SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA
DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019
OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores e
convidados durante a sessão.
Vereadora Janaína do Cal
“Inicio minhas palavras hoje aqui a caráter, onde iniciou na semana passada, mas
dedicamos este mês ao Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de mama. Quero informar a toda a população eu estive ontem,
não sei se os vereadores estão sabendo para passar para comunidade de vocês,
também eu vi através das redes sociais e seria tão interessante que a Secretaria de
Saúde informasse para gente, divulgasse mais isso, que as mulheres em idade de
fazer a mamografia, a partir de 40 anos, procure as suas unidades de saúde para
agendar mamografia, que município irá dispor, senão me engano, de quatro datas
ainda este mês para levar essas mulheres para fazer o exame da mamografia. Então,
é bom que a gente divulgue isso para que seja atingido o maior número de
mulheres do nosso município.
Ontem, na Assembleia, foi a abertura do Outubro Rosa, uma sessão solene que foi
presidida pela deputada Fátima Canuto. Na abertura do Outubro Rosa, uma uma
sessão especial na Assembleia. E, ouvindo aos discursos das parlamentares, eu me
atentei muito ao discurso da deputada Jô Pereira, um discurso muito bonito, muito
válido, onde ela fala pedindo políticas públicas, pedindo que mais recursos sejam
destinados a este diagnóstico precoce do câncer e ao tratamento do câncer de
mama, para que os nossos próximos outubros sejam mais rosas. Também dizer que
não é o mês da prevenção, a prevenção não é uma mamografia, quando a gente
faz uma mamografia a gente pode conseguir um diagnóstico precoce. A prevenção
vem de uma melhor qualidade de vida, então, mais uma vez eu quero atentar as

mulheres atalaienses que procurem suas Unidades de Saúde para que seja
agendada essa mamografia.
Apesar de todos os transtornos que ocorreram, de várias polêmicas que surgiram,
mas quero dar os parabéns aos conselheiros tutelares eleitos, que realmente eles
saibam para que foram eleitos e cumpra um com seu papel. Quero dar os parabéns.
Aos que não foram, também os meus parabéns aqueles que se dispuseram e que
também estavam concorrendo. Meu amigo Nelson aqui, meus parabéns pela sua
brilhante caminhada, sinta-se um vitorioso. Você sabe da sua consciência, do
trabalho que você realizou durante a caminhada.
Quero também informar que essa semana, comemora-se a semana das crianças,
das nossas crianças tão penalizadas, tão sofridas. A gente comemora no próximo
sábado, dia da criança e eu venho pedir uma melhor qualidade de ensino e uma
saúde também de melhor qualidade as crianças atalaienses, para que no futuro
próximo elas possam colher os frutos disso, que tem muito a desejar no nosso
município. Desde já eu quero desejar um feliz Dia das Crianças a todas as crianças.
Comemoraremos também o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
Que ela possa iluminar e guiar os nossos caminhos, o nosso país e especial o
município de Atalaia, com mais progresso e mais paz".
Vereadora Camyla Brasil
“Como a vereadora Janaína aqui que me antecedeu falou do Outubro Rosa, não
posso deixar de ressaltar aqui a nossa sintonia, das mulheres da Casa que hoje
estão todas de rosa, sem combinar, mas estamos todas de rosa abrindo esse mês.
Então, inicio minhas palavras propriamente ditas agradecendo a Deus mais essa
oportunidade de fazer uso desta Tribuna e de falar em nome da sociedade
atalaiense, dessas pessoas as quais eu represento até 31 de Dezembro de 2020.
Gostaria de solicitar da Secretaria de Saúde para que eles, junto com a Secretaria
de Educação, façam uma parceria em prol da campanha de vacinação contra o
sarampo. Já foram confirmadas aqui no Estado alguns casos de sarampo, como
também no país. Uma doença que já estava praticamente erradicada, uma doença
que já não tínhamos mais relatos e registros no nosso país e, infelizmente, é uma
doença que voltou com força total e que temos vacina para isso. Então, o
Ministério da Saúde iniciou a campanha de vacinação não só para as crianças, mas
para as crianças e para adultos também. Lá na escola da minha filha, para vocês
terem uma ideia, já foi confirmado um caso de sarampo de criança e para isso foi
feito uma parceria, onde a Secretaria de Saúde encaminhou as vacinas lá para a

escola eles estão recolhendo todos os cartões de vacinas das crianças. A criança
que não tá com a vacina em dias, os pais devem acompanhar, eles são retirados da
sala de aula com a presença dos pais e são vacinados. Então, isso que é um
trabalho preventivo. Isso é uma forma eficaz para que a gente possa novamente
voltar a zerar o índice dessa doença. E também está facultado aos pais, aquele pai
que vai até escola lá saber se o filho tá em dias com a vacinação, com a carteira de
vacinação, também tá facultado a ele já saí vacinado. Então, eu achei muito
importante essa iniciativa e eu acho que é uma forma da gente realmente atingir
um grande número de pessoas e, principalmente, das nossas crianças. É uma
doença grave e que traz grandes consequências, podendo levar até a morte. Então,
eu gostaria que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Educação, o
novo secretário de Educação ele tem essa sensibilidade, eu acredito que é possível
sim da gente fazer esse trabalho. Então, eu gostaria de deixar essa Indicação,
solicitando isso. E também que seja divulgado já que a campanha é do Ministério
da Saúde, acredito que aqui em Atalaia também está e já enviou essa campanha.
Então, que seja divulgado para que as pessoas sejam convidadas a procurarem as
suas Unidades Básicas de Saúde para que passam também se vacinar e colocar as
vacinas em dia”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“A vereadora Camyla sabe informar se já existe as vacinas contra o sarampo nas
UBS's. A ideia de fazer primeiro essa pergunta, pois pode ser até aberto um aviso
de utilidade lá na página do Atalaia Pop, com uma convocação da população para
que vá tomar a vacina".
Vereadora Camyla Brasil
“Crianças na idade de praticamente bebê elas tomam duas doses e a orientação
que foi dada pela Secretaria de Saúde é que a que tem as duas doses, não precisa
tomar novamente. Então, a criança já estaria imunizada, mas que tá havendo sim a
distribuição das vacinas. Então, é muito importante que realmente a população seja
alertada para procure verdadeiramente as suas Unidades e que possa também, eu
acho que esse trabalho juntamente com as Escolas ele é de suma importância. A
vacina para quem quiser olhar na caderneta é a tríplice viral, não protege só contra
o sarampo, mas também contra a caxumba, rubéola, são várias doenças realmente
assim bastante perigosas. Que a gente possa prevenir não são as nossas crianças,
os adultos e todos. É de suma importância.

Dando prosseguimento a minha pauta do dia, não posso deixar de tratar da eleição
do Conselho Tutelar. Estão havendo algumas polêmicas, algumas situações, mas,
até onde provem o contrário, que eu posso aqui é tratar de parabenizar os eleitos,
parabenizar os não eleitos. Realmente durante a eleição eu não vi nenhum
comportamento com baixarias, com ofensas, eu acho que eu tenho que deixar aqui
registrado os parabéns ao Dr. Bruno Batista, promotor daqui de Atalaia. Ele
conduziu tudo da melhor forma. Até realmente onde eu tenho conhecimento, o
colégio tava lotado e o Dr. Bruno tava lá acompanhando as filas, acompanhando as
pessoas. Eu quero parabenizar os eleitos, a Erika, o Neto, a Kátia, o João e a Rosi, e
os demais também que participaram. Eu acho que todo pleito só é válido quando
existem realmente os cidadãos, os homens e mulheres de bem que se propõe seu
nome a disposição da sociedade. Sempre que a gente participa de qualquer pleito,
de qualquer coisa que seja relacionado à política, hoje em dia nós somos muito
marginalizados. O político por si só ele já é muito marginalizado, ele já é visto e
taxado como corrupto, bandido, ou seja o que for. Quando na verdade ainda
existem homens e mulheres de bem que se propõe a colocar o nome à disposição
da sociedade, assim eu me vejo e assim eu propus o meu nome a sociedade de
Atalaia e tenho honra de ser uma representante do povo de Atalaia. Seja das vezes
que atiram pedras ou não atiram pedras, eu tenho a minha consciência tranquila
de que aquilo que eu me proponho a fazer em prol da minha sociedade, eu faço.
Então, o que vale é que a gente tenha a consciência tranquila. Se a gente parar
para pensar, se homens e mulheres de bem desistirem na política, como é que nós
vamos ficar? Pois tudo na nossa vida é política, tudo ele vem e vai através da
politica. Existem desmandos, existem erros em todas as áreas, mas a gente não
pode desistir de lutar. Eu acho que é dessa forma que deve ser.
Na sessão passada eu não estive presente aqui a sessão, mas tomei conhecimento
de que foram lidos alguns projetos, projetos se eu não me engano 7, 8 e 9. Mas, o
único que eu já peguei a cópia foi o número 9".
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“Amanhã tem uma reunião das comissões, mesmo a senhora não fazendo parte
desta comissão, sinta-se convidada para que a gente possa discutir, que são três
projetos importantes inclusive a LDO".
Vereadora Camyla Brasil
“Vereadora Janaína, realmente infelizmente eu não faço parte das comissões aqui
da Casa, mas é formada pelos meus pares e eu espero que todos, não só espero,

mas eu tenho a certeza que todos conduzam da melhor forma. Mas, eu fico muito
feliz pelo convite, irei me fazer presente. Eu talvez atrase um pouquinho no horário,
porque eu tenho audiência no mesmo horário. O pessoal ainda vai me entregar as
cópias, mas o de número 9 eu já tive acesso, porque a vereadora Janaína me
encaminhou através do grupo que eu solicitei. Ele diz respeito ao Atalaia Prev.
Então, desde já eu gostaria de solicitar ao Atalaia Prev e a gestão municipal, ao
Prefeito de Atalaia que envie a esta Casa qual é o valor do débito do município de
Atalaia para com o Atalaia Prev e quais foram os meses que geraram esse débito e,
os meses ou anos eu não sei quanto tempo o qual o valor, porque na medida do
que você manda um projeto que propõe, ele dá autoridade para parcelar uma
dívida e que dívida é essa? De onde surgiu? Que meses geraram essa dívida? Em
que valor ela está? Se não é um é um tiro muito no escuro quando a gente não
tem informações complementares para se votar um projeto".
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“Só complementando a sua fala, falei até no grupo e conversei também com o
presidente. Ele hoje me informou que já pediu essas informações no Executivo,
porque o projeto realmente veio muito mal redigido, onde diz apenas que tem um
débito e vai pagar em 60 parcelas".
Vereadora Camyla Brasil
“Pois é, mas não diz quantos meses que geraram esse débito, há quanto tempo
não tá se repassando, até porque os descontos estão havendo mês a mês. Então,
se mês a mês tá sendo descontado do meu salário, como é que não tá sendo
repassado? Como é que essa conta tá sendo feita? Enfim, para que possamos votar
de forma clara, de forma transparente que é o que não existe aí nessa gestão, não
existe transparência, nem clareza de números. Eu já solicito essas informações para
que a gente possa dar continuidade a uma análise melhor e proponha medidas
que sejam necessárias com relação a esse projeto.
Como inicialmente eu tratei aqui, todas as mulheres hoje estão de rosa, mesmo
sem combinar. A vereadora Janaína tá de sapato rosa. Foi tratada aqui também
com relação a prevenir, as mulheres que devem se prevenir, que devem fazer o
auto-exame, devem se tocar para que possam detectar alguma anomalia que existe.
O câncer de mama, infelizmente é o câncer que mais mata mulheres, mas ele não
atinge só mulheres, também é o número pequeno, mas também atinge alguns
homens. Como esse é o mês de prevenção, de alerta e chamar atenção da
sociedade, eu também vou realizar o segundo mutirão de mamografia, agora no

dia 18 de outubro. Então, caso alguém tenha interesse também de participar, de
fazer sua mamografia, pode me procurar para que possa participar desse evento
em homenagem ao Outubro Rosa, mês de prevenções da Saúde da Mulher".
Vereador Marcos Rebollo
“Quero aqui parabenizar desde já a todos os conselheiros tutelar que passaram
pelo pleito eleitoral de domingo passado. Os cinco primeiros colocados foram
escolhidos pelo povo. Aos que perderam a eleição, sintam-se também vencedores,
que tenho certeza que foi uma eleição muito mal organizada. Não estou aqui
tirando o mérito de quem ganhou, estou aqui deixando os meus parabéns para
todos. A sessão que estão sentindo de vitória, é a mesma que sentimos na eleição
de vereador e de prefeito. E, pós período eleitoral, pois dia da votação, sentimos
que os candidatos ainda passam por situações que expõe as pessoas. Dos cinco
voltaram três, mas a Agélica saiu e conseguiu eleger uma sucessora. Na verdade só
entrou uma vaga nova, que foi a Rosi. Diga-se de passagem uma pessoa que
admiro, uma pessoa de bem e que é merecedora de estar ali.
Agora, a forma que foi tratado o povo de Atalaia naquela eleição de domingo, nem
animal é tratado daquela forma. Na se respeitou o direito do idoso, não se
respeitou o direito da gestante, da mulher com criança amamentando, do
deficiente físico. Um amigo veio votar, mas sua esposa passou três horas na fila e
ele passou duas horas. Se sabe que teria o J de João e o M de Maria, já eram para
corrigir e evitar esse erro. Teve problemas nas filas, pois as pessoas ficam com os
nervos a flor da pele, pois querem chegar para votar. Na verdade estar aqui as
minhas lamentações para quem organizou. Totalmente desorganizada. Talvez
pessoas que ficaram em sexto e sétimo lugar, poderia ter uma votação mais
expressiva, por ter votos espontâneos. A minha mãe veio três vezes votar e voltou
para casa, não conseguiu votar. A minha mãe tem 75 anos e tem prioridade em
votar.
Espero que nas próximas eleições, trabalhem em cima desses erros, para que seja
dado um conforto a um cara que vai votar sem compromisso nenhum, de graça, só
por indicação.
A pergunta que não quer calar são sobre as pessoas que vão para as redes sociais
cobrar de políticos. Como diz o meu amigo Dólar, que falou em um áudio, disse
que tá ficando feio, que vem pessoa em um grupo falar de hombridade, de
honestidade e é o primeiro. Vamos olhar o histórico dessa pessoa, que ontem tava
com uma e hoje estar com outra, mas amanhã vai tá com outro. Isso porque não

conseguiu o que queria, são insaciáveis. Fazem eventos consecutivos para tirar
benefícios e depois vai para as ruas marginalizar os políticos. Eu já lancei o desafio
de ir para o debate com qualquer um desses aí que fica pregando mentiras e
coisas que ele não é”.
Vereador Fabrício Torres (Aparte)
“Realmente eu até me surpreendi com o tamanho da eleição do Conselho Tutelar.
Fiquei muito surpreso quando vi a movimentação pela manhã. Por um lado fiquei
feliz que as pessoas estavam tão interessadas em votar para o Conselho Tutelar,
mas deixar a dica para os organizadores, pois só aquele Colégio não tem
condições. Tem que ser ampliados para outros. Por outro lado, talvez a ficha de
algumas pessoas tenham caído”.
Vereador Marcos Rebollo
“Cada eleição que acontece serve de termômetro e de espelho. Tudo isso reflete
em uma eleição de prefeito e do vereador. Então, as fichas caíram mesmo e estão
nas redes sociais dizendo que não fez, mas fez”.
Vereador Fernando Vigário (Aparte)
“Gostaria de me reportar aos comentários sobre a eleição. A gente viu que
infelizmente a temperatura estava uns 40 graus ou mais. Não priorizaram os idosos
e os deficientes. Não falo do promotor que é novato, mas o juiz já participou da
eleição passada e deve saber muito bem que o Colégio de Santo Antônio com
cinco urnas já dar uma fila imensa, imagine juntar Santo Antônio com os demais
Distritos e Povoados tudo num canto só. Jamais vai ser uma eleição organizada se
continuar nesse modelo. Outra coisa, denuncias várias, que ninguém prova. A
vereadora Camyla elogiou aqui, mas eu não elogio, pois acho que foi muito falha
do Ministério Público, que foi quem organizou a eleição. Cederam apenas dois
ônibus, pois foram eles que disseram que só precisava de dois. Sabemos que é
muito pouco. Muitos saíram de casa oito horas da manhã para esperar quatro ou
cinco horas na fila. Aí vem a manipulação, chega dizendo que tem um lanche ali e
o cara com fome não vai comer? Então, isso aí aumentou e muito a historia de que
houve compras de votos. Se houve não sei. Quero parabenizar principalmente os
que perderam, que enfrentaram com dignidade aquela margem mínima de votos
conquistados sem nenhum beneficio em troca”.
Vereadora Neide Miranda (Aparte)

“Concordo com o vereador Fernando quando ele fala nesse sentido. Além de tudo,
o desrespeito com a população. Aquele amontoado de gente na frente do Colégio,
tratados sem consideração. Pessoas idosas e pessoas com crianças querendo entrar,
querendo votar, sem nenhuma condição. A minha mãe mesmo, com 81 anos, ficou
em uma fila mais de duas horas. Achei desorganizada. Se sabemos do contingente
de eleitores de Atalaia, não colocava em apenas uma Escola, mas sim em duas
Escolas grandes que desse condições. Muito gente veio e não votou. O direito de
votar está na Constituição e isso foi dificultado aqui no nosso município. Então,
tenho que parabenizar mesmo aos que lutaram e foram para lá e principalmente a
população que queria votar. Que as pessoas que organizaram vejam que não é
assim que se trata gente. Falo das pessoas idosas e pessoas com criança de colo
que quiseram votar e não conseguiram. Um absurdo. Achei tudo desorganizado. É
o momento de se pensar, pois imagine isso em uma eleição maior, como é que vai
ser?”.
Vereador Marcos Rebollo
“Como é que uma eleição teve mais votante e foi mais organizada, como a eleição
passado? Agora baixou o número de votante e teve esse desastre. As pessoas que
tinham um atrativo maior, ficou na fila para votar e as pessoas que eram votos
espontâneos foram embora”.
Vereador Mauricio Tenório (Aparte)
“Esse tema que está sendo debatido, até ouvi vereador parabenizando os eleitos.
Não é motivo de parabéns, é motivo de repúdio. Por que, o que aconteceu no
município de Atalaia, eu presenciei e vi, é muito vergonhoso. O município de
Atalaia é um município muito grande, um município que se devia quem mora nos
Distritos e Povoados, votarem nesses localidades. Tentaram fazer uma coisa para
evitar a corrupção, mas incentivou mais a corrupção, porque o eleitor da Boa Fé só
vem votar aqui se alguém der o dinheiro. Ele não vem espontâneo. E, tem que um
carro ir buscar ele lá. O eleitor do São Macário, da Brasileira, da Ouricuri, para vim
votar aqui no município, eu presenciei os ônibus vindo com quatro ou cinco
pessoas e os carros pequenos vindo cheio. A forma que escolheram para fazer a
eleição foi muito errada. Se a Justiça for correta e fiscalizar, ela cancelava a eleição
do Conselho Tutelar de Atalaia, pois é vergonhoso 30 mil reais para eleger um
conselheiro tutelar. Acabou a finalidade. Qual é a moral hoje que um conselheiro
tutelar tem para resolver um caso de pedofilia hoje no município de Atalaia? Qual a
moral hoje que um conselheiro tutelar tem para resolver um caso de venda de

drogas a uma criança? Me diga qual a moral que esses conselheiros que ganhou
tem para resolver problemas com as crianças do nosso município. Deixo aqui o
meu pronunciamento de repúdio, porque é um absurdo. Com é que o povo vem
com a linha de querer mudar o país e mudar o município, se para eleger um
conselheiro tutelar, tem que se gastar dinheiro”.
Vereador Marcos Rebollo
“Tenho aqui alguns números que vou passar para vocês. Num bairro como o
Benedito Bentes, altamente populoso, o primeiro colocado teve 257 votos. Ele não
chegaria nem em quinto colocado em Atalaia. O quinto colocado teve 178 votos,
não chegaria nem perto das vagas que teve em Atalaia. Moral da historia, se em
um bairro populoso, o primeiro colocado teve 257 votos, mostra que o atrativo não
foi tanto.
Atalaia tem falsos moralistas que vão para as redes sociais dizer que políticos são
corruptos, que vereador é enrrolão, que come de cofres públicos e que não
trabalham. Esses aí passam de um candidato a prefeito, depois tá com outro,
depois tá com outro. Pregando uma coisa que ele não é.
Atalaia demonstrou que gosta de votar. O primeiro com mais de 500 votos. Então,
muitos desses que gritam honestidade e jogam pedras nos políticos, deveriam
fazer uma autoanálise, pois como pregar honestidade e quando vai distribuir as
casas, é só ver os sobrenomes. Olhem quem são os cadastrados no Nazaré e no
Deus É Fiel. Como você cobra moralidade, se você é o primeiro a ser corrompido,
se você faz desvio na energia, se você sonega imposto do Governo, se você para
votar em prefeito e vereador, você pede gratificação. Para a eleição de deputado,
todos tiveram votos em Atalaia, mas foram pedir emprego e foi dado emprego,
mas depois do pleito eleitoral, foram todos demitidos. Estou aqui disposto a
debater com qualquer um desses que prega moralidade. Olhe a minha pasta, olhe
as pastas desses que estão aqui. Como cobra tanto moralidade, mas no outro dia é
corrompido.
Quando eu não era político, achava que todos os políticos eram corruptos, sacanas,
usavam de má fé, enganavam, metiam. Depois que eu passei a ser político, sei o
que passo todos os dias quando abro o meu whatsapp. Sou coagido todos os dias
pela grande massa. Aquelas pessoas que mais dizem que não precisa de você, são
as que mais precisam. Os que mais julgam, são as mais sacanas.

Quero aqui deixar a minha mensagem para mostrar que o político não é esse cão
que dizem. Ele não é o trapalhão, o pilantra da historia. Os políticos de Atalaia tem
sim compromisso. Todos os dias abrimos os nossos telefones até mesmo com
medo, pois tem lá cinco ou seis pedidos diários, pois quando a coisa não funciona,
sobra pra gente.
Quem foi eleito, que faça uma gestão compromissada com o município. Que
realmente exerça seu papel, como eu exerço o meu aqui nesta Casa e tento fazer
certo. Quem faz o certo, não tem como dar errado.
Botei uma coisa na minha cabeça. Não ligo mais para o que eles falam, pois são
mentirosos, falsos moralistas que vão tirar proveito, jogando a população em cima
dos políticos. Foi mostrado agora na eleição do Conselho, que eles são os maiores
corruptos do município de Atalaia”.
Vereador Fernando Vigário
“Gostaria de dizer que a máquina teve uns problemas, mas espero que seja
resolvido, para começarmos hoje ou amanhã uma grande limpeza na área urbana
de algumas localidades, a exemplo de Santo Antônio, Olhos D’água e Bittencourt.
Estive com o prefeito e ele fez uma agenda para fazer uma grande limpeza nessas
áreas, até Boca da Mata, mas precisamente na Sucupira.
Ficamos tristes quando a gente vê os resultados de uma coisa que parece ser
democrática, mas não é. Infelizmente, parabenizamos os cinco que ganharam de
uma forma bisonha. Parabeniza e dar um abraço forte especial aos que lutaram
com dignidade, sem compras de votos.
Como diz o vereador Fernando Vigário, todo mundo é mestre na arte de criticar.
Nós vimos aí vários lideres comprando votos de forma descarada, oferecendo
combustível e oferecendo lanches. Os carros para cima e para baixo. Atalaia tava
tão cheia que parecia um dia de festa. Infelizmente temos que condenar. Concordo
com o vereador Mauricio, pois o Ministério Público falhou feio. Foi a pior eleição da
historia de Atalaia, desde que eu participo dela como vereador, já há 31 anos de
mandatos. A gente viu o desrespeito geral. Não teve uma filha para pessoas
especiais, não teve sequer um copo d’água. Um calor daquele. E, muita gente não
votou por isso. Era para ter sido batido o recorde, para ter feito uma eleição de
forma exemplar e estão aí as redes sociais dizendo que fulano comprou. Gostaria
que fosse alertada Sua Excelência o Dr. João Paulo e o Dr. Bruno, que é o promotor,
e também aqueles que participaram de alguma forma da eleição, para que as

próximas para o Conselho Tutelar fiquem em seus locais de origem. Mas, fica essa
mancha. Estamos aí acompanhando denuncias várias em Maceió, em Marechal e
municípios do interior, pois foram presas duas pessoas comprando votos a 20 reais,
em Lagoa da Canoa. Isso está estampado nas redes sociais. Infelizmente a
realidade é essa.
Como diz o Mauricio todos os dias têm os lideres, os pretensos lideres que diz que
tem o poder, que tem os votos, que domina e quando chega na eleição do
Conselho Tutelar oferecendo a propina. Infelizmente a lei no Brasil dorme demais e
quando vem agir é tarde demais. Ficamos pesarosos com as eleições futuras, pois
se for desse jeito aí dar guerra. Sem controles nenhum dos transportes. Vi oito
pessoas descerem em um carro pequeno.
Eu não quis fazer campanha. Votei em uma candidata de forma decente,
consciente e disse que os votos que iria arrumar seriam poucos, mas que teria que
fazer sua parte de conscientizar o povo. Infelizmente a votação que ela teve foi
pouca, não ganhou, mas ficamos felizes por ela ter feito a sua parte. Infelizmente
na vida tem isso, nem sempre a gente consegue o quer”.
Vereadora Maria da Comesa
“Antes de tudo, quero agradecer a Deus. Obrigada Senhor por me conceder mais
um dia estarmos aqui nesta Tribuna.
Quero agradecer o Atalaia Pop. Nossos sinceros agradecimentos pela atuação
brilhante que faz em nossa cidade, agora com a Rádio Web também. As pessoas
distantes elas lêem as nossas reuniões.
Parabenizar o Nelson, que foi um vencedor. Teve uma excelente votação.
Realmente não chegou, mas você é um grande vencedor.
Apesar da desorganização da eleição do Conselheiro Tutelar. Fui com o meu
marido votar, eram 14 horas e realmente era revoltante em frente ao Colégio
Floriano, a quantidade de pessoas idosas e pessoas com deficiências, num calor
infernal e as pessoas passarem duas horas em frente ao Colégio para poder votar.
Eu não apoiei ninguém, mas fomos votar. O Jorge tava querendo ir embora, mas
insisti para ficarmos e continuar. Enfrentamos uma grande fila e quando chegamos
para votar, não era a letra J, era só a M. Eu falei com o procurador que estava lá e
pedi para que agilizasse, pois não poderia enfrentar uma outra fila.

Peço a Justiça e aos organizadores, que nas próximas eleições, realmente organize
e não deixe que os velhos, os deficientes fiquem uma situação precária. Muito
quiseram votar, mas não votaram, desistiram.
Peço a Deus que ilumine e abençoe a todos os conselheiros eleitos nessa última
eleição. Que eles se dediquem realmente na defesa da criança e do adolescente,
porque isso é o importante para nós atalaienses. Que se dediquem realmente a
defesa das crianças e dos adolescentes.
Quero também parabenizar o Dia das Crianças. As crianças nos trazem amor,
realmente falam a verdade, são as purezas. Dia 12 é o Dia da Criança e o Dia de
Nossa Senhora Aparecida. Eu sou católica e realmente amo Nossa Senhora. Viva
Nossa Senhora Aparecida”.
Vereador Quinho do Portão
“Quero solicitar da relatora de ATA que peça a secretária de Assistência Social
como é que está o andamento da entrega das casas do Deus É Fiel, porque eu
atento as palavras do vereador Marcos, realmente eu não estava aqui na Casa, mas
vejo no Maria de Nazaré pessoas que pegaram casas e alugaram, outros que
pegaram e venderam. Faço parte dessa Comissão e já pedi a relação, que foi me
dada e tem pessoas que não estão habilitadas e vou denunciar no Ministério
Público ou na CAIXA Econômica. Sei da competência da secretária e sei que ela vai
dar as casas a quem realmente precisa.
Atento as palavras de vocês sobre os conselheiros tutelar, eles fizeram o que todo
mundo faz, acompanharam o sistema. Infelizmente, o Ministério Público não
esperava que acontecesse isso no Conselho Tutelar.
Quero parabenizar a todos os eleitos. Você Nelson está de parabéns, não porque
ganhou, mas porque obteve votos sinceros. Acompanhei de perto sua campanha,
foram votos espontâneos. É aquele ditado, como você não acompanhou o sistema,
perdeu. Infelizmente a realidade é essa. Não vamos culpar o Ministério Público. Os
falsos moralistas que dizem que não compram votos, que faz e a acontece, a gente
viu o que aconteceu, não foi ninguém que contou. Outra coisa, o Ministério Público
só toma alguma atitude se for denunciar a ele. Esse negócio de whatsapp é
conversa de fofoqueiro. O Dr. Bruno e o Dr. João Paulo só tomarão uma atitude se
a denuncia for levada até a eles.

Mais uma vez gostaria de dizer que estou repensando na minha candidatura, se
vou ou não, se vale a pena ou não, pois todos os dias trabalho no meu comércio.
Hoje estou aqui trabalhando em prol do povo. E vi pessoas se dizerem tão
honestas, mas vender seu voto por 10 reais. Isso é que dói”.
Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício
“Vamos sentar com a comissão e perguntar a Defesa Civil e a Ação Social, o porquê
não foram demolidas as casas da Vila Davi, na beira da pista. Não era para ter mais
nenhuma casa ali. No momento que é dada uma casa no Nazaré, aquela casa tem
que ser demolida. Isso, as vezes alguém ganhou, foi contemplado e aluga a sua
casa e vai lá pra cima”.
Vereador Fernando Vigário (Aparte)
“Não só as da Vila Davi, mas aquela área do Hospital que é de invasão. Inclusive
tem prédio lá de primeiro andar. Acho eu que a Lei é feita para todos, se aplicar
para um, tem que ser aplicado para todos. Se o cara saiu, mas viu que não foi
interditado, ele volta. Tem casas abandonadas, depois da Churrascaria da Nicole,
que já estão ajeitando para voltar a morar”.
Vereador Quinho do Portão
“Vou analisar direitinho de vale a pena ser candidato em Atalaia, pois em Atalaia se
ganha quem tem dinheiro, quem gasta dinheiro. Infelizmente. Os falsos moralistas
querem cobrar o que não pode. Começa vendendo o próprio o voto, pegando de
um de outro. O Quinho é assim, nunca sentou com político nenhum para vender
seu apoio, pois eu não tenho preço. Eu sento e vejo se merece o meu apoio. Se não
merece, eu tiro o meu time de campo.
Espero que o Nelson e quem perdeu tome isso de exemplo para a próxima, pois
não adianta chorar o leite derramado. Quero parabenizar os eleitos. Que façam um
bom trabalho. Só renovou uma vaga.
O prefeito foi à Brasília e espero que ele venha com novidades para o nosso
município. É a hora de cobramos dos nossos deputados federais que receba o
prefeito de braços abertos e mande recursos para o nosso município”.
Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício

“Quero mandar uma Moção de Parabéns aos que ganharam o pleito eleitoral.
Também do Nelson, Otaviano e da Tatiane”.
Vereadora Maria da Comesa
“Também quero fazer uma Moção de Parabéns tanto para os eleitos, como para os
suplentes”.
Vereadora Neide Miranda
“Como ainda estou me convalescendo dos meus problemas de saúde, não vou me
estender muito. Mas,quero parabenizar a todos eleitos e aos suplentes. Que os
eleitos façam um trabalho descente em prol da nossa comunidade. Eu como
médica do município, esse gestão ficou muito difícil quando precisávamos de um
conselheiro tutelar. O que não aconteceu na outra gestão. Tive problemas com as
gestantes, tive problemas com uma criança e eles foram lá e eles foram lá e deram
uma assistência, resolvendo o problema, Mas, nessa agora, quando precisávamos,
nem aparecia. Que dessa vez vão trabalhar, pois se brigou tanto para se eleger, que
vão trabalhar.
Faço uma Indicação verbal ao secretário de Infraestrutura, que coloque lâmpadas
na Rua São José lá na Branca, que está totalmente as escuras”.

