

realmente a gente escute dele qual o posicionamento hoje dele, depois de tantas 

decisões que a gente tem visto. 

 

O meu último assunto hoje aqui, já foi muito debatido aqui pela vereadora Camila. 

Aceito a proposta sugerida pelo pelo vereador Anilson e apresentarei sim essa 

Indicação. Quero aqui agradecer ao atendimento a minha Indicação, que foi feita 

do Hospital João Lyra Filho, para a compra de lençóis. Muito obrigado vereador 

Marcos, que você foi e conversou com a secretária. Realmente os lençóis foram 

comprados. Espero que as demais Indicações feitas por essa vereadora, sejam 

atendidas. Não foram indicações para a vereadora, foram feitas pela vereadora 

para o povo de Atalaia. É bom que se frise isso. 

  

E, um outro ponto que eu queria, não vou pedir Indicação que não adianta, a 

resposta não vem. Mas, é o seguinte, hoje o Distrito Branca, com duas escolas e 

uma creche, todos os seus contratados estão parados, com 5 meses de salário 

atrasado. A Saúde está com dois meses. Os contratados atrasados, os plantonistas 

do Hospital estão com dois meses de salários atrasados. Eu fui informada que hoje 

prometeram que haveria o pagamento de um mês dos plantonistas. Espero que 

realmente haja, pois eu fiquei sabendo, até de um de um profissional de lá, que se 

o pagamento pelo menos de um mês não fosse realizado hoje, amanhã eles iriam 

parar. Nós já estamos com três ou quatro PSF sem médicos, Branca 1 e Porangaba. 

Boca da Mata estava, não sei se chegou. Então, é só Porangaba e Branca. Assim, se 



o Hospital ficar sem médico aí a Saúde Atalaia fecha as portas. Então, que 

realmente esse pagamento seja feito". 

  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Eu recebi informação aqui do secretário de Educação e do financeiro, que foi pago 

agora abril da Educação. Os contratos. É quem tiver déficit lá é bom saber se é 

desse ano ou do ano passado”. 

  

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Professores, o ano passado ficou com três meses e esse ano e se foi pago abril 

hoje, ficou maio. Que bom que o secretário lhe responde, pois a mim, eu mandei a 

mesma mensagem desde segunda-feira e a resposta não veio. Mas,  fico feliz em 

saber que pelo menos receberam um mês”. 

  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Vereadora, mas não foi ele não. Quem me passou isso foi o Amauri, do financeiro 

da Prefeitura. Na verdade, também to tendo dificuldade de me repassarem 

mensagem”.  

  

Vereador Anilson Júnior 

 

“É vergonhoso ouvir que houve pagamento de contrato hoje, para o município de 

Atalaia. Pois, ao mesmo tempo eu recebo mensagens de pessoas que trabalharam 

o ano passado e que não foi agraciada em receber agora. Tão pagando apenas o 

mês de quem tá trabalhando. Quem serviu ao município de Atalaia, quem serviu de 

capacho para meia dúzia de pessoas, não. Por isso, digo mais uma vez que é uma 

vergonha. Secretário tenha vergonha na cara e trate o povo de Atalaia com 

respeito”. 

  

Vereador Quinho do Portão 

 

"Vereadora, eu tinha cobrado há umas três sessões atrás, uma posição do 

secretário e até hoje acho que não chegou, que ele não respondeu". 

  

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Então, esse é o meu pedido. E, se realmente pagou, graças a Deus. Mas, se pagou 

agora abril, para eles, na contabilidade deles, é só maio, mas na verdade restam 

ainda três meses do ano passado. Por que quem tá devendo, pode até ter 

esquecido, mas quem trabalhou, não esqueceu não, porque as contas de três 

meses continuam em aberto. Meu muito obrigado e desejo a todos uma feliz 

semana. Que Deus abençoe a todos vocês". 

  

Vereadora Maria da Comesa 

 

Antes de tudo agradeço a Deus. Obrigado por tudo na minha vida e da minha 

família, dos meus amigos. Em nome da minha amiga vereadora Dra. Neide Miranda, 

quero cumprimentar a todos os meus amigos vereadores aqui presente. E, no 

nome do meu amigo Vereador Ricardo Calheiros, cumprimentar a todos que estão 

no Plenário. A todos que estão nos ouvindo através do serviço de som e a todos 

que estão em suas residências nos ouvindo através da Atalaia FM, o meu sincero 

agradecimento. Quero também agradecer a meu amigo Pablo que está conosco 

aqui há muitos anos e fazendo um brilhante do trabalho perante a nossa cidade. As 

pessoas também que estão distante, estão  lendo, inclusive e minha família que 

mora em São Paulo, que leem a Ata e tudo que se passa aqui na nossa reunião. 

 

Eu quero falar hoje sobre o PSF do Jenipapeiro. Quero também agradecer a Camila 

e a Janaína por ter ido lá no Povoado Jenipapeiro e também vê a situação que se 

encontra o PSF. O prédio pertence a minha família. Ele foi alugado a Prefeitura de 

Atalaia em março de 1997. Naquele momento, ficamos todos felizes por receber o 

PSF naquele Povoado, pois atendeu e atende até hoje há muitas pessoas que 

moram no Povoado Jenipapeiro, também aos que moram no Mutirão, na Fazenda 

Sono, na Fazenda Branca de Atalaia, na fazenda do Senhor Ivanilson lá de Capela e 

a Fazenda Santa Isabel. Atende também as pessoas aqui na cidade de Atalaia, ali da 

Rua da Linha e outras pessoas também que pertencem aquele PSF.  Ele realmente 

está em condições precárias. Mas, após 21 anos que ele está alugado é realmente 

de obrigação do município fazer a reforma. Realmente eu quero só complementar 

a visita que vocês fizeram e dizer que no dia 21 de fevereiro de 2017, a Vereadora 

Maria da Cometa através da Indicação de número dois de 2017, aqui no Plenário, 

que foi aprovada por todos, indiquei ao prefeito Francisco Luiz de Albuquerque e 

ao secretário municipal de saúde, Juliano Montenegro, que fizessem a reforma de 

urgência. Como também, aquele PSF não importa que ele seja retirado do prédio 

após 21 anos que está lá, pode ser retirado, agora eu e a população do Jenipapeiro, 

como também os moradores do Mutirão e das fazendas que eu citei, queremos 

que ele fique dentro do Povoado. Se não tiver uma casa para alugar, que seja 

construído um PSF, porque terreno à Prefeitura tem muitos ali. Aquela parte toda 



da Comesa, é da Prefeitura Municipal de Atalaia. Quem acompanhou aquela 

doação, em 17 de julho de 1996, quando a Comesa fechou, fui eu, juntamente com 

os advogados do Grupo Gerdau de Porto Alegre. Como não podia ser doado, foi 

vendido à Prefeitura de Atalaia por um real. Então, a Prefeitura tem terreno 

suficiente para fazer um PSF dentro do Povoado. Também tem casas para alugar, é 

só querer alugar. Não nos importamos que seja retirado do prédio, mas queremos 

que fique no Povoado, pois salva muita gente ". 

  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Na verdade a preocupação dos vereadores não é que sai dali o PSF, ninguém quer 

isso não. Quer que seja dada uma condição de trabalho tanto aos profissionais, 

como aos usuários. Mas, que tem que ter aquilo ali e tem que existir sempre. Eu 

descordo em construir em área de risco, mas na parte de cima, uma doação, mas 

que venha dá um conforto e segurança aos funcionários e aos usuários. Eu estive 

visitando lá e tenho certeza que nenhum vereador quer isso. Foi através da 

vereadora Maria que trouxe aquele PSF para lá e quantas vezes já salvou e quantas 

pessoas não são salvas hoje, através do acompanhamento do profissional médico. 

O que queremos é uma prevenção, para que amanhã não aconteça algo que venha 

responder aqui na Câmara, porque tudo hoje cai aqui na Câmara. Então, antes de 

acontecer algo, que façam uma reforma. A gente quer que continue lá e fique 

perto de você". 

  

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Graças a Deus meu marido já foi salvo pelos excelentes profissionais que ali se 

encontra. Não somente o meu marido, mas também outras pessoas”. 

  

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vereadora, a senhora que tem uma certa amizade com Biu de Lira e também com 

o Arthur Lira, peça para eles darem um reforço ao prefeito excelentíssimo prefeito, 

pedindo para que o prédio seja reformado. Quem sabe ele atende esse pedido. Já 

que ele não atende a Indicação de nós vereadores, pode ser que ele atenda ao 

deputado e ao senador". 

  

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Essa solicitação que eu fiz ao prefeito e ao secretário foi no dia 21 de fevereiro de 

2017. Em 17 de outubro 2017 eu fiz novamente outra solicitação. Eu não sei 



quantas vezes eu já cheguei aqui na Tribuna e falei sobre a reforma do PSF, sobre a 

cadeira da dentista. Eu peço bastante. Em outro mandato que o Juliano foi 

secretário, eu até falei com o Juliano na época, não lembro o período que ele foi 

secretário aqui, mas eu acho que foi em 2008 a 2012. Eu até pedi para ele e eu 

mesma mandei fazer algumas coisas que tava precisando. Mas, digo a vocês que o 

problema não é o aluguel, até mesmo porque lá tem outras casas para alugar. E 

tem até uma Indicação aqui no vereador Maurício Tenório que pediu também para 

ser feito um PSF lá no Jenipapeiro, porque hoje mesmo vocês constataram quantas 

pessoas estavam lá". 

  

Vereadora Janaína do Cal 

 

“A questão realmente do que os vereadores aqui já falaram, eu em momento 

algum nem falei e nem quero que saia do Jenipapeiro, até porque uma 

comunidade grande que já viveu quantos anos com a unidade de saúde lá? De 

forma alguma, pois ia até prejudicar os moradores de lá. A questão seria o seguinte, 

viabilizar uma outra localidade temporariamente. Como eu falei inicialmente, 

porque nem para reformar ali tem como. Reformar ele, só vai cair tudo na cabeça 

do povo. Então, é arrumar uma solução temporariamente. Por que o vereador 

Maurício foi muito feliz quando fez a Indicação da construção de um novo PSF, 

mas a gente sabe que o momento é difícil e não vai chegar agora, e aquilo ali é 

uma questão de sobrevivência realmente. Tem que ser feito imediatamente. Então, 

assim, que ele veja outra localidade, outro imóvel temporariamente, mas lá 

mesmo". 

  

Vereadora Maria da Comesa 

 

“É realmente o que nós moradores do Jenipapeiro, Mutirão e das fazendas, 

queremos. Queremos que o PSF continue no Jenipapeiro e um local que possa dar 

um bom atendimento e que jamais seja retirado de lá, porque as pessoas estão 

muito velhas, idosas e você pode constar realmente a quantidade de pessoas que 

são atendidas lá. Já pedimos ao secretário, pedimos para o prefeito. Aliás, eu já 

pedi foi para todo mundo e na semana passada eu estive com a secretária atual, a 

Rosângela, na quarta-feira passada e ela me disse que tinha feito a reforma do PSF 

do Santo Antônio, que estava indo reformar o PSF da Sapucaia, que estava 

também em péssimas condições e que o PSF do Jenipapeiro já estava no 

cronograma da reforma. E também, após 21 anos, é realmente de obrigação do 

município que faça essa reforma. 

  



Eu também quero falar aqui do Requerimento do vereador Toni, que falou sobre o 

pagamento dos funcionários da Usina Uruba, que hoje é a Cooperativa. Vou assinar, 

porque realmente é a necessidade das pessoas que estão passando fome, com 

essa situação. Que a gente vá a luta e batalhe, para que esse pessoal receba pelo 

menos os cinco salários  no momento, pois o demais será pago posteriormente. 

 

Outra coisa também que eu falei aqui é muito importante, eu estarei presente na 

sessão solene que será realizada em homenagem aos 50 anos da fundação da 

Igreja Cristã Maranata, no dia 7, porque existe uma grande consideração da Igreja 

por todos os políticos.  

Eu também quero parabenizar aqui aos vereadores Marco Rebollo e também 

Anilson Júnior, pelas belas palavras que vocês falaram quando se trata de 

precatórios. Eu também sou a favor, agora nós não somos culpados, nem preciso 

repetir isso, pois eles já falaram tudo. Mas, que é uma burocracia muito grande. 

Também sou a favor do rateio. Parabenizá-lo quando falou também que todos nós 

podemos sim viajar, podemos sim fazer uma festa, pois temos a nossa vida, 

independente da política. Eu me aposentei em março de 1997. Me aposentei com 

30 anos de trabalho. 27 anos e meio da Comesa, mas eu tive a sorte de ter dois 

anos e meio de insalubridade, porque eu trabalhei esse período fazendo projeto 

dentro da laminação. E, como eu trabalhava em área quente, eu recebi dois anos e 

meio de insalubridade. Eu me aposentei com teto máximo do INSS. Eu tenho 

condições de ter minha vida independente da política. Também, todo mundo sabe 

que meu marido, o Jorge é um homem muito trabalhador, que trabalha desde 

criança. Já naquela época, naquelas terras do Lava Pé, meu marido plantava tudo e 

hoje ele tem uma pequena propriedade. Ele não para, se acorda todo dia às 5:30 

da manhã. E, graças a Deus, o que eu e meu marido conseguimos foi através dos 

nossos trabalhos. E, se hoje eu sair da política, problema nenhum, porque nós 

temos do que viver, porque trabalhamos muito. Já tenho 21 anos na politica e da 

politica não vou poder me aposentar. Mas, graças a Deus, através do nosso 

trabalho, através da educação que demos para os nossos filhos, pois o meu filho 

mais novo, ele com 22 anos terminou Ciência da Computação e agora nesse ano, 

ele terminou Direito. Graças a Deus ele já fez a primeira prova da OAB, já passou e 

vai fazer a segunda. Por que não ter uma vida sem depender da política? Você faz 

uma festa, é criticado, mas se você vive, é porque você tem condições de ter uma 

vida digna, porque trabalhou muitos anos. Meu filho Luciano está desde os 14 anos 

na política, mas ele também tem um curso superior em Administração. Então, nós 

temos nossos filhos, criamos, educamos e educando bem. Meus filhos estudarem 

em bons colégios, porque eu e o meu marido nós trabalhamos desde pequenos e 

por isso que temos a condições financeiras. Não dependemos temos exatamente 

de política para ter uma vida digna. 



 

Fiquei muito feliz em receber a resposta, presidente Alexandre, do Ofício que 

encaminhamos ao Governador e também do Ofício que encaminhamos ao 

Secretário de Segurança Pública, Dr. Paulo Domingos de Araújo Lima. Ele 

respondeu aqui a essa Câmara dizendo a resposta do Ofício que nós 

encaminhamos, pedindo informações sobre o CISP. O Ofício foi o 041/2017, de 17 

de Março 2017. Foi enviado ao Coronel Paulo de Araújo Lima, através do 

presidente Alexandre, a pedido da vereadora Maria Ferreira Cavalcante. Ele diz que 

trata do processo administrativo, instalado em razão do pedido caminhado pela 

Câmara Municipal de Atalaia, solicitando informações sobre o andamento da 

implantação do CISP naquele município. Os autos foram encaminhados à secretaria, 

pelo Gabinete Civil, informado que há previsão da construção do CISP naquele 

município e que estaria aguardando posicionamento da Secretaria de Recursos 

Financeiros. Muito obrigada ao Governador Renan Calheiros e também ao Coronel 

Araújo Lima, por nos atender. Muito obrigada mais uma vez Governador, por ter 

feito a estrada da Comesa e por atender a nossa solicitação, da implantação do 

CISP". 

  

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar 

usando a palavra aqui nesta Casa. 

 

Apoio aqui hoje as discussões, que foram muito calorosas, muito importantes para 

o desenvolvimento do nosso município. 

  

Quero iniciar hoje aqui falando sobre o falecimento do ex-prefeito de Atalaia, José 

Lopes de Albuquerque. Prefeito que eu trabalhei com ele muito tempo, tanto como 

eleitor e como vereador. É uma perda muito grande para nossa cidade. Foi a 

pessoa que eu comecei a trabalhar e entrei na vida política. Aprendi a respeitar, a 

admirar. Hoje à noite, a partir das 7:30, vai ser a missa de sétimo dia e será aqui na 

nossa cidade. Então, foi uma perda muito grande para nossa cidade. Quero deixar 

aqui meu pesar mais uma vez. Já coloquei nas redes sociais e estou deixando aqui 

meu pesar mais uma vez aqui nesta Casa, onde já foi assinada a Moção de Pesar 

coletiva, entre os colegas vereadores. 

 

Quero fazer aqui um convite a todos vereadores desta Casa, para a estréia da 

Quadrilha Junina Sanfona do Rei, na sexta-feira, no Clube, a partir das 8 horas da 

noite. O pessoal veio aqui e me pediram para informar aos nobres colegas da 

estréia, onde daí vai ser dado o pontapé inicial para que a gente possa andar e 



concorrer nos concurso alagoanos. A cultura do nosso município, leva o nome 

muito forte ainda da Quadrilha Asa Branca, onde ficou aqui o nome marcado. 

Apesar desse tempo parado, a Asa Branca ainda é uma das Quadrilhas que tem 

mais títulos no nosso Estado. É a segunda, para você ter ideia, mesmo com esse 

tempo parado". 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Lembrar também a sua Quadrilha. Vossa Excelência falou só da Asa Branca, mas é 

uma mescla da Explode Coração, com a Asa Branca. E, nós, na sexta-feira 

estaremos lá prestigiando. Quero ainda dizer que no dia 12, ela estará dançando na 

Branca, dia 13 estará em Santo Antônio às 8 horas da noite, na porta da nossa 

residência e alegrando aquela comunidade. Ainda dizer que eles iriam dançar no 

dia 23, mas vão para o Campeonato de Pernambuco. Então, não vai ser possível, na 

véspera do Casamento do Matuto. Mas, na tarde do dia 24, às 5 horas, estarão ali 

lá na Praça do Mapa e vão fazer um pequeno desfile até o final do Casamento do 

Matuto, que esse ano vai vim cheio de inovações. Nós teremos o nosso amigo 

Viola, que é um grande nome das Vaquejadas Alagoanas e das Cavalhadas. 

Também teremos Alcemir Freitas, Batoré e umas outras atrações. Estamos tentando 

implementar ainda mais o Casamento do Matuto, que esse ano é o décimo sétimo 

ano e queremos contar com a participação dos senhores vereadores presentes, 

animando a nossa terra. Dizer também que lá no dia primeiro de julho haverá lá na 

Branca e Vossa Excelência estar no meio, nós estaremos também colaborando com 

os meninos e participando do quinto Casamento do Matuto lá". 

  

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Muito obrigado vendedor. Como Vossa Excelência falou, justamente é uma união 

da Quadrilha Junina Explode Coração com alguns componentes da Quadrilha Asa 

Branca". 

  

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Parabenizar a Vossa Excelência. A cultura aqui do Nordeste é a Quadrilha e tem 

que valorizar. A Quadrilha Asa Branca acabou, mas ainda é referência. 

  

Eu quero pedir licença a Vossa Excelência só para fazer um comentário aqui e dá 

um agradecimento ao secretário de infraestrutura. Agradecer ao secretário de 

infraestrutura, porque hoje no Povoado Porangaba, já está a equipe da Secretaria 

de Infraestrutura fazendo a reposição de lâmpadas. Agradecer a Prefeitura 



Municipal de Atalaia por aquele serviço que tá fazendo lá na comunidade do 

vereador Marivaldo e também do vereador Maurício, pois tenho umas amizades lá 

também". 

  

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Quero aqui parabenizar o vereador Fernando Vigário pela a Indicação feita hoje. 

Fiz questão de subscrever, sobre a questão dos precatórios do nosso município. Foi 

muito bem colocado aqui com os nobres colegas vereadores, com relação aos 

precatórios. É dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é uma 

luta que vai constante. O TRF-5 de Recife fez uma analise e ficou bem claro na 

decisão, que depende do prefeito, se ele vai usar os 60% para pagar os professores 

ou aplicar na Educação. Sabendo que esse recurso dos precatórios aí tem que ser 

aplicado 100% na Educação. Tomara Deus que toquem no coração do prefeito, 

para que ele venha viabilizar esse recurso para os professores, tanto da inativa, 

como da ativa. Tanto é que foram repasses que foram deixados de repassar na 

época da mudança do Fundef para o Fundeb. Isso aí será muito importante para 

todos nós professores e consequentemente para a nossa cidade, onde vai dar uma 

injeção na economia do nosso município. Injetando recursos nos professores, 

consequentemente vai injetar no nosso município e aquecer o comércio. Enfim, 

todos sairão ganhando com essa decisão, que sempre fui favorável. Fui favorável a 

Indicação da vereadora Janaína e agora estou fazendo questão de subscrever. Li na 

integrar a sua Indicação. Muito boa. Vejo que o meu entendimento é esse, sempre 

foi e vou até a última instância, onde seja preciso para que a gente consiga resolver. 

Certo que vão ser muitos entendimentos, como está acontecendo de cada um falar 

uma coisa e falar outra, mas tomara que no final a gente consiga resolver essa 

situação para o bem-estar da nossa cidade e bem-estar de todo mundo. 

  

Outra coisa, hoje eu quero mandar uma Moção de Cidadão Honorário para o 

vereador Marivaldo. Eu não sabia que ele não era natural de Atalaia, soube na 

semana passada. Então, quero pedir aqui aos nobres colegas vereadores para que 

a gente possa dar um Título de Cidadão Honorário para que o nosso Vereador, 

nosso colega,  nosso irmão aqui Vereador Marivaldo, seja de fato e de direito a 

atalaiense". 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Vereador Ricardo, conheço o Marivaldo de menino, mas não sabia que ele era de 

Atalaia. Vim descobrir hoje que ele é de Pindoba. Quer dizer, a gente anda lá direto, 

conhece os irmãos tudo, que nasceram aqui e eu jamais iria imaginar isso. Mas, 



será uma grande honra para nós participamos desta homenagem brilhante por 

sinal e Atalaia tá retribuindo também alguma coisa para o nosso ilustre atalaiense 

agora". 

  

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Tem três vereadores aqui com acento nesta Casa e não tenho dúvidas de que essa 

Indicação vai ser aprovada pela Casa, mas esses três vereadores, com o Marivaldo 

agora, que irá receber o Título de Cidadão honorário, porém, não poderá, por 

conta de que está em cargo de vereador. Mas, espero eu que vocês se renovem e 

deixem para receber esse tipo quando não for mais Vereador. Vereador Maurício, 

Vereador Marcos e Vereador Mrivaldo, agora". 

  

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Para você ver vereador presidente, eu soube semana passada, conversando com 

ele, quando fui preparar um documento, que tava precisando, tava aqui 

preparando uma certidão e soube que era de Pindoba. O Título de Cidadão 

Honorário ao doutor Paulo e eu não sabia que ele não era natural de Atalaia. 

Conversei com ele e ele ficou muito alegre com esse título. E foi muito bom 

também para ele, porque é um cidadão que presta um serviço aqui na nossa 

cidade. 

  

Quero agradecer a todos colegas aqui vereadores deixar um abraço aqui para 

todos e pedir a Deus que terça-feira todos aqui estejam presentes e unidos para 

que a gente possa trabalhar e trazer desenvolvimento". 

  

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Proponho aos senhores vereadores que a gente voltasse do recesso com uma 

sessão solene para fazer a entrega desses títulos de Cidadão Honorário para dar 

uma baixada aí, já que tá alta a quantidade". 

  

Vereador Quinho do Portão 

 

“Solicitar que seja entregue o Titulo de Cidadão Honorário ao Coronel Bittencourt”. 

  

Vereador Marivaldo Souza 

 



“Primeiro que tudo agradecendo a Deus por mais uma oportunidade aqui nesta 

Tribuna. 

  

Hoje, parabenizar o vereador Fernando por sua Indicação. Muito bem vereador. Eu 

sempre fui a favor do rateio das precatórias. E sempre serei. Espero que cheguem a 

um bom senso, a um acordo de ambas as partes. 

 

Hoje foi comentado bastante sobre o PSF do Jenipapeiro. Esse já vem sendo 

comentado há vários anos e acho que durante o tempo que eu tô aqui, já ouvi 

muitas vezes esses comentários sobre esse PSF. Hoje nós temos a Rosângela, que é 

a secretária de saúde, acho que ela está com 2 meses. Tive duas palavrinhas com 

ela e ela me falou que tava vendo onde estava sendo mais necessário e acredito 

que ela vai chegar até o Jenipapeiro. Vereadora Maria da Comesa, acho que 

quando os colegas criticam o PSF, eles não pedem para tirar de lá, mas sim que 

mudem de ambiente, pois a casa, talvez não seja adequada. Mas, também entrou 

alguns recursos aqui em Atalaia, cerca de 5 milhões na Saúde, mas não teve como 

fazer uma reforma, nem teve como também alugar uma casa vizinha para passar 

esse PSF. Então, sugiro a nobre vereadora que se alguém, no caso alguém que eu 

digo é o secretário de saúde e o próprio gestor do nosso município, o prefeito 

Chico Vigário, não tiver condições de alugar uma casa lá, a senhora poderia tomar 

a iniciativa, tirar do seu salário, alugar uma casa e passar O PSF para essa casa. Mas, 

sei que não tem essa obrigação. Tudo bem, mas digo a Vossa Excelência que se 

fosse na minha área, na minha região, eu também faria isso. Verba tem bastante, 

mas ninguém sabe onde tá, porque foram 5 milhões. E eu ouvi dizer que não tinha 

nada e falta isso e falta aquilo". 

  

Vereador Anilson Júnior 

 

“Vossa Excelência mencionou que procurou a secretária e ela informou que tá 

procurando lugares mais críticos. Eu faço uma pergunta a secretaria de Saúde de 

Atalaia, se existe um PSF mais crítico do que o PSF do Jenipapeiro, eu desconheço 

nesse município. Eu só não. toda comunidade. Se ela falou isso, está procurando é 

uma desculpa para não trabalhar. Saia da sua cadeira secretária. Não procure mais 

e sim comece a agir, porque o povo do Jenipapeiro sofrido tá cansado de esperar e 

desculpinhas a gente não aceita mais". 

  

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Eu acredito que capacidade talvez ela tenha, por que é formada em técnica de 

saúde. Então, capacidade acredito e tenho certeza que ela tem. O que está 



havendo é que hoje os nossos secretários daqui de Atalaia, Vossa Excelência sabe 

também, que eles não tem esse poder de colocar as coisas em dias. Tem que vir do 

nosso prefeito. Mas, vamos torcer que a vereadora Maria Ferreira Cavalcante seja 

lembrada e contemplada com essa reforma. 

 

O nosso amigo Marcos e o nosso amigo Anilson Júnior, foram excelentes em seus 

discursos. Parabéns vereador Marcos e parabéns vereador Júnior. Acredito que 

vocês deram show. Estão de parabéns. 

 

Quero também agradecer o nosso amigo Ricardo por ter tentado me passar um 

título de cidadão. Sendo que eu não tô querendo agora receber agora deixa para 

depois Talvez daqui uns anos aí você pode me ceder esse título. 

  

Quero também agradecer o pessoal da Quadrilha Sanfona do Rei, no  qual vou 

ajudar com o maior prazer, como sempre tenho feito. E, lhe digo que estou à 

disposição de todos os componentes da Quadrilha. 

 

Quero fazer uma Indicação a nova secretária de Saúde, a Rosângela, pois o PSF de 

lá não tá como o da vereadora Maria da Comesa, mas lá na Poranga já vem há seis 

meses que não tem médico. Não só medico, como medicamentos. É urgente que a 

secretária dê um pulinho lá para sentir o que aquele pessoal sofre. Lá é um 

Povoado mais distante e fica meio difícil para tá vindo aqui em Atalaia, que é 

bastante distante. Então que a secretária veja isso com o coração, porque aquele 

pessoal necessita de médico, já são seis meses. Ouvi dizer que Vossa Excelência é 

bem atenciosa. Então, vamos ver se consegue pelo menos fazer um mutirão, 

juntando uns três médicos um dia lá. Se não tiver em condições, mandar um. 

Temos também a nossa amiga Dra. Neide Miranda que eu tenho certeza que se 

receber um convite, que venha ser compatível com as suas condições, ela irá lá 

atender aquele pessoal.  

  

Também quero deixar aqui o meu pesar à família do senhor Zé do Pedrinho. Me 

tornei político através daquela pessoa. Um homem de bem, meu amigo pessoal e 

tenho a certeza que todo Atalaia perdeu um grande político. Como também temos 

o nosso amigo Chico Vigário, que é um grande político. São os dois políticos de 

Atalaia, sendo que um Deus tirou e levou, mas ficou o outro. Com certeza Deus irá 

botar ele num bom lugar. Direcionar essa Moção de Pesar para toda a família dele. 

Tivemos aqui a nossa colega, ex-vereadora por dois mandatos, a Marta 

Albuquerque. 

  

Vereadora Maria da Comesa 



 

“Essa Moção de pesar a família toda do Zé do Pedrinho. Com quem também por 

duas vezes estivemos juntos nas eleições. Quero deixar essa Moção de pesar para 

toda a família dele". 

  

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Hoje vou fazer o contrário do que tenho feito outras vezes. Parabenizar o 

secretário de infraestrutura, o senhor João Eudes, pois mandou fazer lá uma 

reposição de lâmpadas. Muito bem secretário, parabéns. Ele vai mandar também 

locomover aquele lixão que está lá. Agradeço de coração em nome do povo 

daquele Povoado. Secretário, que que Vossa Excelência saiba que quando tiver 

alguma coisa lá que eu vou citar aqui, pode ir lá e verifique que realmente é 

porque está necessitando. Não estou pedindo para mim, pois como disse, jamais 

vou chegar aqui pedindo algo para mim, porque acredito que Deus sempre vai me 

ajudar para que eu tome algumas iniciativas ao meu favor". 

  

Vereadora Neide Miranda 

 

“Começo a minha fala dizendo que esse ano 2018 nós perdemos grandes pessoas 

da nossa sociedade atalaiense. Começou com Dona Helena, uma pessoa que foi 

secretária de educação, muito querida por todos, de uma família grande. Depois 

vem Dona Ceci, também uma ilustre pessoa onde fez muito por esse município, 

esposa de prefeito, mãe de prefeito. E, a semana passada nós fomos pegos de 

surpresa com o Zé do Pedrinho. Também perdemos Dr. Ronaldo Bernardes, um 

grande médico, um cidadão atalaiense que criou a ASMALU e que aqui nesta Casa 

ele recebeu a Comenda, era  Comendador da Comenda Suzana Craveiros. Meu 

colega de profissão amigo. Hoje também Dona Elza, uma senhora ilustre da nossa 

sociedade, onde trabalhou muitos anos na Coletoria, onde foi coletora por muitos 

anos aqui em Atalaia e que nos deixa também. Falando do Zé do Pedrinho, fiquei 

muito triste porque Zé do Pedrinho foi três vezes Prefeito dessa cidade, onde eu 

tive a felicidade de duas vezes estar junto com ele. Nessa última campanha, do 45, 

eu fui eleita e sempre conversava com ele, onde ele era muito sincero comigo, 

onde tratou muito bem a minha filha Renata, onde deu condições para ela 

trabalhar e mostrar um trabalho excelente. Isso não como a minha filha, mas como 

pessoa. A Renata Miranda na frente daquela Casa do Empreendedor, fez um 

trabalho excelente onde todo o comércio ainda hoje elogia e parabeniza a Renata 

pelo seu trabalho. Também a minha filha Lorena, que é concursada as duas, ele 

também deu condições de trabalho. Eu fiquei muito triste. Zé do Pedrinho deu uma 

contribuição muito grande por essa cidade, para o engrandecimento dessa cidade, 



onde trouxe o Hospital João Lyra Filho, que foi aberto naquela época da cheia já 

com prefeito Chico Vigário, mas que a construção foi do Zé do Pedrinho. Onde 

também construiu o maior colégio de Atalaia, o Antônio Antônio Amâncio. 

Construiu a praça Thomaz Nonô situada lá no bairro José Paulino. Deu uma 

revitalizada no bairro Zé Paulino, com calçamento da Rua das Canas e aquela Rua 

Principal, onde ele fez o calçamento. Após o mandato de Sebastião Batalha, ele 

colocou a iluminação lá no Jagatá. O Batalha entregou as casas, mas não tinha 

nenhuma iluminação e Zé do Pedrinho foi lá e colocou iluminação naquele 

conjunto, dando condições de vida mais aquele pessoal que ali reside. Então, é um 

legado que ele deixou para essa terra. Teve oito mil votos nesta última eleição. É 

pai da nossa colega Marta Albuquerque, que teve duas Legislaturas. Ele marcou, 

ele deixou a sua história, marcou a história de Atalaia. Zé do Pedrinho realmente 

merece todo o meu respeito e o nosso respeito dessa Câmara, pelo seu trabalho, 

pela sua dignidade, pelo homem público que foi. A toda família do Zé do Pedrinho, 

o meu respeito e os meus sinceros sentimentos de pesar pela sua partida. Hoje é a 

missa de sétimo dia, às 7:30 da noite, aqui na Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição. 

 

Quero também deixar o meu pesar à família de Dona Elza, no nome da Márcia e 

Gorete, suas filhas. 

 

Começo com uma Indicação ao prefeito Chico Vigário. E peço que informe a esta 

Casa sobre o projeto de pavimentação e saneamento da Avenida São Sebastião e 

do conjunto Jagatá. Esta obra ela foi garantida pelo Senador Benedito de Lira e 

todos vocês estão cientes disso. Isso foi uma promessa, quando na campanha. E 

agora ele disse, olhe faça o projeto Prefeito. Até quando nós fizemos a visita ao 

Jacaré, ele disse para fazer o projeto que mandava a obra através da Codevasf. Esse 

projeto irá beneficiar mais de 150 famílias que ali residem, na situação mais 

precária que existe em Atalaia. Senhores vereadores, sugiro aos colegas que façam 

uma visita à comunidade para vocês sentirem de perto o que é pobreza. Vão ver o 

que é viver em uma situação de pobreza, dentro da lama". 

  

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Quero endossar as palavras de Vossa Excelência e lembrar também que na viagem 

que fomos à Brasília, estivemos no gabinete do senador Benedito Lira e a senhora 

pediu lá no gabinete, que ele enviasse recursos para fazer essa via asfáltica ali na 

região". 

  

Vereadora Neide Miranda 



 

“Muito bem lembrado vereador. Naquele momento eu entregava ao Biu de Lira um 

documento, onde pedia o saneamento e ele garantiu. Como eu dizia, para vocês 

irem lá verem o que é pobreza, o que é necessidade, o que é a lama assolando nas 

portas das pessoas. Onde aquelas casas são mais baixas do que o nível da Rua. É 

uma coisa de cortar coração. E, eu peço encarecidamente ao prefeito que faça isso 

o mais rápido possível, porque as outras obras pedidas pelos nobres colegas e que 

Atalaia tanto precisa, como uma obra pedida pelo Marivaldo em Parangaba, há 

também a ponte,  também lá no 21. Todas já foram sinalizadas, faltando apenas 

que seja feito esse projeto, para que o senador Benedito de Lira comece essa obra 

no nosso município. Então, prefeito, faça isso o mais rápido possível, porque é uma 

obra grandiosa para a nossa população. 

  

Também quero mandar uma Moção de parabéns para senhora Laila Miranda 

Albuquerque que aniversariou agora dia 2 minha sobrinha  Que Deus o abençoe 

com muita paz e saúde. 

Vou pedir a Secretaria de Infraestrutura, que o nosso amigo João der uma 

passadinha ali pela Avenida São Sebastião, com o carro dele. É realmente 

esburacada. Que pense também em colocar piçarro, já que a máquina quando 

chove, começa esburacar, haja visto que ele passa muito ônibus e é uma obra 

também, como eu falava, de grande porte, porque ela vai além do Jagatá, ela vai 

servir ao Maria de Nazaré e ela vai servir também ao bairro José Paulino, ligando 

literalmente ao bairro José Paulino. Então eu peço ao João Eudes que passe a 

máquina e se possível colocar piçarro, para que dê uma melhorada naquela 

passagem da Avenida São Sebastião. 

  

Também foi uma lembrança do nosso vereador Quinho, que coloque lâmpadas no 

Conjunto Maria de Nazaré, principalmente na entrada do conjunto. Já colocaram 

nessa entrada duas lâmpadas,mas precisa que a iluminação seja feita durante toda 

a entrada, até o Conjunto, porque está muito escuro e o pessoal que ali reside, é 

complicado para passar por ali a noite. 

E também fazer a limpeza do lixo do conjunto Deus é Fiel, aos arredores do 

conjunto Deus é Fiel, onde tá aqueles amontoados de lixo. Seria interessante que o 

secretário também mandasse fazer essa limpeza é muito lixo. A gente anda ali pelo 

Deus é fiel e vê que precisa ser retirado". 

  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Eu gostaria de dizer que hoje de manhã eu entrei em contato com o secretário 

João Eudes, solicitando a retirada também dos Olhos D'água e do Distrito Santo 



Antônio, que estão com muito problema de lixo acumulado, em função da falta do 

óleo e também que quebrou três carros. Essa semana ele me passou que agendou 

isso. Falei também de Deus é Fiel. Ele falou que foi também em função da falta do 

combustível. Disse que tá tentando agilizar o mais rápido possível e que vai fazer 

essa limpeza". 

  

Vereadora Neide Miranda 

 

“Também mandar uma Moção de Parabéns, coletiva, ao presidente da Câmara, que 

aniversariou também dia 2. Que Deus lhe cubra de bênçãos com muita saúde e 

muita paz. 

Falar agora da Saúde. Que bom que os vereadores estão se lembrando da Saúde. 

Há muito tempo que eu venho aqui batendo na mesma tecla. A saúde de Atalaia tá 

um caos. Na saúde não tem medicamento, não tem condições de trabalho, água 

para beber não existe. Bujão anda faltando a muito tempo, não para os 

funcionários que residem em Atalaia, mas aqueles que moram em Maceió né e 

outras cidades, que vem para cá e que precisamo pelo menos esquentar sua 

alimentação. O transporte também é precário há muito tempo. Quando eu fui na 

usina Ouricuri, já fui numa Kombi velha, onde tem nenhuma condição. A compra 

da Kombi foi quando eu era secretária. O CAPS sem alimentação.O Hospital sem 

internamento. Há muito tempo também falta medicamento, onde o médico às 

vezes não quer atender o paciente fica colocando as receitas azuis para os Postos 

de Saúde. Então, a saúde de Atalaia anda o caos há muito tempo e nós vemos uma 

situação também da Sapucaia, onde o Posto de saúde em condições precárias. O 

Branca I também em condições precárias, precisando consertar. O Branca 2 que é 

um posto recente, feito na minha época, também tá com infiltrações. Agora que 

concertou lá o de Santo Antônio, mas também estava em condições ruim. O Posto 

que eu trabalho passou seis meses sem uma porta, mas está sem descarga do 

sanitário, que tá quebrada. É muita coisa e nós precisamos melhorar o Hospital. O 

Hospital há muito tempo eu fiz uma visita, não tinha nem alimentação. Um 

Hospital daquele porte, com  leitos e com um centro cirúrgico desativado. Um 

médico só de plantão, que é vergonhoso. Há muito tempo não tem condições de 

um médico ficar só de plantão. Antes eram dois médicos. A nossa Saúde está se 

arrastando há muito tempo. Graças a Deus que agora vocês estão vendo isso e 

quero que vejam mais, que eu quero a saúde melhor, porque aquele Hospital é 

para servir, como eu já disse aqui várias vezes, a qualquer um de nós. Haja vista 

que o menino do Fernando foi salvo naquele Hospital. É isso que a gente precisa, 

de um Hospital de qualidade, uma Saúde de qualidade, onde tenha o 

medicamento pelo menos para hipertensão, para diabetes, no Hospital. Que tenha 

o remédio para que a gente possa fazer uma emergência. De repente alguma 



criança com febre e não tem o remédio para fazer o atendimento. Que tenha um 

sabão para lavar as mãos, que nem isso tem no Posto de Saúde. Convido a vocês 

que faça uma visita lá no Posto, quando eu tiver trabalhando, para vocês verem 

que ele tá mais ou menos, porque nós fizemos as gambiarras das luzes, ajeitamos, 

tá mais ou menos. Só não deixo faltar toalha, sabão, essas coisas que a gente faz 

que não é da nossa obrigação. 

  

Vereador Marivaldo parabéns por que o senhor faz, mas não é obrigação da 

vereadora Maria construir, por que o município é o responsável por isso e  em 

verba. Cinco milhões, acho que é dinheiro para fazer um bocado de coisa". 

  

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Quando a senhora também há muito, muito tempo bate na tecla da questão das 

visitas, que na sua área é feita no seu próprio carro, que isso não existe. Há alguns 

meses atrás eu tinha recebido a informação de que a Secretaria da Saúde havia 

comprado dois veículos, dois gols. É quem quiser ir lá, já tá mais de 40 dias que 

tem um carro plotado, um dos carros, o outro não sei onde tá. Esse tá na garagem 

da Prefeitura e eu não sei o motivo, porque o carro ainda não está servindo a 

população? Inclusive, uma pessoa hoje me disse, mas tô dizendo aqui de me disse, 

que para levar ao Posto da Ouricuri algum medicamento que chegou, precisou ir 

no carro do prefeito, porque não tinha um carro na Secretaria funcionando. E o 

carro novo que tá aí na garagem?". 

  

Vereadora Neide Miranda 

 

“Muito bem lembrado vereadora. Eu conversava com a secretária e ela dizia que 

tinha realmente comprado dois carros e que vinha uma caminhonete também, 

através de uma verba. Eu dizia assim, porque não compra um carro para 

transportar o pessoal que faz hemodiálise, pois aquele carro da hemodiálise só vive 

quebrando. Eu não sei o porquê, tá com um carro alugado para a Secretaria de 

Saúde, onde o pneu estourou e não tinha um pneu para substituir, quebrou, isso 

segundo informações". 

  

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Com relação a essa questão de algumas vacinações que hoje está sendo feito, mas 

a Secretaria de Saúde não tem carro traçado. Eu fiquei sabendo disso ontem, 

quando eu tive uma conversa com prefeito. Uma conversa informal, onde fui na 

casa dele fazer uma visita familiar mesmo. E, ele me disse isso. Inclusive eu queria 



aproveitar o ensejo e pedir uma Indicação à secretária de Saúde do município, para 

que compre um carro traçado para aquela Secretaria, para que possa atender essas 

vacinações e essas demandas que tem na Secretaria de Saúde. Todos nós sabemos 

que é complicado nesse período, né Vereador Marivaldo, que mora numa região 

complicado, o vereador Maurício Tenório também mora numa região complicada e 

a gente sabe que na hora que for para transportar um remédio ou outra coisa, fica 

complicado". 

  

Vereador Anilson Júnior 

 

"Parabenizar a Vossa Excelência. Fazer um pequeno raio x de como tá deficiente a 

Saúde do município de Atalaia e aproveitando o ensejo, não poderia deixar de 

fazer um relato de uma profissional que com certeza externa os sentimentos que a 

senhora e todos os profissionais da Saúde tem hoje no município de Atalaia. O 

nome da profissional não vou falar, porque ela não pediu que eu assim fizesse, mas 

é uma profissional que até então tem poucas faltas no seu currículo. A comunidade 

e todo o pessoal do PSF fala muito bem do seu trabalho. E hoje, disse a mim que tá 

contando os dias para se aposentar, não porque está cansada, jamais seria esse o 

motivo, porque por ela, morreria prestando serviço à comunidade carente na área 

de saúde, por que é o sangue dela, é a vontade dela. Mas, ela conta os dias para se 

aposentar, porque ela tem vergonha de trabalhar. Hoje ela disse a mim que vive 

apresentando atestado e atestado, com vergonha de ir lá e chegar ao paciente 

carente pedir um remédio e não ter. É uma situação crítica da saúde bucal de 

Atalaia, que tem toda a estrutura, que tem profissional que recebe não 

rigorosamente em dia, mas que recebe um salário caro, mas não pode trabalhar, 

porque o município não dá condição. Ela disse a mim tem vergonha de sair de casa 

e atender aquela comunidade por isso. E, hoje conta os dias para se aposentar e 

com certeza é uma das profissionais técnicas de saúde que tem maior número de 

elogios das comunidades de Atalaia. É uma vergonha". 

  

Vereadora Neide Miranda 

 

“Nós que fazemos a Saúde de Atalaia, ficamos triste em ver a situação em que nós 

trabalhamos. Quanto ao pessoal da saúde bucal, realmente não tem condições, 

porque não tem material para eles trabalharem. Fica inventando trabalho. Pelo 

menos na minha equipe, fazem escovação na semana, palestras no colégio, para 

poder não ficar parado. É triste você chegar no Posto, querer trabalhar e não ter 

condições Eu ainda tenho a caneta que possa muito bem passar a medicação, mas 

e os exames? Quanto tempo nós não temos exames. Há anos não temos uma 

ultrassom. Relatei aqui o caso de uma gestante sangrando, precisando de uma 



ultrassom, que há mais de seis meses que não foi feito foi. Preciso pagar ao Doutor 

Gilson, eu liguei para ele e pedir para fazer. Não foi para aparecer como vereadora 

não, foi por uma questão de humanidade. A mulher estava perdendo o seu filho e 

a gente precisava que ela fizesse uma ultrassom, para ver a situação que estava 

essa criança. Então, não é o momento atual, isso é antigo. E, o que é que nós 

precisamos é que a Saúde comece a andar com passos firmes. Que peguem essas 

verbas que chegou e comecem a ser aplicada a partir do Hospital. Tá lá um 

Hospital grande aqui, onde nós não precisamos de UPA, nós precisamos equipar 

aquele Hospital. Equipar o Centro Cirúrgico, colocar profissionais, colocar outro 

médico de plantão. Colocar lá pessoas capacitadas e não só pessoas apadrinhados. 

Eu sou a favor daquelas pessoas que têm capacidade de trabalhar, aquelas pessoas 

que realmente estão ali na frente da emergência, de quem sabe pegar bem em 

uma veia, de quem sabe fazer o serviço. Não sou a favor do apadrinhado, que 

chega ali e que não sabe nem se quer passar uma sonda. As pessoas da saúde têm 

que ser treinadas e também trazer curso. Tanto na saúde, como na educação, 

porque a educação é a base de tudo, mas não tá sendo capacitada, não tem um 

incentivo. Como é que você vai trabalhar? Eu ainda sou vereadora, ainda tenho 

outro emprego, ainda tenho uma condição financeira melhor e moro na cidade, 

posso muito bem me deslocar para o Posto e fica lá, me dá o prazer de ficar até 2 

horas, horário corrido, até as 3 horas da tarde, faço um lanche. E as pessoas que 

vem de Maceió e sem dinheiro no fim do mês para colocar combustível. Então, 

pagam para se deslocar. Ou então pessoal do Nasf, que agora se desvinculou e 

tem que ser nos Postos de Saúde. Mas, aquelas pessoas que vão prestar serviço no 

Santo Antônio, na Boca da Mata, pagam cinco reais. São 10 reais por dia para 

prestar serviço à comunidade. Isso, porque não tenho carro que faça o 

deslocamento do funcionário. Então, a gente tem que saber a qualidade e vê as 

condições das pessoas que ali trabalham, para poder ver como vai trabalhar, ou 

então fica na Secretaria se arriscando com aqueles carros que não tem nenhuma 

condição de levar um paciente e nem também o funcionário. Que Deus o livre, 

acontece um acidente aí vai dizer que bichinha morreu e bora fazer uma 

homenagem. A gente tem que prevenir. PSF, a Estratégia Saúde da Família é 

prevenção. Vamos prevenir a saúde para poder a gente ter uma saúde dignidade e 

com mais respeito. Parabéns a vocês, vamos todos agora fiscalizar não só a Saúde, 

mas a Educação e as outras secretarias, para que Atalaia tenha realmente uma 

condição de trabalho devido aos seus funcionários”. 

 
 


