SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA
DIA 06 DE AGOSTO DE 2019
OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores
durante a sessão.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Quero pedir uma Moção de Pesar para a família de Dona Eurides e à família de
Dona Corina. Que seja uma Moção coletiva”.
Vereador Fabrício Torres
“Quero dizer da honra de participar deste Parlamento junto com os senhores, aos
quais tenho todos como amigo. Tenho até vizinho aqui, como o vereador Toni.
Marcos Rebollo amigo de muito tempo. Alexandre, parente. Ricardo, Quinho,
amigo da vida toda. Maria, mãe do meu amigo Luciano, que tenho como amigo
pessoal. Meu amigo Marivaldo, que já nos conhecemos de tantas lutas. Dra.
Camyla, de tanta competência na sua profissão e de tanto brilhantismo no seu
mandato. A vereadora Janaína também faço os mesmos elogios.
Discurso rápido, pois não sou afeito a discursos prontos, nem longos. Quero
apenas agradecer a todos os amigos que me ajudaram e estiveram junto comigo
na minha campanha. Aos 646 votos que recebi para hoje poder estar aqui falando.
A minha família como um todo, que não cito nomes para não esquecer alguém e
criar magoas.
Dizer que a minha missão aqui é auxiliar em conjunto a todos e fazer parte de um
bloco em prol do município de Atalaia. Pensar nesse município como um todo, de
forma macro, porque o problema do nosso município ele não nasceu ontem e ele
não vai se resolver amanhã. É coisa para muito tempo e precisamos pensar nele a

longo prazo. Não sei de que forma iremos conseguir, porque a Prefeitura é uma
empresa pública prestadora de serviço, nada mais do que isso. Quando falha, bota
a população em xeque. Mas, eu confio na boa intenção e na boa vontade, porque
conheço o nosso prefeito Chico há muito tempo. Atalaia é um problema grande e
que não se resolve do dia para a noite.
Então, quero agradecer mais uma vez a todos e dizer mais uma vez da grande
honra que tenho em fazer parte deste Parlamento. E, vamos, se Deus quiser, tentar
ajudar o máximo possível”.
Vereador Marivaldo Souza
“Fabrício Torres, seja bem vindo. Estamos aqui a disposição em lhe acolher da
melhor maneira. Já começou bem com seu discurso.
No inicio da denúncia fiquei um pouco deprimido, porque eu não sabia que fazer o
bem ao próximo era caso de denúncia. No dia 18 do mês passado fui atacado com
uma denúncia, porque tinha comprado uma ambulância para colocar no Distrito
mais distante de Atalaia, para fazer o bem àquela população. Primeiramente Deus
acima de tudo, isso já foi resolvido e ela continua fazendo e prestando serviço
àquela população, como sempre fez e como sempre fará. Achei atrasada a
denúncia, porque havia completado seis anos no dia 15 do mês passado, que ela
estava lá. Outra, nunca pensei em fazer campanha antecipada, porque campanha
eu faria se fosse de hoje até o ano de 2020, ano da eleição. Alguém teve um
equivoco, querendo me prejudicar, mas o meu Deus é mais forte e não me atingiu
em nada e não irá me atingir jamais.
Fui eleito em 2012, na minha primeira campanha. Assumi em 01 de janeiro de 2013
e no dia 15 de março de 2013 adquiri aquela ambulância com recursos próprios,
por isso coloquei a frase ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS, porque foi ao
meu custo. Tenham a certeza todos que estão me ouvindo, principalmente aquele
que levou a denuncia até lá, que não tinha um só real de própria ali, ali tem
dinheiro suado e trabalho, como sempre é. Estou a disposição de qualquer
investigação que quiserem fazer.
Também quero parabenizar e agradecer ao prefeito Chico Vigário e a secretária por
ter tido a iniciativa de colocar uma ambulância naquele Distrito, que foi uma
maravilha. Alguém achou que eu ficaria irritado por terem colocado lá uma
ambulância, mas não, para mim foi uma maravilha, porque só veio a melhorar o
trabalho. Uma só não dá, pois lá é muito distante daqui. Obrigado Chico Vigário.

Lhe agradeço em nome de todos que fazem aquela comunidade. Estão todos
contentes. Que Deus abençoe a sua atitude, pois teve a hombridade de colocar
uma ambulância lá. Este já é o quarto mandato do prefeito, se tivesse colocado
antes, há dois mandatos antes, teria sido melhor, mas só foi agora, pois só agora
teve condições de mandar. Parabéns prefeito e parabéns secretária. Excelente
trabalho e tamo junto, se Deus quiser.
Também quero fazer uma Indicação ao secretário de Infraestrutura para que
mande passar a máquina do Distrito Porangaba até o Distrito de Ouricuri, que se
encontra em péssimas condições. É época de aula, os ônibus vão trafegar por ali e,
com certeza, ela estando melhor, vai ser um excelente trabalho”.
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“É viável vim uma ambulância. Mas, uma ambulância para um Povoado que já tem?
Santo Antônio tem ambulância? Olhos D’água tem ambulância? Povoado Boca da
Mata tem ambulância? Pelo amor de Deus vereador, como o senhor parabeniza a
secretária e o prefeito por mandar uma ambulância para um lugar que já tem. Isso
é falta de planejamento. Já vinha dizendo aqui que tem que colocar ambulância
onde não tem. Colocar onde tem é querer atrapalhar o trabalho do vereador”.
Vereador Marivaldo Souza
“Concordo com Vossa Excelência, mas ao mesmo tempo vou discordar pelo
seguinte, acho que eles pensaram que lá é um Distrito mais distante, com 28
quilômetros e vamos mandar para suprir mais a necessidade daquele povo. Repito
mais uma vez, só tem a agradecer.
Antecipo para Vossas Excelências que tenho mais uma ambulância, nova e que tá
na garagem. Não a coloquei para rodar, pois estou sem condições agora. Mas,
brevemente vou fazer mais uma doação para um Povoado mais próximo.
Também gostaria de pedir ao secretário de Infraestrutura que passasse a máquina
no São Sebastião e no Loteamento Paraíso, pois estive lá nesses dias de chuva e é
uma buraqueira terrível, principalmente nesses dias de chuva. Vamos vê com mais
carinho, para que dê uma passada por ali. Se não tem condições de fazer um aterro,
que faça pelo menos um paliativo, pois se planar com a lamina, com certeza irá
diminuir aqueles buracos e vai dar acesso a qualquer veiculo e a qualquer pedestre
que passar por ali”.

Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Aproveitando eu queria que passasse a máquina naquelas intermediações onde
moro, no Parque do Futuro, Jagatá, São Sebastião e Paraíso”.
Vereador Marivaldo Souza
“Todos se dizem inteligente e quando você vai dar a dica para alguém, fica com
raiva. Tem que fazer o trabalho da maneira mais adequada. Passando planando
todas aquelas ruas que tem por ali, não irá quebrar cano, não vai atingir nada e vai
ficar de uma jeito que todos vão trafegar bem”.
Vereador Fernando Vigário (Aparte)
“Lá naquela região é como se fosse um prato e não tem para onde escoar muita
água. Como Vossa Senhoria falou, se não dá para fazer a estrada toda, que pelo
menos dê uma planeada e que faça uma meia lua de um lado e do outro, para que
ela escoa mais. Todos os dias estamos vendo no Facebook a reclamação, mas, se
passar a máquina e chover, piora. O que a gente precisa é o seguinte, onde tiver
uma carrada de metralha, distribuir nessas localidades, tampando os buracos
existentes. Lembrar também que está licitado 65 ruas naquela região e mais 65
ruas do outro lado, através do deputado Arthur Lira e do Governo do Estado. Só
que o tempo não está ajudando”.
Vereador Marivaldo Souza
“Mais uma Indicação ao senhor secretário de Infraestrutura é sobre o lixo que está
sendo acumulado lá no Distrito Porangaba. Antigamente o carro passava duas
vezes por semana, na terça e na quinta-feira. Hoje só passa uma vez o acumulo do
lixo está se complicando. Estamos com uns problemas as margens do Rio
Porangaba, onde tem dois lixos prontos e bom de ser recolhido. Infelizmente
alguém me ensinou o caminho do Ministério Público e acho muito bom que agora
tenham mais cuidado com as coisas, pois agora aprendi o caminho do Ministério
Público”.
Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício
“Hoje a vereadora Camyla está voltando do período que teve, pois estava gestante
e pelo nascimento do Andrezinho. Também tivemos aqui a entrada do vereador
Fabrício. Então, é um dia especial. Que sejam bem vindos aqui a Casa”.

Vereadora Camyla Brasil
"Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham através das minhas Redes
Sociais, do serviço de som, senhores funcionários, Atalaia Pop, gostaria de dizer a
todos vocês que eu estou imensamente feliz de retornar a essa Tribuna. Inicio
minhas palavras propriamente ditas agradecendo a Deus essa oportunidade de
estar aqui, desta vez ainda mais emocionada, pois foi necessário me afastar, senti
falta de poder exercer o meu mandato conferido pelo povo de Atalaia. Sei que
estava bem representada pelo meu suplente vereador Cicinho, que por outras
vezes já ocupou uma cadeira aqui nesta Casa e me substituiu com louvor. Porém,
eu estava com saudades de lutar pelos direitos da população de Atalaia, de lutar
pelo direito dos servidores e de mostrar aqui nessa Tribuna algumas coisas que
vem acontecendo aqui no nosso município.
Não posso iniciar minhas palavras sem ser com outro assunto que não seja a nossa
Saúde. Infelizmente, como eu disse já outras vezes aqui, em Atalaia não falta
recurso, o que falta é gestão. Quero até agradecer e encaminhar uma Moção de
Agradecimento ao deputado federal Arthur Lira, que com muito louvor teve o meu
voto, teve o meu trabalho. Pelo trabalho que ele presta, que o nosso município, só
de emendas de custeio do deputado Arthur Lira, de 2017 até agora, somam mais
de 14 milhões de reais. Só de emenda de custeio. Fora que ele ainda Mandou
também 160 mil para compra de três ambulâncias. Então, é um deputado que está
sempre presente no nosso município e eu gostaria de agradecê-lo. Pena que
infelizmente a gente não ver essas verbas volumosas serem aplicadas em benefício
da nossa população.
Assim vereador Marivaldo, como Vossa Excelência aprendeu o caminho do
Ministério Público, essa vereadora que vos fala também sabe o caminho do
Ministério Público e eu digo a vocês vereadores que eu fico muito triste, pois nosso
estado democrático de direito ele é composto de três poderes, executivo,
legislativo e judiciário e a partir do momento que um membro legislativo passa a
sentir a necessidade de procurar um outro Poder diverso do dele para resolver
aqueles problemas que deveriam ser resolvidos entre nós, é porque a coisa está
totalmente desandada e é o que acontece aqui no nosso município. Nós enquanto
legisladores do município de Atalaia, não somos respeitados pela atual gestão,
pelo Executivo do nosso município. Sabe por que nós não somos respeitados? Por
que nós somos representantes do povo e quando o povo não é respeitado, nós
não somos respeitados também. Então, essa vereadora que que vos fala já cobrou
diversas vezes que fossem caminhada a esta Casa a prestação de contas dos gastos

dessas emendas que eu estou citando. Eu não estou falando só da arrecadação da
Saúde, eu estou falando de verbas extras que entram aqui, que são verbas de
custeio, que são verbas sem carimbo e que podem ser gastos em todas as áreas da
Saúde. Para vocês terem uma ideia, desses 9 milhões, a parcela de 3 milhões
entrou no município em setembro de 2017. Será que até o momento não deu para
prestar contas? Eu aposto que já deu para gastar o dinheiro. Então, se deu para
gastar o dinheiro, prestem contas do dinheiro. Em 2018 entrou mais duas parcelas
de 3 milhões de reais cada uma e mais uma vez não foi prestado contas a essa
Casa e mais uma vez a população continua desassistida de Saúde. Agora em julho
de 2019, entrou 5 milhões de reais de custeio, onde só 900 mil é para o MAC. O
que significa o MAC? São os hospitais, são os exames. Aqui no município quem
consegue fazer pelo menos um hemograma que seja? Qual é a gestante que faz o
seu pré-natal aqui em Atalaia, acompanhado de ultrassonografia, dos exames de
sangue? A não ser que possa arcar, que possa tirar do bolso. Em uma economia
totalmente desaquecida, onde nós não temos emprego, nós não temos geração de
emprego e renda, nós não temos nada e vivemos única e exclusivamente de
Prefeitura. Como é que as pessoas podem arcar com os exames, com os exames de
sangue, com as ultrassonografias e outros exames? Eu não estou nem falando aqui
de ressonância, eu não tô falando aqui de tomografia que são coisas também que
é direito da nossa população, eu estou falando de um hemograma".
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“Se marca um hemograma de sangue, que custa em torno de 70 ou 80 reais, a
Secretaria marca para Maceió. O paciente vai atrás de um veiculo e não tem, pois
um carro cobra 80 reais. Sobra para os vereadores. É como Vossa Excelência diz,
onde está esse dinheiro? Esses 9 milhões eu já cansei de pedir em Requerimento
solicitando a presença da secretária e a prestação de contas, mas até agora nada.
Esses 5 milhões que entrou, acho que já se acabou, pois pagaram os atrasados dos
contratados da Saúde. Essas consultas poderiam fazer um convênio aqui no
município, que gerava até mais emprego, mas não fazem”.
Vereadora Camyla Brasil
“É um prazer vereador ser aparteada por Vossa Excelência, principalmente porque
Vossa Excelência coloca realmente a realidade do município.
Então, assim, eu visitei e eu tive a preocupação de visitar algumas unidades de
saúde, pois não adianta a gente chegar aqui nessa Tribuna e soltar palavras ao
vento. Não adianta, por ter um posicionamento de oposição ao Governo Municipal

da gente, não ser coerente. Eu sou oposição, mas eu sou coerente. O que estiver
correto aqui nesse Governo eu tenho a minha dignidade de chegar aqui e
parabenizar, porém, infelizmente, eu digo infelizmente porque se tivesse bom tava
bom para população e infelizmente esse parabéns eu não consigo dar, porque não
tem um canto que esteja de parabéns nessa gestão. Eu Visitei cinco Unidades de
Saúde. O primeiro foi o da Boca da Mata, agora no dia 31 de julho, na semana
passada. Lá na Boca da Mata não tem médico desde o início de julho e não tem
previsão de chegada de médico. Os usuários todos lá reclamam da falta de exames.
A Farmácia até que estava parcialmente abastecida. Na Rua de Cima também não
tem médico e não tem previsão de chegada de médico. Avisaram que a médica se
desligou do Programa Mais Médicos e não tinha previsão de chegada de médico,
como também não tem exames. A Unidade de Saúde do Jenipapeiro, essa daí já foi
falada, já foi dita. Minha gente, é um prédio antigo, é um prédio que está alugado
ao município há anos e anos. Eu não sei nem se a proprietária tá recebendo em
dias os aluguéis. Mas, quem aluga qualquer imóvel, tem por obrigação de mantê-lo
em pé. O que a gente vê é um imóvel caindo. aquele imóvel lá tem laudo da
Defesa Civil pedindo a interdição dele faz mais de ano. As chuvas estão aí e vão
esperar cair na cabeça do povo? Por que o que fizeram lá foi paliativo, foi
maquiagem. Agora, se ele cair de quem é a culpa? Primeiro dos vereadores, porque
os vereadores aqui em Atalaia eles levam a culpa de tudo. Então, primeiro vai ser
nossa, depois quem vai devolver qualquer vida que seja retirada por um acidente
desse? A parte Odontológica já está interditada na Unidade de Saúde do
Jenipapeiro, não tem funcionamento da parte Odontológica, as pessoas precisam
se deslocar um dia na semana para a Unidade de Saúde do Centro, para que passo
utilizar de forma emprestada a sala do médico do centro. São menos pessoas do
Centro sendo atendidas e as pessoas da Unidade do Jenipapeiro também
atendidas precariamente, porque um dia só não vai conseguir atender a população
inteira. A Farmácia lá tá desabastecida. Não existe, só tem as estantes, as portas
estão cobertas de TNT, porque se você apertar, estão todas fofas. A Unidade do
Centro também tem problema. Lá tem médico, lá tem equipe, porém a unidade
tem problemas estruturais. A sala da médica está mofada, está sem condições de
atendimento por questões de mofo. O prédio é relativamente novo, mas ele tem
problemas de rachaduras sérias. Será minha gente que com 14 milhões de 2017
para cá não deu para melhorar essas Unidades? Será que não dá? Então, eu quero
entender a prestação de contas desse dinheiro. Eu não estou pedindo nada demais,
eu quero que seja prestado contas, eu quero que esse dinheiro seja revertido em
benefício da população, de quem deve realmente deve revertido os benefícios.
Como também a Unidade de Banca II não tem médico e lá deu um curto-circuito e
só funciona uma parte da Unidade, a outra parte fica escura e não funciona. Então,
eu também aprendi o caminho do Ministério Público e isso daí já foi alvo de

denúncias nas minhas redes sociais e estou aqui fazendo na Tribuna. Como vou
enviar uma Indicação a Secretaria de Saúde para que encaminhe a esta Casa a
prestação de contas de todas as emendas, eu vou citar depois para a redatora de
ATAS, as emendas que eu quero que venham as informações, como também eu já
pedi esclarecimentos ao Ministério Público. Infelizmente é preciso eu sair do meu
poder de legislativo e chegar um terceiro poder autônomo, para poder tomar
providências que deveriam ser tomadas por mim, porque simplesmente não existe
respeito a essa casa. Como bem disse o vereador Quinho, a gente cansa de solicitar,
a gente cansa de enviar as Indicações solicitando informações e sequer somos
respondidos. A gente convida um secretário a esta casa é o mesmo que um o mal
convite. Ninguém quer vir a esta Casa, ninguém quer prestar esclarecimentos,
como também eu poderia até buscar vereador Quinho através do Portal da
Transparência, porque existe uma Lei complementar nº 131 de 2009, onde
determina que todas as licitações, gastos e contratos, devem ser colocados na
internet à disposição da população, em tempo real. Eu convido qualquer cidadão,
qualquer vereador a acessar o Portal da Transparência aqui do município de Atalaia.
A todas as licitações, todos os contatos, está tudo em branco, não tem sequer uma
informação, não tem uma informação. Existe Lei para isso, a Lei Complementar nº
131 e ela precisa ser colocada à disposição em tempo real. Não é possível, nós
estamos no terceiro ano de Governo não teve nenhuma licitação. Então, está tudo
correndo de forma arbitrária, não teve uma licitação, não teve um contrato, não
teve nada. Eu também quero encaminhar uma Indicação ao secretário de
Administração e ao prefeito do município, aos secretários que tem dotação
orçamentária própria, que é de Saúde e Educação, para que atualizem os Portais da
Transparência e para quem enviem a essa Casa cópia de todas as licitações que
estão em vigor. Eu quero a de transporte, eu quero a de alimentação, eu quero de
tudo.
Hoje eu estou retornando a esta Casa e eu não posso deixar de falar com relação
ao Projeto de Lei que está em andamento aqui nessa Casa, que é o Projeto de Lei
nº 2 de 28 de março de 2019, mas que só chegou aqui na Casa em abril e eu já não
estava mais aqui. Ele está em tramitação, hoje vai ser lindo os pareceres das
comissões e, desde já, esta vereadora se coloca contra esse Projeto de Lei, porque
o que eu vejo dessa gestão é uma tentativa de cada vez mais enfraquecer e
silenciar os Sindicatos de Classes daqui do nosso município, para que os
desmandos continuem acontecendo. Tenta enfraquecer, tenta silenciar os
Sindicatos diminuindo sua força, sabe por quê? Por que a gestão não cumpre com
suas obrigações. Eu vejo aí médicos hoje sem poder se aposentar aqui no
município, porque infelizmente se aposentar vai ter que pedir ajuda. Eu vejo aqui
professor sem a sua data-base ser respeitada e se os Sindicatos não tiverem no pé,

a situação estaria muito pior. Então, desde já me coloco contra esse projeto que é
uma tentativa, ao meu ver, dessa gestão calar os Sindicatos. Primeiro já tirou os
descontos em folha, agora diminui o número de servidores, e, outra coisa, ele diz
aqui no projeto que os Sindicatos são os responsáveis por agravar a crise do
município e que é um dos fatos geradores da crise financeira que o município de
Atalaia passa. Faça-me o favor, isso daqui é uma piada para mim. É uma piada e de
muito mau gosto.
Eu gostaria vereador Fabrício, de lhe dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo a
esta Casa. Muito obrigada pelos elogios proferidos a mim. Saiba que você aqui tem
realmente uma vereadora, uma companheira de classes e de lutas e tudo que
estiver ao nosso alcance, para que seja revertida em prol da população de Atalaia,
conte comigo. Então, seja muito bem vindo aqui. É um trabalho ardo, mais que é
prazeroso, porque a gente tenta devolver a dignidade da população de Atalaia.
Então, essas são as minhas palavras para hoje. Muito obrigada a todos os
vereadores e vereadoras que me acolheram de forma calorosa nesse meu retorno".
Vereador Fernando Vigário
“Vereadores, funcionários, Atalaia Pop e demais aqui presente. E, uma saudação
especial ao Grupo das Mães da Igreja Católica que está encampando aí um projeto
muito bonito e nós gostaríamos de saudar a todas aqui de forma indistinta.
Dia 5 foi o dia Mundial da Saúde e dia da Vigilância Sanitária, que se constitua em
ATA para que a gente parabenize a todos pela passagem".
Vereador Marcos Rebollo
“Vamos mandar uma Moção de Parabéns a todos da Saúde. Já fiz parte da
Vigilância Sanitária, como coordenador e nada mais justo que mandarmos essa
homenagem. O responsável hoje pela Vigilância Sanitária eu realmente não sei. É
bom até sabermos quem é para mandar essa Moção para o pessoal da VISA, que é
um órgão importante do nosso município”.
Vereador Fernando Vigário
“Gostaria também de registrar aqui que nos dia 13 e 14 estará havendo aqui um
movimento especial com a Feira Agrária do Crédito Fundiário, lá no bairro José
Paulino, com uma extensa programação. A programação consta de no dia 13

abertura oficial às 9 horas da manhã, com a Banda Fanfarra Luiz de Albuquerque
Pontes, pronunciamento das autoridades presentes. Às 11 horas teremos trio e
forró, ao meio-dia será servido um almoço, as 14 horas música infantil do Grupo
Trampolim Interativo, as 15 horas trio de forró e Cavalhada, as 19 horas Quadrilha e
as 20 horas Lula Sabiá e Banda. E, no dia 14, teremos as 9 horas Coral dos Idosos e
as 10 horas Grupo de Flauta da Secretaria Municipal de Educação”.
Senhor presidente, eu gostaria também de voltar um pouco aqui, pois hoje nós
teremos uma pauta diferente tendo em vista o acontecimento do torneio de
Cavalhada Alagoano, onde nós somos presidente da Associação de Cavalhada e
queremos aqui agradecer o prefeito Chico Vigário por todo o apoio dado para que
houvesse no sábado próximo passado, a etapa de classificação. Então, nós estamos
aqui solicitando uma Moção de Parabéns ao prefeito e equipe pelo apoio, bem
como aos cavaleiros classificados que foram: Reinaldo Barros, Marcinho Calheiros,
Júnior Vigário, Adalberto Calheiros, Sérgio Sarmento, George Carlão, Eduardo
Angelim e Paulo Acioli”.
Vereador Fabrício Torres (Aparte)
“Vereador Fernando, essa Associação de Cavalhada ela já existe no papel ou é só
uma coisa informal”.
Vereador Fernando Vigário
“Ela é uma Associação feita, mas não está regulamentada ainda em virtude dos
custos. Mas, estamos providenciando. Existe um projeto na Assembleia Legislativa,
encabeçado pelo nobre deputado Davi Davino em tornar a Cavalhada um bem
patrimonial e imaterial cultural do Estado de Alagoas. E, Vossa Excelência foi um
exímio cavaleiro e que ainda não está em tempo de abandonar, as portas estão
abertas.
Gostaria também de agradecer ao prefeito Cacau Filho e aos seus secretários de
forma indistinta. Se a festa daqui foi bonita, a de lá foi uma espetacular festa, com
cerca de mil e quinhentas pessoas presentes. Um sucesso total. Tivemos lá
classificado, JP Acioli, Beto Amenegidio, Murilo Vigário, Leonardo Vigário, Pedro
Acioli, Florio Augusto e Eduardo Loureiro, que irão fazer a grande final na sextafeira, lá em Murici, a partir das 19 horas. Quem quiser vai ver um grande duelo
entre grandes cavaleiros do Estado de Alagoas. Dizer que os que passaram não são
especificamente os melhores do Estado de Alagoas, mas é que a Cavalhada tem
uma serie de fatores, como sorte, cavalo, entre outros. Também uma

agradecimento especial ao Dr. Cláudio Roberto, pai do prefeito Cacau, que na
época de UVEAL nós resgatamos para Marechal a Cavalhada. Agora levamos uma
semifinal do torneio alagoano e já ficaram agendadas mais duas festas para
Marechal Deodoro, em virtude do sucesso alcançado”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Eu estive em Marechal durante essa semana de inaugurações do prefeito Cacau. Vi
na equipe do prefeito um pessoal muito satisfeito com essa atitude que essa
Secretaria de Cultura de lá tomou. Segundo falaram lá, tinha um rapaz que fazia
Cavalhada. Até em comentários de Redes Sociais vi comentando alguma coisa
desse tipo. Não sei se o senhor já pediu a Moção, mas faço questão de subscrever
esses parabéns para a equipe e para o prefeito Cacau”.
Vereador Fernando Vigário
“Também queremos agradecer a um cidadão que conheci lá na hora e que é hoje
fazendeiro atalaiense. O Neilson da Silva Costa, que é proprietário da rede de
Supermercado Giro do Estado de Alagoas e que ofereceu um jantar para todos os
cavaleiros e os presentes lá. Acho é futuro candidato a prefeito lá de Marechal
Deodoro.
A gente agradece a Deus por esta missão. Vamos passar agora para Murici, na
sexta-feira a noite. Lá, se estiver a oportunidade de estar com o Governado Renan
Filho, vou cobrar em mãos e quero aqui a anuência dos senhores vereadores, para
ser feita hoje uma Moção cobrando o inicio do CISP aqui no nosso município, que
foi uma promessa dele em praça pública”.
Vereadora Maria da Comesa (Aparte)
“Aqui está o número do processo, que trata-se de um processo administrativo
instaurado pela Secretaria do Estado, diante do recebimento do oficio 024, oriundo
da Câmara de Atalaia, por meio do qual a solicitação para construção de um
Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) no município de Atalaia, para maior
política de integração das forças de segurança presente em nosso município, com
o objetivo de reduzir os homicídios e roubos em nossa cidade. Já está no Gabinete
Civil e já foi enviado para o Dr. Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior. Já tem a
ordem de serviço”.
Vereador Fernando Vigário

“Mas, acho que se levarmos um oficio e entregarmos a ele em mãos, vai fortificar
esse pedido”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Uma opinião particular deste vereador, já fizemos aqui vários pedidos a respeito
do CISP e esse CISP não virá para Atalaia nunca se o prefeito não comprar um
terreno e colocar a disposição do Estado. Se o prefeito comprar um terreno e
colocar a disposição do Estado, todas as licitações do CISP já foram feitas. Em
todos os municípios já foram dados os terrenos. Inclusive é uma obra que é feita
toda em parede de gesso e ele fica pronto em 90 dias”.
Vereador Fernando Vigário
“Então, vamos fazer um oficio ao prefeito pedindo a urgência na resolução desse
problema. Cobrando agilidade.
Na próxima terça-feira já justifico a minha ausência, pois vou privilegiar a banda
que tem o nome de Luiz Vigário, que dia 14 completa 41 anos de falecimento e
quero estar ao lado da Tâmara fazendo esse desfile lá na Feira”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Eu não poderia deixar de agradecer aqui aos nobres vereadores e também ao
prefeito Chico Vigário. É bom que se frise que em Atalaia temos 13 vereadores,
tínhamos apenas um gabinete e uma sala de reunião. Quero agradecer do fundo
do meu coração aos vereadores, ao vereador Anilson Júnior que foi o autor, que
votaram e colocaram o anexo com o nome do meu pai. Agradecer ao prefeito
Chico Vigário que teve a boa vontade e a sensatez de assinar e sancionar essa Lei.
Dizer aos nobres vereadores que esses gabinetes não foram construídos pelo
vereador Alexandre Tenório, mas sim foram feito por uma gestão que com o
entendimento dos 13 vereadores que fazem parte desta Casa, houve um comum
acordo de fazermos uma economia para que essa obra pudesse ser construída.
Graças a Deus temos a conclusão dos 12 gabinetes com uma sala de recepção e
todos mobilados. Iremos, daqui a uns dias, sentar com os vereadores para vê que
tipo de evento iremos fazer. Como diz o vereador Marcos Rebollo, algumas frases
se eternizam aqui na Casa e achei conveniente a frase que ele dizia, estou de volta
pro meu aconchego. Dividir essa alegria com vocês, de ter o nome desse anexo
como Vereador Radjalma Tenório Portela, o Radinho. Não poderia deixar de

agradecer em especial o vereador Anilson Júnior e a todos vocês que me deram
essa oportunidade de ainda mais eternizar a frase que ele disse, colocando o nome
dele nos gabinetes”.
Vereador Fernando Vigário
“Nada mais justo do que essa homenagem senhor presidente. Radinho é uma
pessoal considerada até hoje como um dos grandes amigos no meio político
alagoano.
Nosso amigo Cacau fez uma participação e eu não soube. Precisa ser reconhecido
como um dos grandes nomes da cultura de Atalaia. Eu já outorguei esse ano dois
títulos de Cidadão Honorifico. Então, a mesa pode ao mesmo tempo torná-lo
Comendador e outorgá-lo um título honorifico, como uma homenagem ao nosso
grande amigo Cacau.
Já tentei por duas vezes aqui e não consegui por falta de união dos nobres
vereadores. Podemos solicitar do prefeito a outorga desse prédio como um todo,
para o Poder Legislativo, como foi feito em Capela e outros municípios”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Não vou usar a Tribuna, mas queria pedir a redatora de ATA, pois quando existe
um atalaiense em destaque pedimos um Titulo de Cidadão Honorifico. Creio eu
que toda a Câmara de Vereadores irá aprovar, para a gente indicar um título desse
para o Doutor, primo da Dra. Neide, que está concorrendo como um dos maiores
artistas alagoanos. Uma figura popularmente conhecida, de uma família tradicional
atalaiense, sem se falar que é um artista de primeira linha em nosso Estado,
ultrapassando as barreiras do nosso Estado e concorrendo a esse título o nosso
amigo Jerônimo Miranda”.
Vereador Fernando Vigário
“Partindo da Mesa pode ser vários. Gostaria de sugerir um Título ao esposo da
Dedé, o Sebastião. Seria uma boa oportunidade”.
Vereador Ricardo Calheiros (Aparte)
“Aproveitando o ensejo e a discussão com relação ao Título, queria conversar com
o presidente para que a gente providencie e agilize os Títulos de Cidadão

Honorário aqui do município. Essa semana eu tive uma reunião com o Dr. Túlio da
Copervales. Já fiz a indicação desse Título a ele. Que possamos acertar os detalhes
para a entregar desse Título de Cidadão Honorário”.
Vereador Toni Barros
“Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar
aqui usando a Tribuna. Quero também das as boas vindas aos colegas vereadores
e pedir a Deus que nos abençoe e transcorra da melhor maneira possível os nossos
trabalhos a frente desta Casa Legislativa.
Quero fazer duas Indicações. Uma Indicação a Equatorial solicitando da mesma a
instalação de um poste na entrada do Povoado Bittencourt e gostaria que fosse
subscrita pelos colegas vereadores, para chegar com mais força. Aquela entrada é
muito esquisita.
Fazer também mais uma vez, pois já fiz várias e várias vezes, uma Indicação ao
senhor João Eudes, para que sejam repostas as lâmpadas do Povoado Bittencourt,
que está igual um túnel, um escuridão danada. O povo paga todos os meses a taxa
de iluminação pública e então, merece ser iluminado”.
Vereador Marcos Rebollo
“Atalaia FM não se encontra aqui por questão de contrato. Recebi um directs no
meu telefone dizendo que a Atalaia FM não está transmitindo por questão dos
vereadores e do presidente. Externo para todos que tive a informação do
presidente Alexandre Tenório que é por uma questão contratual. Como é de praxe
as pessoas jogam logo na cara dos vereadores que somos os culpados. A questão
é contrato, estamos voltando hoje do recesso e tenho certeza que na próxima
sessão vai ser resolvida essa questão”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Nós disponibilizamos a Rádio Web no site Atalaia Pop. O site vai enfatizar esse
meio de comunicação através da Rádio Web, onde todas as sessões serão
transmitidas pelo Atalaia Pop, não deixando a desejar a população a ficar sem a
comunicação da Rádio. Alguma coisa que venha a ser decidida seja por decisão da
Mesa Diretora em conjunto com os demais vereadores, podemos entrar em
contato com o rapaz da Rádio sem problema nenhum. Quero deixar claro isso. Mas,

hoje por exemplo a sessão da Câmara está sendo transmitida por uma Rádio Web
que está disponível no site Atalaia Pop”.
Vereadora Camyla Brasil (Aparte)
“Só para deixar claro a transparência do nosso trabalho, o site Atalaia Pop é um site
de grande renome aqui em Atalaia e que faz um trabalho brilhante. Fui
comunicada agora que não teríamos mais a Rádio e que seria agora através de
uma Rádio Web do Atalaia Pop. Convidar a toda a população para que encha o
nosso Plenário, acompanhe através das Redes Sociais de cada vereador. O
vereador Marcos está tendo seu pronunciamento transmitido ao vivo e o meu
pronunciamento também foi transmitido ao vivo, para que a gente dê
transparência e todos da população saibam os nossos trabalhos e as nossas lutas
em prol da população”.
Vereador Marcos Rebollo
“Entro nos méritos das conversas dos amigos que me antecederam, eu também
externo vereadora Camyla ao deputado Arthur Lira por estar sempre olhando esse
município com bons olhos e mandando uma enxurrada de dinheiro para esse
município. Que a gente fiscalize para que seja feito jus ao que ele manda para o
município.
Quero dizer a você Marivaldo, que ouvi atentamente a sua fala e acompanhe
nesses dias, pois passamos por um drama quando foi citado pela Justiça. Tenho a
certeza que perdeu alguns dias de sono, mas depois viu que tudo que você fez por
Porangaba, você está de parabéns. O municípeis que moram no Povoado
Porangaba sabem o tempo que ficaram sem uma ambulância, sabem o que essa
ambulância trouxe de bem para aquele Povoado. Quero dizer que se foi uma
denuncia, essa pessoa é muito mesquinha, nanica e pequena. Não sou advogado
do Marivaldo, mas estou aqui respondendo como municípe atalaiense. Porangaba
é uma região que passou mais de anos sem ter atendimento médico de qualidade,
sem ter uma ambulância para socorrer e essa iniciativa do vereador Marivaldo foi
de suma importância. Acho que foi uma atitude covarde da pessoa que fez essa
denuncia. Não era nem para ser aceito no Ministério Público essa denuncia, porque
quem sabe dizer como ela é útil são as pessoas que precisaram. Assim como o
Ricardo Calheiros tem feito um trabalho na Branca. Jamais sairia da minha casa
para fazer uma denuncia de algo que está fazendo bem ao nosso município. É por
isso que com essa atitude política alguns políticos pagam o preço, porque numa
briga política se estende para o pessoal. Se foi denuncia Marivaldo, Deus está

vendo, Deus sabe do seu coração e tenho certeza que seu trabalho não vai parar.
Isso motiva a trabalharmos cada vez mais pelo nosso município, pelos nossos
Povoados.
Como tenho dito aqui nas minhas falas, tenho entrado pela porta da frente e quero
sair por ela, mas deixando meu nome cravado na historia de Atalaia como alguem
que fez o bem, seja ao mototaxista, seja ao guarda municipal, como as
gratificações que passaram para dez anos. Acabando as farras das gratificações,
pois tem gratificações que foram dadas lá atrás e que hoje o Governo capenga
para pagar.
Esses gabinetes foram um desafio, onde muitos não acreditavam que terminava.
Está de parabéns o presidente Alexandre de fazer os gabinetes, que vai levar o
nome de um amigo de todos os atalaienses, o Radjalma, pai do presidente.
Quero dizer ao Marivaldo que as vezes isso é injeção de ânimo. O Bolsonaro levou
uma facada e foi o que deu a eleição a ele. Tem coisas que vem para o mal, mas
que faz o bem. Então, continue nessa crescente e fazendo o bem para aquele povo
da Porangaba e de toda Atalaia, pois temos compromisso com toda essa gente.
Estive essa semana com alguns guardas municipais de Atalaia. Prefeito Chico
Vigário, é de cortar o coração a situação da Guarda Municipal do nosso município,
que é o cartão postal de uma cidade em segurança, em credibilidade. Vamos fazer
um projeto e trazer carro novo, novas viaturas para a Guarda desta cidade.
Uniforme e fardamento para o guarda municipal. Estou trazendo nesta próxima
semana um projeto que conto com o apoio de todos vocês, para que o fardamento
do guarda municipal seja custeado 100% pela Prefeitura. Nesse projeto diz que
tem que ser comprado uma vez por ano a calça, a gandola, duas camisas por
dentro, o coturno, o cinto de guarnição e uma boina”.
Vereadora Neide Miranda (Aparte)
“Vereador Marcos, pode contar com a minha assinatura, com o meu apoio, porque
é necessário. Andamos nessas ruas e vemos a necessidade desses heróis, que
trabalham arriscando as suas vidas nas portas das escolas, fiscalizando o nosso
município sem a mínima condição. Estou aqui para assinar o seu projeto”.
Vereador Marcos Rebollo

“Muito obrigado Dra. Neide. Tenho certeza que os demais vereadores vão assinar
esse projeto, onde trará pelo menos uniforme padrão para a Guarda Municipal.
Hoje, já vi um guarda na rua de chinelo, de tênis, de sapatênis, chuteira-tênis. Isso
não é gestão. Temos que fazer uma Guarda que tenha pelo menos o respeito do
cidadão atalaiense. Uma viatura de uma Guarda Municipal onde o volante dela está
no ferro. Temos que dar condições de trabalho aos guerreiros que saem de casa e
que fazem 24 horas, 12 horas a noite e diariamente o trabalho aqui no trevo. Gente,
não há respeito quando não se veste bem. O mundo começa a tratar melhor quem
se veste bem. Então, a Guarda tem que está melhor representada. Há muitos anos
a Guarda de Atalaia está acabada, deteriorada, vamos dar um upgrade nela. Pelo
menos o uniforme, que é uma obrigação de todo ano.
Estou brigando pela Guarda Municipal, da qual não tenho o apoio de 100% dela.
Chegamos aqui e encontramos uma Guarda com 30% do risco de vida e sem seis
anos de vida pública do vereador Marcos Rebollo, já chegamos a 70% do risco de
vida. Antes de chegarmos aos 100%, vamos pelo menos vestir bem a Guarda e
mostrar para os visitantes que chegam ao nosso município, que temos uma Guarda
bem vestido e com uma viatura para eles utilizarem.
Quero também aqui parabenizar a chegada do nosso amigo Fabrício Torres,
vereador que está assumindo o mandato no lugar do Anilson Júnior, que hoje está
na Secretaria de Educação. O Fabrício era para estar aqui há muito tempo, mas não
já estava aqui por causa de composições políticas. Que seja bem vindo,
conhecendo um pouco como é trabalhar aqui dentro e a pressão que levamos
todos os dias da população. A população precisa parar e olhar a pasta de cada
vereador, para ver o trabalho dele aqui nesta cidade. Só é só jogar pedra, pois
todos os comentários que nós vemos em Face e demais redes sociais, é
penalizando o vereador. A população quer penalziar o vereador, mas não penaliza
o político na eleição. Está aí o Jagatá e o Parque do Futuro, e problema não é de
hoje, nem de ontem, o problema é de muitos anos atrás.
Não sou prefeito de Atalaia. Sou vereador, estou fazendo sete anos de mandato e
estou fazendo algo de bom por este município. Então, cabe a vocês julgarem e
verem quem merece um voto. Mas, não aceito quando fazem critica direta ao
vereador, para beneficiar alguém, para fazer politicagem. A mudança que vocês
tanto pedem está nas mãos de vocês. Quero saber se vocês vão para as ruas votar
como votaram em Bolsonaro? Votar pelas propostas de Governo que alguém vai
dar? Depois não venham depois de dois ou três anos do mandato jogar a culpa em
vereador. O que está ficando feio é que todos os dias, quando faz uma autocrítica
do Governo, critica o vereador.

Temos lideres políticos, que se dizem lideres políticos, que viviam fazendo
campanha para uma cidadã que chegou da cidade de Pilar. Depois está fazendo
campanha para outro cidadão, depois para outro e sua credibilidade onde está?
Você está cobrando uma mudança, mas você não muda. Pede a ajuda para um,
depois pede a ajuda para outro. Então, você não é mudança nenhuma. Para você
cobrar desta Casa e de algum político, você tem que ser diferente. Eu sei quem
você é, da sua postura e da sua personalidade. É falso moralista. Então, não venha
em uma rede social dar uma de bonzinho ou de líder comunitário e dizer que é
diferente. Não, diferente é quando se tem linha e postura.
Essa Câmara aqui sempre foi colocada na mente de cada vereador que nós não
podemos ser. Pode ser é fulano, é sobrenome. Essa barreira de sobrenome já foi
quebrada comigo, pois não tenho sobrenome político. Posso perder amanhã, mas
estou na historia de Atalaia, com dois mandatos e, diga-se de passagem, fazendo
um trabalho que tenho consciência de que é certo. Então, tem que mudar a historia
dessa forma”.
Vereador Ricardo Calheiros (Aparte)
“Parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, uma excelente oratória. Relembrar
quando nós iniciamos no PRTB. Não tinha conhecimento com Vossa Excelência e
uma pessoa falou, vamos colocar o vereador Marcos para fortalecer o partido. O
que Deus promete para as pessoas, ele nunca tarda, chega sempre no horário certo.
Dizer que tenho o prazer de iniciar essa carreira política de fato e de direito com
você. Continue na luta, pois os atalaienses precisam e merecem”.
Vereador Marcos Rebollo
“O prazer que tenho em fazer parte do Legislativo desta Casa com o Ricardo, que
iniciamos juntos, com o presidente Alexandre que sempre foi meu amigo, com a
experiência da Dra. Neide nesta Casa, com o Toni Barros que vem do pai e do
irmão, com o Quinho que está em seu primeiro mandato, mas já passou dos mil
votos. Com a Maria da Comesa, com o Marivaldo, Camyla Brasil, com a Janaína que
tive o prazer de ser vereador com ela e com o Cal”.
Vereador Fernando Vigário (Aparte)
“Gostaria de lembrar que amanhã dia 30 é a missa de sétimo dia do nosso amigo
Cícero do Sindicato, as 18 horas, na Igreja da Vila”.

Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Salvo engano o Cícero faleceu durante o nosso recesso e quero pedir a
compreensão de cada vereador para fazermos uma Moção Coletiva de Pesar”.
Vereador Marcos Rebollo
“O problema desta Casa é que começaram a implantar dentro dela que o leão não
tem unha, que o leão não morde, que não pega nada. Pegue um leão do circo
coloque ele 20 anos em uma jaula e depois solte ele em uma savana, ele não vai
arrumar nem o que comer, pois perdeu unha, dente, faro, o instinto de caçar. É
como nós vereadores, que passamos 10, 20, 15 anos desta Casa e quando
perdemos uma eleição saímos daqui com as portas do mercado fechadas. Vou sair
daqui com 44 anos e qual é a porta que vai estar aberta para um cidadão depois
de 44 anos? Temos que despertar na cabeça de vocês que temos condições de
chegar. Diziam que eu era maloqueiro e não ia chegar a lugar nenhum. Provei que
não sou maloqueiro e contribui com esse município. Sempre estarei aqui, pois
jamais me passou pela cabeça deixar esse município e ir morar em outro canto,
pois quero o melhor para ele. Mas, daqui a pouco vão estar alguns na Internet
criticando o meu discurso”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Vereador Marcos, talvez o cara que fez essa infeliz comentário em cima de Vossa
Excelência, não imagina a contribuição que Vossa Excelência tem dado a esse
município e o trabalho que tem feito aqui com brilhantismo. É dessa forma que o
vereador responde. Só tem hoje a população atalaiense a lhe agradecer e
parabenizar”.
Vereador Marcos Rebollo
“Obrigado presidente. De parabéns estão todos vocês aqui da Câmara, com quem
tenho convivido e tenho visto aqui a atuação de cada um, com a preocupação dos
projetos que vem a esta Casa, parando para analisar. Diga-se de passagem, é a
Câmara do Estado de Alagoas mais independente fora da política. Todos os dias eu
trabalho, tenho ficha na carteira, tenho nove anos de guarda municipal. Antes de
me criticar vai no Pilar e pergunta quantas faltas eu tenho, quantos processos
administrativos eu tenho lá para responder. Agora, pergunte quantos amigos eu
tenho na Guarda, quantos amigos tenho no Pilar e quantos amigos tenho no PSF
onde eu trabalho.

O que prega a mudança, pense bem nesse discurso e veja realmente se você está
indo em um padrão certo de mudança.
Pedir um minuto de silencio pela morta da Dona Corina, mãe do Paulo Roberto e
pela morte da Dona Eurides. Vamos pedir uma Moção de Pesar coletiva, pois é o
mínimo que podemos fazer, prestar essa homenagem a quem já se foi.
Seja bem vindo Fabrício Torres a esta Casa. Amigo nosso fora e aqui dentro, onde
vamos compartilhar de discussões e opiniões que traga o melhor a nossa
população”.
Vereadora Neide Miranda
“Estamos começando o segundo semestre nesta Casa e agradecer a Deus por tudo
e por todos, que estamos aqui com saúde, trabalhando e fazendo o serviço que é
de nossa competência.
Dizer a vocês que Atalaia é uma cidade tricentenária, é uma cidade que se destaca
no município no âmbito de Alagoas pela sua grandeza, pelo seu povo e dizer que
nessa terra nós estamos aqui a trabalhar para dar o melhor que podemos aos
nossos munícipes. É muito fácil quando se diz assim, eles não estão trabalhando, os
vereadores não fazem nada, é fácil dizer, porque a população desde do início dos
tempos que as pessoas, a humanidade está acostumada a elogiar quando você só
faz certo, mas, qualquer coisa que discorda, às vezes você tá correto, mas quando
discorda, aí todo mundo vem pra criticar.
A nossa cidade está aí cheia de lixo, tá chovendo, mas tá cheia de lixo. As estradas,
as ruas precisando ser calçadas, precisando melhorar. E, aquele lugar que não pode
ser calçado, ele pode ser minimizado. Está aí a situação da rua em que eu resido, a
Avenida São Sebastião, onde desde o mês de junho conversava com secretário de
Infraestrutura e pedi a ele para passar a máquina. Sempre ele estava atendendo
aos pedidos, haja visto que aquela Avenida ela dá acesso ao Nazaré, ela dá acesso
ao São Sebastião, ao Conjunto Jagatá e a Rua das Canas que chega ali no bairro
José Paulino. Veja que importância aquela rua tem. Ali passa logo de manhã
cedinho o ônibus do trabalhador, depois os ônibus dos estudantes, tem as pessoas
que ali residem e esses carros de aluguel que fica para cima e para baixo fazendo
transporte alternativo. O interessante é quando eles passam eles dizem a vereadora
não cuida da rua, a vereadora não faz nada. Mas, a função do vereador não é ir
para rua tampar o buraco. A função da vereadora Neide Miranda é fiscalizar, é

mostrar que ali está necessitando que seja feito o serviço na rua. Na minha rua tem
um lago, vários lagos, porque aquilo não é mais buraco, são crateras. Lá também
tem uma grande cascata agora, porque o conjunto Alta Vila colocou a água da
chuva para rua. Já foi conversado com o secretário aqui na Prefeitura e, segundo
ele disse, o dono se disponibilizou para mudar e para colocar essa água para cair
dentro daquela boeira da Rua de Cima. Mas, enquanto isso, está lá a Rua alagada,
cheia de buraco, um problema sério onde quase ninguém consegue andar. Tem
que andar tudo na primeira, haja visto que não tem amortecedor de carro, não
adianta você lavar seu carro porque é trabalho perdido. Dizem que é porque é
tempo da chuva, a gente sabe, mas ontem fez um pouco de sol, hoje fez um pouco
de sol w será que não dá para ir para lá pelo menos olhar, passar a máquina? Ir nas
imediações da antiga Uruba e pegar aqueles restos de pedras, comprar que não é
tão caro e colocar, pois quando você quer fazer festa não se bota areia, não se faz
isso e aquilo e por que não calçar uma Rua que é tão importante para uma cidade?
Ali no Nazaré reside mais de 500 famílias. Aí vai para aquelas outras Ruas, aquelas
Avenidas ali, a São Sebastião, a Rua da Caixa d'Água, Jagatá e as demais que ali
tem e que precisa ser visto, pois aquele povo precisa de um mínimo de dignidade.
Eu vou para missa e o pessoal fica perguntando sobre a Rua. Eu já falei com o
secretário, inclusive na inauguração que houve aqui conversava com o prefeito a
respeito disso, mas aí fica, não é a chuva e a chuva. Sabemos que a chuva atrapalha,
mas existem coisas que podem ser minimizadas. Não pode simplesmente fechar os
olhos e dizer que tá bom, tá não. Esse pessoal que tem carro pequeno precisa e
não vai mais não querer passar por ali e com razão, porque é o único meio de
sobrevivência, aquele carrinho. Vai passar para quebrar? Temos que ver se o
secretário, por gentileza, vai até a Avenida São Sebastião como eu já disse a Vossa
Excelência, para ver a situação que se encontra. Eu não acredito que um município
como Atalaia, recebendo quando chega no fim do mês, dia 10, dia 20 e dia 15, não
acredito que o FPM com toda a sua arrecadação, não dá para passar uma máquina
naquela Rua. Então, é isso, é descaso. Tem que olhar para o povo, porque o povo é
que elege e, outra coisa, o povo tá pagando imposto, não tá pedindo favor não.
Não é favor nenhum a secretaria de Infraestrutura e o prefeito mandar passar a
máquina ali. É obrigação deles zelar pelo município.
Uma outra coisa importante na nossa cidade, que toda vez eu falo aqui, que é o
Plano Diretor que ninguém ver. O que a gente vê no próprio conjunto Alta Vila,
vocês passando por ali vão ver são os canos passando por cima da calçada.
Quando você faz a curva ali, quase em frente à casa da professora Maidy, lá os
canos de esgoto é aquela água que não é água só de chuva, é água que sai do
banheiro, é a água que sai da pia. Tem que ser revisto isso. As pessoas não querem
que a sua água fique na sua porta. Faz aquela calçadinha e bota um cano. Então, é

obrigação do pessoal da Infraestrutura junto com a outra secretaria ir lá e fazer
essa fiscalização. Nós estamos precisando disso urgente.
Atalaia cada vez mais feia. A gente passa nas ruas e faz vergonha. Uma outra coisa,
lá na praça Thomaz Nonô, quase depois do Cisne Branco, está lá um amontoado
de lixo. Dar quase uma caçamba quase de lixo e isso em plena praça, onde é o
lugar de lazer. Nós estamos numa época de chuva, onde está aí o rato, a
leptospirose, os escorpiões e, principalmente, a dengue e a chikungunya. Quase
toda semana nós registramos 3 ou 4 casos de dengue. Ainda ontem estava lá com
a senhora com 60 de plaqueta. E como é que vai ficar essa cidade? Vai ficar uma
cidade fantasma?
O vereador Fernando aqui enalteceu que ontem foi um dia Mundial da Saúde e eu
pergunto ao pessoal de Atalaia o que é que a gente vai comemorar de saúde?
Comemorar o que o dia Mundial da Saúde onde nós vemos os Postos de Saúde se
acabando. A semana passada fomos ver o Posto novo, onde nós vamos para lá e
está todo infiltrado, todo mofado, nas janelas de vidros esqueceram de botar a cola
de silicone e está passando a água, mais de dois palmos de água ao redor. Está
esperando que passe a chuva. Gente, vamos ter mais responsabilidade. Todo essa
fortuna que está vindo, onde quero parabenizar e que mande os parabéns ao
nosso deputado federal, uma Moção de Parabéns ao Arthur Lira, que mandou mais
cinco milhões para saúde de Atalaia. Agora, vamos fiscalizar para ver onde vai ser
aplicada essa fortuna. Nós não fazemos um hemograma que custa R$ 20,00. Eu tô
com uma paciente com CA de mama, que foi para Santa Casa ontem e conseguiu
os exames, porque eu consegui. Agora ela precisa de três exames básicos que não
é para ser feito particular, tem que ser feito pelo SUS para o tratamento começar. O
tratamento com rádio na Santa Casa. Ontem ela mandou o zap para mim e eu
mandei para a secretária e disse que não faz os três exames. Que é isso? Que
cidade é essa que nós moramos? Que saúde é essa? E toda essa verba que tá
chegando? É uma coisa grave e eu não quero aqui dizer, eu tô falando do prefeito,
eu tô falando da secretária, eu estou falando de coisa real, de vida. De falta de
compromisso com a nossa população. É isso que eu tô falando. Por,que um
tratamento de CA é uma coisa que mexe do pé à cabeça. Uma paciente jovem,
toda sua vida, com seus filhos pequenos e necessitando de um apoio até
psicológico. Agora, eu como médica de Atalaia, concursada, não tô lá porque sou
bonita, também porque sou bonita e porque passei no concurso e estou lá
trabalhando. Mas, eu fico de mãos atadas. Graças a Deus o deputado Arthur Lira é
o nosso padrinho, é o cidadão atalaiense que realmente tem compromisso com a
nossa cidade e manda todas essas verbas, porque o que ele já mandou, carro de
hemodiálise, carro para saúde, aquelas verbas, quase 10 milhões no ano passado,

carro compactante e tudo que a gente tá precisando. Ao deputado Arthur Lira e
Biu de Lita, tiro o chapéu para eles. Uma pessoa de Atalaia que tem consciência
jamais deixa de dar um voto àquele cidadão, porque é o único que se lembra dessa
terrinha".
Vereador Fabrício Torres (Aparte)
“Quero só complementar o que a senhora está falando em relação ao deputado
Arthur Lira. Estive nesse final de semana na cidade natal da minha família por parte
de pai, Água Branca e Delmiro Gouveia e ouvi lá a mesma coisa, o deputado Arthur
Lira ajudando a todo o Estado de Alagoas. Não votei no deputado Arthur, votei em
Isnaldo Bulhões, mas quero parabenizar ao deputado Arthur Lira pelo grande
trabalho que ele vem fazendo, que não é de hoje. Lhe parabenizar também pela
grande médico e pelos serviços prestados no município de Atalaia”.
Vereadora Neide Miranda
“É um prazer se aparteada por Vossa Excelência.
Ainda tem um grave problema que eu vou pedir ao secretário de Infraestrutura,
pois lá em frente ao Grão de Ouro, bem próximo ali onde a gente tira o título
eleitoral, tá lá uma boca de lobo, um buraco bem grande precisando da grade. Já
houve um acidente lá com uma criança, com um adolescente e tá lá aberto precisa
ser fechado. Então, eu gostaria também de encaminhar para o secretário de
Infraestrutura".
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
"Aproveitando, que peça também para o outro lado, ali em frente ao depósito
Guarani do Jonas, que está na mesma situação".
Vereadora Neide Miranda
“Então que seja enviado ofício ao secretário de Infraestrutura para que tome as
providências quanto aquelas bocas-de-lobo que estão arriscando a vida dos
transeuntes.
E, para finalizar senhor presidente, falar aqui agora de um grande atalaiense, que é
o meu primo e irmão, um dos mais conhecidos da cidade que é o Doutor Jerônimo
Miranda que é um grande artista e artesão. Fez o nome dele pelo esforço, pela

coragem, pela dignidade, pela honra e pelo trabalho. Um homem decente que se
fez aqui em Atalaia e, como essa terra não olha muito para os grandes filhos, ele foi
para Maceió, percorreu o Estado das Alagoas e o Brasil e hoje o doutor é um nome
de referência quando se fala em cultura. Quando se fala em artista, o nome de
Jerônimo Miranda é uma referência para Alagoas. Ele foi homenageado no Pinto
da Madrugada e vai ser homenageado agora nessa Feira do Pequeno Príncipe no
dia 2. E, com todas as honras e todo merecimento quero pedi para ele um Título de
Cidadão Honorífico e a Comenda Suzana Craveiro, pelo merecimento do mérito
pelo artista que é Jerônimo Miranda, que me orgulha muito. Uma pessoa sempre
ligado às suas raízes. Quando chega a essa cidade vai para a casa de todos os
conhecidos e todos os parentes e é uma festa só. Então, a esse grande homem,
toda honra para ele e toda a homenagem.
E, para vocês, uma semana muito feliz e que Deus derrame bençãos e graças sobre
esta Casa e sobre esta cidade".
Vereadora Maria da Comesa
“Antes de tudo quero agradecer a Deus por estar nesta Tribuna mais uma vez, após
o recesso Legislativo.
Em nome da mãe do Andrezinho, a vereadora Camyla que está voltando hoje,
quero cumprimentar a todos os vereadores e a todos que estão aqui no Plenário e
a população em geral.
Quero também parabenizar o nosso amigo vereador Fabrício. Que seja bem vindo.
Meu filho fala muito de você, mas sempre de bem e tem uma amizade muito
grande de você.
Quero neste momento mandar uma Moção de Parabéns para o Padre Manoel e o
Padre Alex pela linda procissão do Padre Cícero que ocorreu agora no dia 20 de
julho. Pode ser coletiva. Também uma Moção de Parabéns pelo lindo Cerco de
Gericó. Os católicos que lá estavam sentiram muito a presença de Deus naquele
momento”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Peço uma Moção Coletiva também pelo dia dos padres. Temos o prazer e o
privilégio de ter dois padres atalaienses dirigindo as nossas Paróquias”.

Vereadora Maria da Comesa
“Moção também para o Dia do Padre.
Quando a Camyla falou sobre o PSF lá do Jenipapeiro, gostaria de informar a todos
os vereadores que, graças a Deus, mais uma obra a pedido do prefeito, que pediu
ao Arthur Lira que enviasse o valor para que fosse construída a USF do Jenipapeiro.
E, em breve essa verba está chegando. Vai ser construída ali nos terrenos da
Comesa, perto da Igreja. Haverá a licitação para a construção dessa USF no
Jenipapeiro. Graças a Deus e ao nosso deputado Arthur Lira”.
Vereadora Camyla Brasil (Aparte)
“Realmente Arthur Lira mais uma vez mostrando compromisso com o município de
Atalaia. Não esperava que fosse diferente. A minha preocupação é que sabemos
que daqui que chegue a verba, que tenha a licitação e inicie a construção,
demanda tempo e um prédio que tem uma condenação através de um laudo da
Defesa Civil, ele só deteriora. É preciso que se tome alguma providência por parte
da gestão, para que a unidade de saúde fique funcionando de forma segura para a
população. O Arthur se comprometeu de mandar o recurso para a construção,
porém o Arthur é uma pessoa que já vem mandando quase 15 milhões para Atalaia
e com esse dinheiro dava para ser reformado o prédio. Se o prédio é alugado ao
município há muitos anos, o município até para devolver o prédio, deve devolver
em bom estado. Então, não é um dinheiro perdido, é um dinheiro que garante a
segurança da população e que garante o patrimônio. É essa a minha luta”.
Vereadora Maria da Comesa
“Informei da construção. Mesmo que não seja reformado, que alugue outras casas
que tem lá. O problema nosso é que é muito difícil aquele pessoal de idade se
deslocar de lá do Jenipapeiro. Até a vacina, que as vezes precisam vim para cá, eles
não vem. Não é só do Jenipapeiro, é do Multirão, da Estrada Branca e do São
Lourenço. Aquele Posto, apesar das condições precária, tem um excelente
atendimento. Temos bons médicos, enfermeiros e uma equipe em geral muito
boa”.
Vereadora Camyla Brasil (Aparte)
“Realmente é uma equipe maravilhosa. Não tenho aqui o que reclamar da equipe.
Inclusive sou assídua ali naquele Posto, pois tenho muita confiança no Dr. Mário,

nas prescrições dele e sempre passo por ele. Em momento algum quero que
aquela unidade saia do Povoado Jenipapeiro. É um cuidado que deve ser tomado,
porque aquela comunidade já é mais distante, que vem envelhecendo e que
precisa daquela unidade ali. Como a Unidade Odontológica está interditada e não
está funcionando, já é um grande transtorno se deslocarem até o centro e muita
gente termina não conseguindo o atendimento”.
Vereadora Maria da Comesa
“Daqui para que construa o prédio, o pessoal não vem para o centro. É por esse
motivo que o Posto precisa permanecer lá no Povoado.
Vereadora Janaína, gostaria de dizer que em breve será iniciada a obra da Branca,
solicitada pela senhora. A CODEVASF está iniciando pela Branca. Fico muito feliz,
por mais uma ação do Arthur Lira, do nosso deputado.
Fiquei muito feliz ao chegar hoje e encontrar a resposta do Governador sobre o
CISP. Esse CISP já foi solicitado muitas vezes. Em evento na cidade de Viçosa, o
presidente Alexandre estava lá e ouviu quando o Governador disse que iria
construir o CISP. Na inauguração da Pró-Estrada, ele nos disse também que iria
construir esse CISP. Fiquei feliz, pois ele já autorizou que o secretário que é o Dr.
Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior, faça a construção desse CISP. Agora,
vamos em busca do terreno. Agradecer mais uma vez ao Governador Renan
Calheiros, tanto pela estrada do Jenipapeiro e também como agora pela resposta
do CISP. Não foi um pedido só da vereadora, mas de todos nós”.
Vereadora Janaína do Cal
“Gostaria mais uma vez de dar as boas vindas ao vereador Fabrício Torres.
Tivemos hoje discursos variados e pertinentes a vários temas. Passamos aqui um
tempinho de um recesso brando e voltamos aos nossos trabalhos nas mesmas
condições ou até em situações piores, lamentável. Eu hoje logo cedo recebi de uma
pessoa que fez o vídeo, na semana passada essa mesma pessoa me cobrou um
carro de mão para os garis lá do Distrito Branca trabalharem, porque não tinha.
Como a gente não tinha voltado aqui, solicitei verbalmente. Hoje eu recebi um
vídeo da mesma pessoa de que no Distrito Branca lá não tava trabalhando, não
tava varrendo a rua, porque no município não tinha vassoura. Eu, prontamente fiz
hoje a minha Indicação e quando tava até a caminho aqui da Câmara ela me
retornou e disse que a vassoura, depois do vídeo, apareceu. Então, é lamentável

que um vereador venha a esta Tribuna, venha gastar o seu tempo, venha gastar o
papel, a tinta da impressora, para pedir uma vassoura para o município. Como eu
ontem estava em Maceió, vim direto para cá, eu já tava até disposta quando
terminar aqui comprar uma vassoura para poder pelo menos fazer um paliativo lá e
poder varrer a rua. Secretário de Infraestrutura me ligou há pouco, mas estava
muito barulho e eu não tive como ouvir. Tenho certeza que como de outras vezes
ele vinha me dar algum posicionamento, que sempre eles faz isso. Mas,
infelizmente, a caneta para comprar não é a dele. Sei do interesse, da preocupação
dele, mas infelizmente o responsável pela compra não é ele. Eu tenho certeza que
se fosse, pelo menos a vassoura eu sei que não estaria faltando.
Vereador Marcos também aqui foi muito feliz em falar sobre os guardas municipais.
E, eu hoje também trago aqui esse apelo, pedindo ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito nessa minha Indicação com todo respeito ao diretor da Guarda Municipal,
mas a Indicação está sendo encaminhada diretamente ao prefeito para que ele
tome as providências cabíveis, porque sei que essas providências o diretor da
Guarda também não tem autonomia para tomar. Que é pelo menos dá uma
condição digna para os nossos guardas municipais, trabalharem. Essa semana e a
semana passada estive no Hospital, estive no Fórum ontem e hoje e guardas
municipais trabalhando de calça jeans e tênis. É o mínimo que a Prefeitura poderia
fazer. Então, aqui eu também pedi solicitando o fardamento e que possa ser feito
já que o município tá tão carente de dinheiro, mas que faça pelo menos um reparo
na Guarda Municipal, no carro da Guarda Municipal, porque eu tô vendo a hora
deles colocarem o carro na cabeça ou ir para todo canto realmente a pé, porque o
veículo desse órgão não tem condições de servir a destinação dele".
Vereadora Camyla Brasil (Aparte)
“É bom salientar também que a sede da Guarda está com a energia cortada. Então,
os guardas à noite estão fazendo um gato de energia para que possam passar a
noite. E depois você tira o gato e coloca o gato e tira o gato. Então, é lamentável
dizer que a Guarda Municipal de Atalaia, além de todas essas precariedades que
Vossa Excelência tá citando aqui vereadora Janaína, a sede da Guarda tá com
energia cortada".
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“Sem contar que os guardas ainda ficam nas Escolas desarmados, porque a Lei não
permite. No Pilar, nessa semana o governador esteve lá e autorizou o curso para os
guardas municipais do Pilar, que vão passar a utilizar a arma que a Prefeitura

comprou. Enquanto isso os nossos guardas, ficam em uma Escola como a Antônio
Amâncio, por exemplo, ou a do Mirante, com um guarda só e com um cacetete.
Ficam arriscando as suas vidas. A mercê dos bandidos que estão armados até os
dentes”
Vereadora Camyla Brasil (Aparte)
“Na maioria das vezes esses locais estão as escuras e sem a reposição de lâmpadas.
O guarda fica ali totalmente vulnerável. Infelizmente vereador Quinho estamos aqui
exigindo o pagamento da energia para não ficar no gato e o fardamento, imagine
o curso e o armamento”.
Vereadora Janaína do Cal
“Só completando as falas dos nobres vereadores, os vereadores em lugar onde o
vereador vem a Tribuna pedir uma farda para o guarda um curso desse uma arma
vereador que não é artigo de luxo.
Voltando e dando as boas-vindas ao vereador Fabrício Torres, eu também fiquei
muito feliz com a ida do colega Vereador Anilson Júnior que já tem demonstrado
aí sua vontade de trabalhar. Desejo realmente de coração boa sorte a ele e que a
nossa Educação possa sair dos passos de tartarugas a que vem e tenha realmente
um desenvolvimento. Então, para ele não esquecer de mim, eu estou enviando a
Indicação para ele solicitando o Calendário Escolar de 2019, porque até o meio do
ano quando eles ficaram de recesso, eu só pelas minhas análises, nada efetiva,
porque de todos os secretários que passaram o único que me respondeu foi o
secretário Wilamo à época, o resto ninguém nunca me respondeu nada nesta Casa.
Então, tinha mais ou menos uns 58 ou 59 dias letivos. Nós precisamos de 200 dias
letivos. Então, eu estou solicitando aqui do nobre secretário Anilson Júnior que ele
envie a esta Casa para que a gente possa fiscalizar a nossa Educação com mais
efetividade e documentados.
E, para finalizar minha fala de hoje, também querendo dar os parabéns mais uma
vez ao deputado federal Arthur Lira por mais essa Emenda. Só fico com pena e
triste porque é uma emenda de custeio, Como nós não podemos receber uma
Emenda carimbada e a gente sabe que a emenda de custeio fica muito vulnerável
aos anseios e desejos da gestão, então fica difícil, mas, dessa vez, foi creditado nos
cofres públicos 5 milhões de reais destinados esse dinheiro R$ 4.100.000,00 para
reestruturação das Unidades de Saúde, com novos equipamentos. Em dezembro
do ano passado, um recurso que foi enviado para as duas Unidades da Branca e

Porangaba e eu pedi a prestação de contas a Secretaria e a secretária me informou
que estava comprando os notebooks, alguma coisa assim para todos os agentes de
saúde. Nós já estamos a 8 meses desse recurso creditado no município, que mais
precisamente foi no dia 17 de Dezembro de 2018 e até agora nada foi comprado,
nenhuma licitação acredito eu que não tenha sido feita, por que o Portal da
Transparência nessa gestão, desde 2017, nenhuma licitação foi feita no município,
porque lá nada consta. E, quando eu solicitei aqui ao secretário de administração
ele me respondeu dizendo que eu fosse olhar no portal da Transparência, então
nem ele sabe que o Portal não é alimentado. Os 900 mil são destinados a média e
alta complexidade, onde abrange o Hospital João Lyra Filho, onde abrange um
Centro de Especialidades existentes no município que antes na própria gestão do
prefeito Chico Vigário em outras épocas existiam cardiologista, um pneumologista,
ginecologista, dermatologista, entre outros. Hoje em dia, a única especialidade que
existe no município é uma pediatra. lamentável. Como 900 mil vão para o Hospital
e eu vim pedir mais uma vez, onde todos os vereadores desta Casa já fizeram o
mesmo pedido e eu venho reforçar também que estou encaminhando ao prefeito,
porque encaminhar a acertos secretários é mesmo que daqui jogar ali naquele
lixeiro, porque não serve para nada. Então eu venho solicitar do prefeito Francisco
Luiz de Albuquerque que seja reativado o Laboratório de análises clínicas do
Hospital João Lyra Filho. Todos vocês sabem que o que tá lá hoje não oferece um
simples hemograma. A Dra. Neide tem mais propriedade que eu para falar isso. Se
precisar, se ela tiver um paciente com suspeita de dengue, ele tem que ir para
Maceió ou então, se ele tiver recurso, fazer nos Laboratórios particulares".
Vereadora Neide Miranda (Aparte)
“Se essa verba de 900 mil vem para média e alta complexidade, a alta é um
dinheiro que fica alocado no Estado para que dê um tratamento, a exemplo dessa
minha paciente, de uma doença maior, de uma cirurgia. Nós aqui não estamos
conseguindo cirurgia. Até para referenciar para o Pam Salgadinho está sendo uma
dificuldade. O que eu digo as pessoas é que consiga os 20 reais e faça um exame.
Nós médicos que fazemos a atenção básica em Atalaia, ficamos na maior angustia
de trazer uma resolução para um paciente. Ultrasson também é o maior problema
e nem para as gestantes estamos conseguindo. Uma endoscopia não tem, onde
em Capela e Murici faz a endoscopia no Hospital. O que está faltando é vontade e
responsabilidade com as pessoas de Atalaia”.
Vereadora Janaína do Cal

“Graças a Deus a Saúde conta hoje com esse recurso. Estava com alguns meses em
atraso e foi pago o mês de maio. Soube que o Hospital pagou o mês de junho.
Tem os contratos que estão colocando em dia. Que seja feito isso, porque o
dinheiro veio. Falta de dinheiro para a Saúde não é. Vamos ter vontade de fazer. O
município conta hoje com cinco postos de Saúde sem médico, onde dois são
médicos de licença e três sem médicos. Branca I já está com médico, graças a Deus,
mas um médico só para uma população como a Branca, não tem condições.
Mais uma vez eu peço ao senhor prefeito que tome as rédeas da situação do
município. Se ele tomar as rédeas, ele consegue”.

