
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 09 DE ABRIL DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Cicinho 

 

“Quero em nome do vereador Quinho,  parabenizar a todos aqui presentes. Meu 

amigo Marcos Rebolo, eu queria lhe agradecer pelo convite de domingo, de dar 

uma olhada numa Cavalhada no Povoado Boca da Mata. Queria parabenizar os 

organizadores da Cavalhada, os parceiros e amigos que fizeram aquela festa 

brilhante festa naquele Povoado. E, dizer Marcos, que você também está de 

parabéns por estar junto daquelas pessoas que querem dar um lazer àquela 

comunidade. 

 

Agradecer a presença do Pablo do site Atalaia Pop. Queria saber da mesa diretora 

se a Rádio Atalaia FM está transmitindo a sessão? Através da Rádio eu quero 

parabenizar a todo povo de Atalaia. 

 

Queria começar com meu primeiro dia de trabalho trazendo aqui um fato que já 

está acontecendo no nosso município há vários dias, e, principalmente, no 

Povoado Santo Antônio, onde reside este vereador, porque a função do vereador é 

fiscalizar e cobrar do Poder Executivo as coisas que estiver errado no nosso 

município. Queria pedir aqui, em nome do meu amigo Maurício Tenório, líder do 

prefeito, que tome as providências ali naquele Povoado no sentido de colocar o 

médico no Posto de Saúde, porque tá faltando, como tá faltando, segundo 

informações, no Posto da Branca e em alguns outros Povoados. Na verdade, com 

toda dificuldade que se diz que se passa, mas, pelo menos, o básico tem que ser 

feito, pois a Saúde não é brincadeira e a prevenção é uma coisa muito importante. 

Você vai prevenir uma doença, então, o município vai ter um custo menor do que 



se houve um surto, se aquela população ficar sem médico, sendo penalizada, 

sendo sofrida. A população que paga imposto, população aquela que não pode, 

nem do Santo Antônio, nem de nenhum Povoado do município de Atalaia, ficar 

sem médico. Então, queria deixar registrado que na próxima sessão irei fazer uma 

Indicação à secretária de Saúde, para que ela coloque médico nos Postos que estão 

faltando. 

 

Queria, nesse momento, também falar sobre uma coisa importante do nosso 

município, que eu queria o apoio dos seus vereadores, para que juntos a gente 

tente conseguir respostas e que essa resposta venha a trazer o sucesso que o 

vereador quer, vindo para Câmara de Vereadores. Eu encontrei ali, na quadra, no 

ginásio de esporte, que era para ser o ginásio de esportes, que vem há vários anos 

vem se arrastando dentro do centro da cidade, eu vi lá um pessoal tirando uma 

telha. Acho que seria um engenheiro daquela obra, que é o mesmo de várias obras. 

Para a gente fazer uma comissão e procurar a Caixa Econômica, procurar 

competentes, que a gente que somos desportistas, temos que lutar para botar 

aquela quadra para funcionar”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Eu venho batendo nesta tecla desde o dia que eu assumi o meu mandato de 

vereador. Acho que é a sexta solicitação que eu faço para o cidadão responsável 

pela obra, comparecer. Hoje, o Jurídico da Câmara está aqui e irei fazer pela via 

judicial, pois, só assim ele comparece. Se caso não comparecer, convocar o prefeito, 

que é o grande responsável pelo município”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

"Na verdade, essa problemática da Quadra Raimundo Nonato ela vem se 

arrastando há mais de 6 anos. Então, passamos por isso nos mandatos do ex-

prefeito Mano, do ex-prefeito Zé do Pedrinho e, voltamos hoje, para o prefeito 

Chico Vigário. Também tenho feito minha parte de fiscalizar e cobrar, mas, essa 

problemática aí tem que se unir a Câmara toda e pedir com mais algum efeito, 

para dar uma resposta aqui para todos nós. Mas, é um problema que não é de hoje. 

É um problema velho que tá se passando despercebido por todos nós". 

 

Vereador Cicinho 

 

"Eu tenho certeza que esse problema é antigo, até porque, eu participei das últimas 

duas Legislaturas como vereador. Dava sustentação naquela época ao prefeito Zé 



do Pedrinho e eu bati muito não dentro da Câmara, mas, direto com o prefeito, 

para que aquela obra fosse executada. Infelizmente, houve as barreiras. Inclusive, 

naquela época ainda houve uma medição, que acrescentou alguma coisa. Eu 

sempre dizia ele, prefeito essa obra é muito importante para os desportistas, para o 

lazer do povo de Atalaia. Quem lembra quando era a Quadra Raimundo Nonato? 

Os campeonato de salão, com jogadores até de nível de Estado que vinham para 

disputar. Mas, infelizmente, aquela gestão não teve a competência, quem está 

dizendo é o vereador, não teve a competência de resolver o problema. E, segundo 

ele, existia naquela época um dinheiro na Caixa Econômica que dava para executar 

a obra, mas, por algum motivo, não foi executado a obra. Tendo a oportunidade, 

quero até agradecer a vereadora Camyla Brasil por ter dado essa oportunidade, 

porque se ela não quisesse também, não daria, porque sairia empurrando, 

empurrando e empurrando, e, o vereador Cicinho não era de tá aqui indo buscar 

mandado de ninguém. Eu quero agradecer a ela e dizer que se a gente também 

não se unir, vai levar mais dez mandatos e o povo, o jovem de Atalaia, as crianças, 

as pessoas que gostam de futebol, sendo prejudicados. Se o prefeito que se 

encontra aí tiver a oportunidade de fazer, não é bom para ele não, é bom para o 

povo de Atalaia, pois é um é uma obra que está dentro do centro da cidade, que tá 

a cada dia matando os desportistas do nosso município”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (A parte) 

 

"Bem vindo a esta Parlamento vereador Cicinho. Vossa Excelência sempre foi um 

bom parlamentar. E, dizer a Vossa Excelência, que esse debate levantado é um 

debate que deve ser debatido mesmo, porque tem coisas que não depende do 

município, que foi obra com recurso Federal, obra que foi usado o dinheiro já mais 

do que o que devia. Como a gente tem um exemplo de uma quadra no nosso 

Distrito de Porangaba, que foi do governo passado, onde foi usado mais de 60% 

do dinheiro da obra. Então, hoje, fica inviável para o município terminar aquela 

obra. Vai ficar lá uma elefante branco lá do governo. Então, eu acho que essas 

obras, essas quadras e outras por aí, tem que ser visto a maneira de terminar ela. 

Ou pedir uma suplementação, ou outra maneira". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Entrando no debate, eu posso falar a vocês com propriedade, qualquer obra que 

seja conveniada com o Governo Federal e que nesse convênio não tenha explícito 

lá no contrato, que a Prefeitura tem que dar alguma contrapartida, o município ele 

não pode colocar dinheiro nessa obra, porque, tudo hoje tem um orçamento. Se o 

Governo Federal dentro daquele orçamento que existe, depois desse orçamento 



existe uma licitação, então, naquele orçamento preliminar, onde foi estipulado o 

valor e esse valor ele foi empenhado totalmente no Governo Federal, o governo 

Municipal ele fica incapaz de colocar recurso nessa obra. Por isso que existe 

algumas obras, temos exemplos no Brasil inteiro, a gente vê isso principalmente 

nas reportagens, que tem obras que ficam inacabadas por vários motivos, a 

empresa quebrou e porque o município não pode terminar. Você até pergunta, sim, 

mas tem município que não tem dinheiro, mas, tem municípios que tem muito 

dinheiro e tem a capacidade de fazer a obra, porém não pode, porque a Justiça 

não permite. É aquela situação, o município ele nem pode fazer a transferência 

daquele recurso que entra para aquela devida obra certa, com aquela devida 

nomenclatura, para fazer outra coisa. Como o Governo Federal também não aceita 

que o município ele deposite algum tipo de ajuda financeira. Fica excluída dessa 

situação aquelas que existe a contrapartida do município. Existe algumas obras que 

tem no contrato a contrapartida do município. Embora, é o seguinte, todo e 

qualquer que seja o município, ele é responsável pela situação de correr atrás de 

destravar, agora existe umas situações que realmente a Justiça se toma situação e 

fica meio que difícil, porque, enquanto não se acha a solução e o culpado, o 

negócio não destrava. Mas, quem perde com tudo isso, enxergo eu que é a 

população. Não tenho dúvidas". 

 

Vereador Quinho do Portão  

 

"O que a gente quer, o que Vossa Excelência quer e o que o povo de Atalaia quer, 

são esclarecimentos, que se tenha lisura das coisas e que mostre como as coisas 

estão andando. O que não pode é ficar uma obra parada, com o mato comendo. 

Hoje, os desportistas atalaienses para poder jogar, tem que pagar. Infelizmente 

essa é a realidade de Atalaia". 

 

Vereador Cicinho 

 

“Gostaria de dizer ao vereador Marcos Rebollo que eu tenho certeza que se Vossa 

Excelência, como outros vereadores aqui desta Casa, como o vereador Cicinho, 

tivesse a oportunidade do povo de Atalaia de sentar naquela cadeira, a gente 

resolveria aquele problema, porque, eu não vejo vontade dos gestores, vontade do 

gestor passado, aonde eu pedi muito a ele, vontade desse gestor que se encontra 

hoje, porque, o dinheiro tá entrando, a firma tá comendo, a obra não tá andando e 

o povo é quem tá pagando. Então, existem deputados federais, a bancada de 

Alagoas, que eu tenho certeza que cada vereador aqui teve oportunidade de votar 

e ter representante na Câmara Federal, no Senador, no Governador. Agora, o que 

não pode é uma obra dentro do centro da cidade ficar inacabada. Essa mesma 



firma continua aqui em Atalaia, usurpando, roubando o direito do povo, porque, 

quando se rouba uma quadra de esportes, seja a gestão que for, está roubando o 

direito dos nossos desportistas, dos nossos filhos, nosso direito também. Nesse 

pequeno espaço que eu vou estar aqui, eu vou correr atrás disso, de trazer 

documento, porque falar é bom, mas tem que trazer documento, se tem dinheiro, 

se não tem, quanto gastou, se não tem condição de fazer. Fazer um relatório aqui e 

dizer ao povo de Atalaia que perante tantas gestões comeram o dinheiro de uma 

quadra poliesportiva. É a única cidade do Estado de Alagoas que não tem uma 

quadra poliesportiva. Coité do Nóia tem duas e Atalaia dar dez do Coité do Nóia”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Lembrando vereador, que na gestão passada, do ex-prefeito Mano e do ex-

prefeito Zé do Pedrinho, foi quando mais entrou dinheiro e que usufruiu desses 

recursos”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Isso é inquestionável. Mas, temo que pensar em quê hoje? O que passou não vai 

voltar atrás. Então, vamos pensar daqui para frente, que até o mérito para um 

Executivo que diz que gosta de Atalaia, que é desportista, até para ele mesmo, fica 

na história de Atalaia.  

 

Então, quero agradecer a vocês e quero reiterar aqui o meu compromisso com o 

povo de Atalaia, com os vereadores que precisar do meu apoio. Não tô aqui para 

questionar nem estar de briga pessoal com ninguém, agora, o que é certo a gente 

tem que dizer que é certo e o que é errado, a gente também tem que chegar aqui 

e dizer que é errado. Se não precisar de gestores e da Câmara de Vereadores, 

então é muito bom, mas, precisa do gestor para gerenciar o recurso público e 

precisa dos vereadores para fiscalizar.  

 

Estamos falando dessa quadra, mas eu vou contar aqui ligeirinho quantas quadras 

tem inacabadas. Tem a do centro da cidade, a do Povoado Santo Antônio, a do 

Povoado Olho d'Água, dentro da Escola da Boca da Mata, aqui na vila José Paulino 

que fizeram uma dentro do terreno particular, tem essa que o vereador tá falando 

da Parangaba. Agora tem Posto de Saúde, tem UPA. E aí? Será que é só levar? Será 

que ninguém vai ser punido por esses desvio de recursos? Eu acho que tem que ter 

punição e ela vai buscar lá atrás, da onde começou até agora. Então, esse é o papel 

do vereador, fiscalizar, cobrar e exigir, porque é muito bom o prefeito só dizer que 

não tem condições. Vou dar um exemplo aqui, pois é vergonhoso lá Povoado Boca 



da Mata, nas mediações da Sucupira. Quando não existia uma máquina chamada 

patrol no nosso município, que existia uma governo passado, uma máquina que já 

estava ultrapassada, se admitia, mas, existe uma Patrol nova e lá o carro não tem 

condições de trafegar. Então, vai bater o inverno aí é que vai piorar. E, o município 

não tem condições? O secretário de Infraestrutura não atender, talvez que eu 

tenho certeza que já teve requerimento dos senhores vereadores, mandar passar a 

máquina lá duas vezes no ano? A rua do São Sebastião dentro da Vila José Paulino. 

Então, para quê governar o município sem ter responsabilidade, sem ter 

compromisso com o povo? Compromisso só na campanha, onde diz que vai deixar 

o nosso município lindo, belo e quando passa a campanha, acabou tudo, troca de 

telefone, de chip e não atende mais ninguém". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Quero convidar o vereador Ricardo Calheiros para tomar assento aqui como 

primeiro suplente, na vaga de primeiro-secretário, passando a ser efetivo. A gente 

tinha marcado a eleição, mas, fala que em caso de vacância, eu tinha o 

entendimento e jurídico teve o mesmo entendimento aqui da vereadora Janaína, 

então, passa o primeiro secretário, vereador Ricardo Calheiros a tomar hoje posse 

do cargo de primeiro-secretário". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Quero hoje, efetivamente, dar as boas vindas ao nobre vereador Cicinho. Dizer 

que você é muito bem-vindo a esta Casa mais uma vez e conte com apoio da 

vereadora Janaína do cal. 

 

Hoje venho aqui, primeiramente queria que a Casa estivesse cheia como na terça-

feira passada, quando nós estávamos aqui ainda na leitura da Ata, quando 

recebemos de braços abertos toda a classe da Saúde do município de Atalaia, com 

apitos, com sua manifestação, buscando apoio, buscando os seus direitos. Onde 

todos os vereadores que estavam presentes na terça-feira e falo até para os que 

estavam ausentes, vereador Fernando, que eu tenho certeza que também sempre 

está aqui para apoiar os servidores do município. Até uma bandeja de ovos 

trouxeram para agraciar aqui nós, mas não foi preciso, não tiveram coragem. Eu 

queria que tivesse coragem. Teve coragem de comprar, mas, chegou aqui, enfim". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 



"Vereadora Janaína, eu peço desculpas, mas, como presidente da Casa e todos os 

vereadores e a população de Atalaia sabem da conduta do vereador Alexandre 

como cidadão, que é uma particularidade minha de não arrumar problema com 

ninguém. Para não deixar esfriar o assunto que Vossa Excelência abordou, eu 

preferia mesmo que ele não tivesse coragem. A embalagem de ovo veio embalada 

e bem embalada, graças a Deus. Se ele trouxe, por exemplo, para inibir os 

vereadores, eu sou bem sincero em dizer que naquele primeiro momento, o Toni 

até tirou uma brincadeira aqui dizendo, Alexandre esse cara com uma bandeja de 

ovos. Eu acho assim, dentro de uma Casa Legislativa, local onde nenhuma 

atalaiense, creio eu, até o mandato passado que fui vereador, acompanhei várias 

vezes discursos aqui, em sessões, do meu pai quando foi vereador, do esposo de 

Vossa Excelência, o Fernando Vigário que tem aqui oito mandados, nunca vi uma 

situação desse jeito. Já vi entrar aqui com faixa, em nenhum momento, desconheço 

da época do Fernando como presidente, da época da vereadora Maria, do 

vereador Cicinho que tomou posse sexta-feira e foi presidente dessa Casa, 

desconheço que nenhum deles não quis receber qualquer que seja a reivindicação 

de qualquer que seja o cidadão, ou qualquer seja a entidade de classe, Sindicato, 

Associação, qualquer um, para a pessoa chegar aqui e vim querer ou inibir ou fazer 

alguma coisa. Eu, lhe digo com toda sinceridade do mundo, não fiquei 

absolutamente nenhum pouquinho inibido. Na hora que, como presidente da Casa, 

me sentir numa situação como essa, seria automaticamente chamar a polícia certo, 

porque, nós como os vereadores, temos o poder de polícia em sessões. Não o 

poder de prender, mas de manter a ordem, pois é o que manda o Regimento. E, 

não sentir um pouquinho de nada inibido. Então, assim, espero que qualquer que 

seja o cidadão, qualquer que seja a entidade de classe que vem aqui, lhe digo com 

toda sinceridade, mas, fazer essa de discrepância com relação ao nosso poder, isso 

aí pode ter a certeza que eu como presidente da Casa não iria aceitar de nenhuma 

maneira. Dizer a senhora que estou de pleno acordo no que a senhora está falando. 

Foi até melhor que não tivesse essa coragem mesmo, que Vossa Excelência falou, 

para o bem de todos". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Isso foi o mínimo, porque eu ia ser a primeira a levar, eu ia ser logo a primeira. 

Mas, eu só quero dizer a esse cidadão que a saia que a vereadora Janaína veste, 

vale muito mais do que as calças desse maloqueiro que chega aqui para denegrir a 

imagem da gente. A gente recebeu muito bem e isso aqui, realmente presidente, 

não se pode admitir não. Graças a Deus ele não ter feito nada, que a primeira que 

levantava era eu.  

 



Mas, a minha nota de repúdio não é por ele não, pois um maloqueiro como esse 

não vai atrapalhar os nossos trabalhos. A minha nota de repúdio é que a vereadora 

Neide chegou aqui com toda dedicação à classe da qual ela faz parte, leu para 

todos nós a pauta que os servidores da Saúde estão pleiteando. Quando eu fui 

falar me comprometi, porque a gente sabia, pois eles informaram que no outro dia, 

na quarta-feira, teria uma reunião com o prefeito e o corpo jurídico da Prefeitura 

para tratar daquela pauta, onde, eu me dispus aqui em público, nesta Tribuna e 

perguntei se eu poderia ir lá participar junto a eles, porque, se a classe quer um 

apoio, o apoio que eu posso dar é ir com eles junto ao prefeito e tentar conciliar. A 

gente sabe a situação do município, mas também sabe a situação do servidor. 

Então, vamos lá tentar conciliar, fazer um acordo ou o que for melhor para o 

servidor e que a Prefeitura também tem essa condição. Só que, para a gente fazer 

uma conciliação, a gente também tem que ouvir as duas partes. E, fui informada 

pelo senhor Neto, do Sindicato, que eu seria muito bem-vinda. Chegando a 

Prefeitura, a reunião marcada às 9 horas, às 8:50 eu cheguei lá e estava o Neto, o 

Matias, o Dr. Gilberto, dentista e a Dra. Elaine Brandão, dentista. Me apresentei, dei 

bom dia e ele disse, vereadora nós estamos apenas esperando mais algumas 

pessoas da classe para começar a reunião. Eu me dirigir a sala do secretário Neilton, 

que não me deixa mentir e disse assim, quando for começar vocês me chamem 

aqui para eu participar. Daqui a pouco veio à sala o Matias, eu tô dizendo aqui 

porque eu quero tá sendo transmitido pela Rádio, eu quero que todas as pessoas 

de Atalaia escutem, não só os servidores, para depois não tá nas ruas dizendo que 

o vereador não apoia o servidor público, que o vereador não faz nada. Então, o 

Matias me chamou e disse, vereadora, quem tava lá chegou a uma conclusão que a 

senhora não pode participar da reunião, porque a gente decidiu que não quer 

nenhum vereador participando da reunião. E, eu questionei, então qual foi o apoio 

que vocês foram buscar na Câmara? Como é que vocês querem que eu reivindique 

um direito do servidor, se eu, como representante do povo, sou proibida, não foi 

pela gestão, fui proibida pelos profissionais que representam ao Sindicato ou quem 

estava lá, de participar da reunião com a classe dos servidores da Saúde e da 

gestão? Então, assim, eu fiquei muito, triste publiquei nas minhas redes sociais para 

que todo mundo pudesse ver e digo a vocês, a minha luta pelo servidor continua, 

por que aquela minoria não pode responder pela maioria. Agora, infelizmente eu 

não sei o que é que eles queriam tratar, porque ficou uma coisa muito obscura o 

que é que eles queriam realmente tratar ou negociar com a gestão, que o vereador 

não podia ouvir ou ver, porque, todo mundo é sabedor de que quando eu saísse 

da reunião, eu ia publicar nas minhas redes sociais e informar para todas as 

pessoas da Saúde que eu conheço, para os nobres colegas, como eu fui lá na 

reunião representando a Câmara, fui representando todos os meus colegas e iria 

comunicar tudo a eles, para daí a gente tentar ajudar a classe, mas, se a classe ou 



parte dessa classe não quer a ajuda do vereador, então, também esse pessoal não 

venha aqui bater na porta e dizer que o vereador não apoia a classe, dizer que o 

vereador não faz nada e só balança a cabeça para o que o prefeito diz. Então, fica 

aqui a minha nota de repúdio. Eu queria que os próprios representantes estivessem 

aqui para poder ouvir. Eu esperava depois o mínimo que era uma satisfação, como 

ele disse, depois a gente passa o que houve na reunião, mas, nem esse respeito 

teve com a gente. Então, assim, respeito se dar quando a gente também recebe, se 

você não me respeita, você não quer o respeito da vereadora Janaína do Cal.  

 

Continuando aqui a minha fala, hoje eu trago duas indicações solicitando da 

Secretaria de Saúde, eu falei com ela através do WhatsApp, ela me respondeu. Eu 

fiz duas perguntas e ela me respondeu uma. Estou encaminhando, via Indicação, 

providências no sentido de contratar os médicos. Eu perguntei a ela hoje de manhã 

sobre os médicos, pois o Branca I, Branca II, Olhos d'Água e Santo Antônio estão 

sem médicos. Quer dizer, a gente estava, vereador Ricardo, até mais ou menos, 

porque na branca tinha um, mas, agora não tem nada. Eu espero que realmente eu 

secretária tome as providências para ontem. Inclusive, essa do Branca II, o Branca I 

estava com médico e o vereador Ricardo, há duas semanas tinha feito também 

essa Indicação, mas eu tenho certeza que quanto mais papel chegar lá vereador, 

quanto mais buzinar, pode ser que apareça pelo menos um por lá.  

 

Eu preciso encaminhar um ofício à direção do Hospital e eu solicitei o nome do 

diretor, se tem diretor, se não tem, se encaminha a secretária. Eu não sei, porque a 

gente encaminhava ao diretor do Hospital saber alguma informação sobre lá, mas, 

até agora, eu não fui informada e vou continuar aguardando. 

 

E quero pedir também na minha outra Indicação, é que teve um problema que já 

vem sendo constante, na Rua da Igreja, que é a questão da encanação. O pessoal 

reclama mais dizendo que é o caminhão do lixo, mas, na verdade, é qualquer carro 

que for passar, vai estourar. E, na quinta-feira, quando eu solicitei o rapaz chega lá, 

pega um pouquinho de areia, dessas fininhas e bota em cima do cano. Até uma 

criança lá, jogando bola, acontece a mesma coisa. Já não tem água na Branca e 

dessa forma? Inclusive mandei o vídeo para alguns secretários, mandei um vídeo 

para WhatsApp do prefeito pedindo a ele a providência. A providência tomada foi 

essa, mas, não supre. Está sendo um trabalho que não tá adiantando. Hoje foram lá 

de novo, porque eu reclamei de novo. Tem que cavar, eu não entendo disso não, 

mas, tem que cavar e fazer alguma coisa, colocar mais baixo, não dar trabalho 

quase nada, é um pedacinho, mas que tá uma rua inteira sem água por causa desse 

problema. Então, hoje, para não ficar só de boca, eu estou encaminhando essa 

Indicação e peço ao diretor do SAAE que tome essas providências o mais rápido 



possível para evitar constrangimentos desnecessários e que hoje são corriqueiros. É 

direito das pessoas, da comunidade que pede, pede e pede e não é atendido, 

então, às vezes, tomam outras medidas desnecessárias para gestão, mas, para eles 

é um meio que tem de que as coisas sejam resolvidas.  

 

E, mais uma vez, eu venho solicitar, nós estamos no dia 9 de abril e as aulas da 

creche era para ter iniciado no dia primeiro, na segunda-feira passada, mas até 

agora não foram iniciadas, nada foi feito. Chegou parte do material do muro, mas 

nada foi feito ainda. Então, quero saber se a creche ainda volta a funcionar nesse 

município ou se ela realmente vai ser fechada.  

 

Quero desejar a todos aqui o meu bom dia muito obrigado e fiquem com Deus". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Senhores e senhoras, nós estamos aqui em mãos com um convite do Centro 

Educacional O Pequeno Príncipe, que irá patrocinar no dia 16 de abril, próxima 

terça-feira, a partir das 7 horas da noite, a encenação da Paixão de Cristo, lá na 

Praça do Trevo. Um evento de grande porte que toda a população está convidada 

a prestigiar. Parabenizar, como sempre, a grande e ilustre amiga Maidy Rocha pelo 

seu desempenho a frente do Centro Educacional O Pequeno Príncipe. 

 

Senhor presidente, quanto as Indicações, eu gostaria aqui de reforçar, 

principalmente ao nobre líder Mauricio, que Vossa Senhoria fizesse um apelo ao 

senhor prefeito para que cobre dos seus secretários agilidade. Olhe, eu já cansei 

aqui de pedir a Sua Excelência, secretário de Viação e Obras, João Eudes de Melo 

Bastos, que refaça a iluminação pública do Santo Antônio, refaça não, reorganize, 

porque tem lâmpada queimada há mais de dois anos. Eu cobrando aqui a lâmpada 

da entrada do Povoado Santo Antônio, na Avenida dupla. Já cansei de pedir aqui a 

poda das Árvores de frente à Escola Francisco Albuquerque Pontes, na praça. E, 

quero aqui explicar mais uma coisa, está vazando corrente nos cabos da instalação 

de lá, que é muito antiga e fica lá jogando fogo. Principalmente agora no período 

de chuva, lá de lado da minha residência, de lado da igreja, tem um poste que vaza 

todas as noites lá o foguinho. Já fiz inúmeras indicações e às vezes até a gente fica 

envergonhado, que parece que não vale nada. Então, tô reforçando as Indicações 

ao senhor secretário, solicitação a reposição da iluminação pública e sobre o lixo 

que ainda tem muito. Se recolhe, mas tá pouco, tem que ter uma agilidade maior, 

principalmente nessa época de chuva, que vem pernilongo, rato, escorpião e etc.  

 



Então, nós temos que ter uma providência maior da Secretaria de Saúde, onde 

quero também solicitar urgência na determinação de um novo médico ou médica 

para o Distrito. 

 

 E eu quero aqui agora solicitar dos senhores vereadores, pois o Padre Manoel está 

realizando no dia primeiro de maio e nos pediu para que nós organizássemos uma 

Cavalhada aqui no povoado Jenipapeiro, a fim de que a gente possa ajudar na 

construção da Paróquia de lá. E, se possível solicito dos seus vereadores, quem 

quiser doar um prêmio para ser sorteado lá, para o pessoal mais carente, nós 

estaremos assim fazendo essa ação. Por que todo ano, os cavaleiros também doam 

um brinde para ser sorteado lá, uma cesta básica ou algum prêmio que seja de 

utilidade no dia-a-dia das donas de casa, tendo em vista que jenipapeiro é um dos 

bairros mais pobres, em virtude do mutirão e o pessoal carente necessita muito. 

Então, é uma forma de ajudar ao Padre Manoel, a Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição e também o pessoal de Jenipapeiro. Dia primeiro de maio, Dia do 

Trabalhador, 15 horas, no antigo pátio da Comesa. 

 

Senhor presidente, eu gostaria de mandar aqui uma Moção de Parabéns ao Nobre 

Cavaleiro e companheiro, o Emerson Costa lá de Boca da Mata, que realizou uma 

festa excelente no domingo próximo passado, uma Cavalhada beneficente, onde 

também houve sorteio de vários brindes. A população compareceu em massa. Uma 

festa muito bonita e eu queria mandar uma Moção também para os campeões da 

tarde, Cavaleiro Celso Amorim, que conseguiu 6 argolas, segundo lugar Murilo 

Vigário, com cinco argolas e, terceiro lugar, companheiro Bruno lá de Satuba, com 

quatro argolas, quarto lugar Geraldo Jackson, com 3 agora e em quinto lugar, o 

André Vigário, com três argolas. Lembrar que o encarnado venceu por 23 a 10. Foi 

uma festa em homenagem a São José. Agradecer a ele e a família pela 

receptividade para com os cavaleiros da Cavalhada Alagoana. A esse respeito, 

quero dizer que a partir de amanhã, dia 10 até o dia 15, nós estamos iniciando as 

inscrições para o 4º Torneio Alagoano de Cavalhada, onde Vossa Senhoria também 

sempre participa, em nome da Câmara de Vereadores, de alguma forma e nós 

agradecemos o patrocínio da Câmara de Vereadores, do vereador Presidente 

Alexandre. 

 

No mais, eu quero me referir aqui onde foi citado que algumas obras estão 

paradas, várias inclusive e isso não é só em Atalaia, é no Nordeste e no Brasil. É um 

descalabro tão grande que a gente sente até mal em comentar isso. Isso começou 

lá começou lá atrás, pelo menos aqui em Atalaia, em 1986, quando a Cipesa, quem 

lembra aqui, a maior indústria de construção do Estado de Alagoas de pré-

moldados, fez uma obra aqui em Atalaia até hoje uma obra maldita, diga-se de 



passagem, que era saneamento básico de 100% e, ainda hoje, tá ali no Jenipapeiro 

a marca da descredibilidade, com aquelas duas fossas a céu aberto, onde hoje 

virou moda, roubarem os terrenos todo, no terreno que é do SAAE. Isso foi 

denunciado por esse Vereador inúmeras vezes e nunca foi tomada as providências 

pela promotoria pública municipal. Como é que um prefeito que entrou agora, 

pegou o município com cinco ou seis folhas em atraso, pegou a maior crise 

financeira de toda a história do Brasil e do Nordeste principalmente, iria ao invés 

de tentar pagar o povo, fazer as obras que segundo a Lei, se usar e utilizar o 

recurso público, iria ser fracionado, iria cometer irregularidades e por isso 

penalizado. Então, o que resta a nós vereadores, é pedir a bancada Federal que 

faça um levantamento de todas as obras federais que estão paralisadas no nosso 

município, para então rever a possibilidade de serem refeitos esses programas. Em 

primeiro lugar, a responsabilidade de quem é? Caixa Econômica Federal, que é o 

beneficiador do projeto. Quem é que financia? Há 30 anos aqui como vereador e 

nunca vi chegar uma recomendação, uma reclamação da Caixa referente a projeto 

tal que está parado há 5 ou 10 anos, em todo e qualquer município do Brasil, pois 

isso não é só em Atalaia. Então, carece de uma efetiva cobrança da bancada 

Federal nobre vereador e líder Mauricio”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

"Estava vendo aquela questão que Vossa Excelência estava falando, assim como a 

vereadora Janaína e vereador Cicinho, sobre a questão dos médicos. Entrei em 

contato agora com a secretária. Isso é um problema de 57 município no nosso 

Estado, que depois do Mais Médicos, aquele programa, os médicos cubanos foram 

embora e estão tendo essa dificuldade. Ela está correndo atrás de contratar 

médicos para o Santo Antônio, Branca I e II e Olho d'Água, os quatro lugares que 

estão sem médicos. Eu tava assistindo a reportagem essa semana, que pediu 

demissão mil médicos do Mais Médicos. Só está sendo prejudicado os municípios, 

porque o Governo Bolsonaro não sabe ainda para quê veio, porque tá um caos na 

saúde, na educação e fica repassando essa carga para o município. O município é 

quem sofre e quem sofre mais é a população. Ontem, eu estive no Hospital João 

Lyra filho com meu menino, que tem 6 anos e começou a vomitar todo. Levei, foi 

bem atendido lá, mas o médico está atendendo 200 pessoas ou 250 pessoas em 

um dia. Para você ver a situação, ele nem teve tempo de almoçar ontem, quando 

ele tava almoçando eu cheguei lá e ele deixou a metade do prato sem comer e foi 

atender". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 



“Eu estive ontem no Hospital, eu cheguei lá por volta de 7:40, mais ou menos e ele 

já tinha atendido no período que eu tava lá até umas 8:20, em torno de 10 pessoas. 

Por que isso? É o pessoal que está se locomovendo do PSF". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Em um Hospital daquele porte, um médico só não resolve. Na época em que o 

Juliano era secretário eram dois médicos e mesmo assim não dava vencimento, 

imagine um. Acho que é necessário que providencie um outro médico para lá. 

Atalaia paga bem ao médico. E, o médico bom que tinha, colocaram para fora e 

como Atalaia está precisando de médico assim?”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Os da Branca e o de Santo Antônio não são do Mais Médicos, são contratados 

que saíram por motivo de pagamento mesmo”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Complementando o raciocínio é dizer o seguinte, se o médico que recebe 

particular uma futura ou então dos plano de saúde, a gente chega na Unimed hoje, 

leva em média de 4 a 8 horas para ser atendido, pode ser com o que for, suspeita 

de meningite, de enfarte, de derrame, o que for, mas, tem que esperar lá. Então, a 

gente sabe que o Brasil está de ponta-cabeça, virou de ponta-cabeça, o Governo 

tem tomado umas determinações aí meio alopradas, quando a gente vê agora o 

presidente troca o Ministro de Educação sem ter visto o trabalho do outro. Então, 

eu acho que estamos perdidos, nós estamos a deriva. Temos que ter um tempo do 

aguarde-se para ver se vai funcionar". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Vereador Fernando, só entrando aí um pouco na discussão do Mais Médicos, eu 

não estou aqui para defender e nem para acusar ninguém, é bom que se frise 

primeiro isso. Segundo, todos nós brasileiros sabemos que houve essa quebra de 

convênio, de contrato do Governo Federal com o Governo Cubano, com a ditadura 

Cubana, então, consequentemente, se os médicos do Mais Médicos, os médicos 

cubanos, que na realidade a partir da hora que foi quebrado esse contrato eles 

permanecessem aqui no Brasil, ele teria duas situações. Primeiro, ele podia ser 

extraditado, porque não é cidadão brasileiro, e, para que ele se tornar cidadão 

brasileiro, ele precisaria, se fosse solteiro, casar com cidadão ou cidadã brasileiro. 



Tem uma situação de uma amiga nossa que ela é filha de uma cubana médica, a 

mãe veio para aqui, casou com brasileiro, mas, como o regime lá é muito fechado, 

ela em hipótese nenhuma, a diplomacia cubana não aceitou mais ela, mesmo ela 

casada. Se tornou uma cidadã brasileira, mas, ela tá impossibilitada de voltar para 

Cuba. Por que isso? O governo cubano queria que, a medida que houve o distrato 

do contrato, todos voltassem. No regime cubano o médico qualquer que seja o 

trabalhador cubano, que ganha os seus vencimentos, 70% desse vencimento, salvo 

engano, fica para o Governo e 30% é para o cidadão. Existe outra situação, que a 

menina ela é cubana, tá terminando aqui uma faculdade, mas, tem o prazo de dois 

anos para voltar. Se ela não casar com um cidadão brasileiro, ela vai ter que deixar 

a mãe aqui e voltar para Cuba, e, Deus sabe lá quando é que ela vai ver a mãe de 

volta. A mãe já foi renegada pelo Governo e já não pode mais ir ver a família. E, 

como é que impactou isso vereador Fernando e senhores vereadores, os médicos 

dos Mais Médicos, com relação ao médico de Atalaia, o médico lá do Coité do 

Nóia, lá de São Paulo, como é que impactou isso na hora que esses médicos saíram 

do mercado? Aumentou a oferta com relação a emprego. Então, o cara ganhava, 

vamos dizer, no município de Atalaia, R$ 10.000,00 e o outro município tá tendo 

condição de pagar R$ 15.000,00, o cara vai ficar no de 10 vai para o de 15?  Então, 

existe algumas situações que a gente se depara e é pego de surpresa. Eu, na minha 

concepção, acharia que essa situação do distrato do Mais Médico, que teria que ter 

um período de transição do Governo Federal, um período de transição, para que 

novas turmas de médicos se formassem no período de um ou dois anos, para que 

esse pessoal pudesse ir suprindo as as necessidades. Mas, não dessa forma que 

houve um uma situação aí de um distrato e pegou todo mundo de surpresa". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Completando o seu raciocínio, eu gostaria de dar uma sugestão aqui pessoal, que 

o pessoal que se formou e está devendo FIES, começasse a pagar com trabalho. 

Seria uma saída, mas, o Brasil da gente, sabemos que a politicagem domina tudo e 

abafa todo tipo de coisa que possa vir a beneficiar a grande maioria. 

 

Gostaria de encerrar dizendo que Deus é maior. Maior do que ele ninguém. 

Sempre na luta". 

 

Vereador Alexandre Tenório 

 

“"Eu venho, senhores munícipes da cidade de Atalaia, fazer hoje um agradecimento 

de um ato do governador Renan Filho, atendendo a um pedido do prefeito Chico 

Vigário, que durante algumas reuniões que participei, inclusive uma delas no 



Palácio do Governo, quando o governador foi dá a isenção do bagaço da cana-de-

açúcar, ele tocou no assunto que poderia e teria a necessidade daquela população 

de São Sebastião, de Jagatá, de Parque do Futuro e do Paraíso, de serem calçados. 

Eu tive a oportunidade de participar dessa reunião e ver a preocupação que o 

governador teve para com aquela comunidade. Inclusive, no dia do da inauguração 

aqui do Pró-Estrada, o governador foi caminhar lá e viu a necessidade daquele 

calçamento daquelas comunidades. Então, em conversa com o prefeito Chico 

Vigário há cinco dias atrás, em contato por telefone, perguntei a ele se ele sabia da 

medição através de GPS de toda aquela comunidade. Ele disse que tinha 

contactado com o senador Renan Calheiros e reforçou o pedido junto ao Senador, 

que lembrasse ao Governador Renan Filho aquele compromisso que ele teve com 

o prefeito Chico Vigário e com aquela comunidade. Eu venho aqui agradecer, em 

nome dos munícipes atalaienses, aquela medição que está sendo feita pelo 

Governo do Estado. Agora, eu acho que de uma forma definitiva, que irá sair 

aquela obra tão importante do Loteamento São Sebastião, Jagatá, Parque do 

Futuro e Paraíso. Então, deixo aqui os meus agradecimentos a essa parceria do 

pedido do prefeito Chico Vigário e essa determinação do governador para que 

toda essa comunidade seja beneficiada". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Vim aqui hoje para dar os parabéns à grande Cavalhada que houve no Povoado 

Boca da Mata, onde fui convidado para a entrega do troféu. Quero aqui mandar 

uma Moção de Parabéns para o amigo Emerson e Magaly, pela recepção e 

grandiosa festa. Também aos cavaleiros que mantêm essa tradição viva. A 

importância do folclore e da cultura do nosso município, que muitas vezes está se 

acabando e nós não estamos percebendo. 

 

O vereador Cicinho subiu aqui nesta Tribuna e falou da quadra de esportes 

inacabadas há anos. Passamos por duas Legislaturas falidas, irresponsáveis e 

estamos caminhando para outra? Não pode. Passamos por uma gestão onde o 

prefeito deixou salários atrasados. Onde o outro prefeito não tinha nem secretário 

e que funcionava com uma secretária só que mandava em todas as pastas do 

município. Imagine você botar uma secretária para tomar conta de todo o 

município? Lamentavelmente passamos por isso aqui em Atalaia. Na véspera de 

entregar o mandato, Atalaia ficou jogada ao lixo. Atalaia ficou abandonada. É 

lamentável a falta de comprometimento desse povo que assume a gestão e deixa 

Atalaia jogada as traças. Atalaia ficou jogada as traças por quatro anos. Se ela não 

crescia, ela nem se manteve, ela reduziu. Tivemos dois gestores durante quatro 

anos e nenhum dos dois prestaram, porque entregaram as chaves da Prefeitura a 



pessoas irresponsáveis que só queriam saber de benefícios financeiros ou que 

fosse para perseguir algum servidor.  

 

Por isso que falei vereador Cicinho, que queria ter a oportunidade de gerenciar 

esse município por um ano, para vocês verem se o município de Atalaia já não 

estava contemplado com ginásio de esportes, contemplado com estádio de futebol 

na Comesa, nos Olhos D’água, no Santo Antônio, na Vila José Paulino onde temos 

um campo tradicional que nunca viu uma grama. Na campanha política só chegam 

dizendo que é bom, que promete o mundo, mas no papel nada é cumprido. Outra 

coisa é a falta de palavra de gestores, que a cada dia estão caindo às mascaras, 

pois não respeitam nem as palavras deles. O que é prometido em uma campanha 

política não é cumprido nem com os políticos, imaginem com o povo.  

 

Realmente essa quadra de esportes, onde tínhamos o Carnaval, onde tinha 

campeonato de futsal, quadrilhas juninas. Por que não uma coberta? É dinheiro de 

outro mundo? Veio dinheiro para essa quadra. Pode pegar na Prefeitura, que tem. 

O que acontece é que primeiro estão priorizando a sua própria casa e não para o 

povo. Quando viemos para essa Casa, viemos para representar o povo. Quando o 

gestor vai para aquela casa grande, para a Prefeitura, é para gerenciar para o povo.  

 

Quando vi uma irmã minha trabalhando contratada, fui sensível a situação e pedi 

para ela se afastar. O município não estava em condições de pagar a ela. O cara 

chegou nesta semana e me pediu para arrumar um emprego para sua filha na 

Educação. Mas, colocar para não receber, para depois estar na minha porta 

cobrando? Temos que parar, organizar e gerenciar para o município.  

 

A classe política de Atalaia está tão descredenciada, que nós perdemos valores nos 

últimos anos. Sabe por quê? Por estarmos fazendo parte de Governos quebrados, 

de governos que não mandam nem neles mesmos. Acontece que abrimos um 

portal para o Pilar. Hoje, entrou em Atalaia, uma pré-candidata que só dar bom dia, 

bom dia, bom dia. Nada contra a minha amiga Cecília. Mas, eu tenho serviços 

prestados em Atalaia. Eu tenho horas de serviços prestados a comunidade de 

Atalaia. Já falei isso aqui nesta Tribuna e tem gente que disse que tem o áudio, 

grave o áudio e faça um DVD e depois venha discutir comigo se realmente eu tinha 

razão ou não. Tive a coragem de dizer isso na Tribuna, onde muitos não teve. Eu 

respeito todos os meus eleitores, todos os meus amigos, pois eu sei que o que deu 

um voto, deu de coração e, o que deu dez, é porque tinha condições de dar dez ou 

vinte. Mas, eu tenho cumprido com todas as obrigações com o meu grupo político. 

As vezes sai alguém do grupo e faz um bicho de sete de cabeças do político, mas, 

procure saber o que o político fez por ele. Geralmente o eleitor só fica com o 



político, quando vê o beneficio próprio. Antes de ser político, eu tinha a visão que 

o político era o mais corrupto do mundo, mas quando eu sentei nessa cadeira, me 

deparei com situações que não vou trazer aqui, pois, quando sair da política, terei 

que escrever um livro sobre as situações que já passei com o eleitor, os pedidos 

absurdos que já recebi para fechar um acordo. E, as cobranças agora não é pessoal, 

é por whatsapp. Então, como você vai gerenciar um município e gerenciar com 

uma eleição tão cara como a de Atalaia. Já tem gente se organizando para 2020 e é 

bom que se organize mesmo, porque vai ser a eleição mais cara dos últimos anos. 

Para sentar nessa cadeira aqui, não é porque ninguém é bonzinho não, é porque 

fez um acordo político.  

 

Atalaia vem abrindo portas para políticos que nunca administraram nada. Nós 

estamos tentando migrar políticos para Atalaia, que não tem compromisso 

nenhum com ela. Para candidaturas que se cair aqui de helicópteros, ninguém sabe 

quem é esse cidadão. Mas, o povo está levantando bandeira. Pilar é um município 

rico, onde tem verbas para tudo. Mas, as pessoas estão tentando trazer 

candidaturas para cá, visando que o dinheiro do Pilar vai pra eles. Não é assim que 

funciona, temos que dar credibilidade a pessoas que já gerenciaram e não em 

quem nunca gerenciou nada. Mas, eu sei o porquê disso e não irei dizer agora, mas 

um diz irei dizer. Pode me criticar hoje, mas eu tenho um serviço prestado em 

Atalaia. Já fui durante um ano chefe do transporte da Saúde do município, já fui 

três anos diretor da Vigilância Sanitária, que naquela ocasião, funcionava. Vou 

pedir uma prestação de contas da Vigilância Sanitária, para saber quanto é que 

entra mensal, onde está sendo investido esse dinheiro e quantos agentes têm. 

Mando esse Requerimento para a secretária Rosangela. Eu não vejo um agente 

sanitário, fazer o trabalho de agente sanitário, dentro de Atalaia. A Vigilância 

Sanitária é um trabalho preventivo e eu não estou vendo a Vigilância Sanitária 

trabalhar.  

 

Será que no meio desta Casa não tem ninguém para representar Atalaia? Será que 

temos que importar os de fora? Já basta os que trouxemos e não deu certo. Hoje 

está aí o Amauri, filho de Beba, que com três meses que assumiu a Finanças, são 

três meses pagando em dia. A Prefeitura paga amanhã, dia 10. Então, porque não 

dar oportunidade, valorizando primeiro a sua casa. 

 

Quero ter a oportunidade de poder gerenciar esse município um dia. Eu quero um 

ano de Governo, que se não fizer o que prometi nesse plano de Governo de um 

ano, eu renuncio. Se eu não terminar com as obras inacabadas, o rastro de obras 

inacabadas de forma irresponsável. Uma coberta de quadra é a coisa mais barata 

do mundo. Piso de quadra é mais barato do que uma coberta. Temos aí um monte 



de obras paradas. Se é tão ruim, porque brigam tanto para ser prefeito? Vi uma 

mensagem que dizia assim, não importa qual a cidade, ser prefeito é bom.  

 

Estou aqui vereador e sou candidato de novo. Ou a vereador, ou a prefeito, ou a 

fazer parte de um chapa que tenha compromisso, responsabilidade e de uma 

chapa que tenha o sangue atalaiense nas veias. Vi para este município com sete 

anos de idade, para vê ele crescer. Quem gosta da sua casa, são vocês mesmos, 

não o povo da rua”. 

 

Vereador Cicinho (Aparte)  

 

“Só gostaria de lembrar a Vossa Excelência que no Estado de Alagoas tem algumas 

pessoas que arrendam Prefeituras falidas. Como Vossa Excelência acabou de falara 

aqui, se não dar, para quê quer? Sabe o que falta, nobre vereador? É ser ser 

humano. É fazer o que é certo. É administrar. É trabalhar. No bom, todo mundo é 

bom. Quando vinha meio mundo de dinheiro para o município de Atalaia, era mil 

maravilhas. Quando a coisa aperta, não sabe administrar. Por que só está ruim para 

Atalaia? Tem meio mundo de Prefeitura que pagam o salário em dia, que a cidade 

funciona. Outra coisa que eu queria lembrar ao povo de Atalaia, que a cidade é tão 

sofrida que não se tem mais o Carnaval, estamos chegando em mais uma época 

junina e não se tem mais o São João. Uma cidade, que completa ano e não tem 

uma festa popular, de graça, para o seu povo que é tão sofrido. Se organizando e 

montando uma equipe boa, dar para se fazer. Quando Vossa Excelência diz, está 

correto, pois não precisa ir buscar lá fora, para tomar conta das pastas de Atalaia. 

Procure uma pessoa de Atalaia, que eu tenho certeza que tem condições de tomar 

conta de Atalaia. Vossa Excelência disse que passou Governo que era um secretário 

para todas as secretarias, mas, esse Governo que estar, não mudou não, os 

secretários que tem aí a maioria são todos laranjas, sentados na cadeira para serem 

manobrados por parentes do prefeito”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Na terça-feira, tivemos aqui uma manifestação pacifica, onde atendemos muito 

bem aqui os funcionários da Saúde. Todos os protestos que vieram para esta Casa, 

foram atendidos. Mas, a vereadora Janaína, por ser principiante neste ramo político, 

talvez não tenha passado por momentos que eu e seu esposo, o ex-vereador Luiz 

Carlos, já passaram lá atrás, a exemplo de outros vereadores. Essas cobranças de 

Sindicato eu já conheço. A vida ensina e eu tenho aprendido a conviver com esse 

tipo de pessoas que fazem de uma profissão, usam um Sindicato, uma Associação, 

para fazer política com o Executivo. Isso que aconteceu é simplesmente uma 



saudade de um convite do gestor, para o cara ir tomar um cafezinho na casa dele. 

Estão esquecidos na geladeira e estão em manifesto aqui, tentando usar uma 

classe trabalhadora, para se beneficiar individualmente. Mas, o gestor está de 

parabéns, não tem que chamar, tem que pagar, dar reajuste e negociar com a 

classe toda”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Eu estava fazendo a minha parte, vieram pedir o meu apoio e eu me ofereci para 

acompanhar eles. Que, tivessem o mínimo de respeito e não, praticamente, bater a 

porta na minha cara e dizer que eu não poderia participar da reunião. De antemão, 

quero dizer que da  mesma forma, eu não vou continuar a alimentar a cultura 

desse Sindicato. Então, desde já, o projeto nem chegou aqui, mas, eu informo a 

todos vocês e perante toda a sociedade atalaiense, que eu voto contra a 

obrigatoriedade do servidor a pagar o Sindicato”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Pode contar também comigo vereadora”.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Na hora que existe um Decreto do Presidente da República, então, não adianta 

vim uma Lei dessa para cá. Entendo eu que, por mais absurdo que se houvesse a 

aprovação de uma Lei dessa, já iria nascer morta. É uma Lei Federal. Lei é para 

cumprir”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Infelizmente, quem vai perder com isso é o povo. O que esse presidente quer, é 

acabar com os Sindicatos. Tem Sindicatos que brigam pela classe. Infelizmente tem 

sindicalistas que gostam de comer na casa do prefeito. Atalaia, hoje só não está 

pior, graças ao SEATA que vem brigando pela classe”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Na verdade, somos muito criticados nesta Casa, mas as mascaras estão caindo nos 

sindicatos. Como é que você vai para uma luta com o prefeito, tem o apoio de uma 

vereadora, de uma Câmara e dispensa esse apoio. Então, não queriam discutir o 



reajuste, mas sim outra coisa. Vá se acostumando vereadora Janaína, que essas 

praticas já são velhas”. 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

"Vereador Marcos, é muito importante o seu pronunciamento, fazer esse 

levantamento aí no comportamento da política, do político, dos políticos, dos 

cidadãos. Me admira muito na última reunião, infelizmente eu não pude 

comparecer, foi a atitude do cidadão que vem aqui se dizendo representar a Saúde 

do município de Atalaia, que eu acredito que não representa, porque eu conheço 

os profissionais da Saúde e são gente de bem, educados. E, chega aqui com a 

bandeja de ovo ameaçando ou tentando intimidar. E, no outro dia, vai para reunião 

com o prefeito, que é quem vai fazer um acordo, a negociação e não tem coragem 

de levar essa bandeja de ovo para jogar na cara do prefeito. Mas, para amedrontar 

os vereadores daqui, eles vêm. A vereadora Janaína se compromete em 

acompanhar para fazer um entendimento, uma conciliação, fazendo o papel dela, 

de representante do povo e chegar um representante do Sindicato, dizendo que 

não quer a presença dela. Como ela mesmo falou, com certeza, e Vossa Excelência 

também, esse cara devia tá muito mal intencionado, querendo usurpar acordos 

pessoais com o prefeito e não representando, com certeza a classe. É lamentável 

essa postura de algumas pessoas. Eu volto a retratar que vários servidores da 

saúde do município ligaram para mim, repudiando a atitude desse cidadão, e, 

sobretudo, do cidadão que veio aqui ameaçando a classe com o ovo. Que jogasse, 

queria que jogasse, porque eu jamais vou para casa de ninguém armado, quando 

eu vou para casa de alguém, eu vou para conversar, eu vou para o diálogo, mas, 

infelizmente, existe pessoas e pessoas. E, Vossa Excelência está fazendo aí um 

relato de uma análise crítica muito coerente.  

 

Finalizando aqui, tem uma bandeira que eu levantei lá atrás, ainda no Governo 

passado e Vossa Excelência reacendeu neste mandato e tá esquecida, que é a 

forma da gestão do Atalaia Prev. Nós já estamos terminando o mandato do novo 

prefeito, que já começou o segundo biênio, está finalizando e continua do mesmo 

jeito, ninguém sabe como é feito, ninguém sabe. A indicação tem que ser dos 

servidores de Atalaia, que hoje não participam dessa indicação, da seleção. Então, a 

gente precisa realmente rever, vereador Alexandre, com nosso jurídico, com o 

prefeito, para a gente abrir essa votação para todos os servidores, ativos e inativos. 

Obrigado".  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 



“Quero aqui deixar bem claro para todos os amigos vereadores, população e 

servidor público desse município, do perigo que estamos correndo em deixar mais 

uma eleição as escuras. Quem tem funcionário público de Atalaia em casa, vai 

pagar o preço de novo pelo mal gerenciamento de novo. Já pedi o projeto ao 

prefeito e quero pedir que o líder Mauricio Tenório fique atento nesse 

pronunciamento. Mais uma eleição para o Atalaia Prev servir de cabide de 

emprego de famílias. Esse projeto já  era para ter vindo do Executivo, já conversei 

com o prefeito e com o procurador, Dr. Marcio Júnior, pois a eleição tem que ser 

aberta e democrática. 

 

Vai vim aqui um projeto, daqui a pouco vou sentar com o presidente Alexandre 

Tenório e conto com os amigos vereadores. Para a gente vê essa questão dos 

mototaxistas de Atalaia. Vai ser aumentada as cilindradas, de 125 para 300. A cor 

não importa, pois antes era só branca. Também irá ser dado mais 10 anos. Vamos 

sentar com o jurídico desta Casa, para trazer beneficio à Associação dos 

Mototaxistas e aos mototaxistas”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Estive presente na Audiência Pública proposta pelo Ministério Público e o juiz 

Alberto Jorge, e, ficou definido, naquele primeiro momento, que a Portaria no dia 

seguinte ela era revogada pela SMTT. Mas, o que alegam no pedido da Portaria da 

SMTT, em ter bloqueado o Transporte Complementar, é o seguinte, eles dizem que 

tinham oito milhões de passageiros para o transporte urbano de Maceió, e que 

esses passageiros foram reduzido para cinco milhões. Isso é anual. A SMTT, para 

dar uma resposta aos empresários dos ônibus, do transporte urbano de Marcelo, 

ela tinha que se apegar a alguma coisa e se apegaram ao Transporte 

Complementar. Mas, esqueceram do Uber, que hoje ele faz um trabalho muito 

mais eficiente, porque ele leva de um ponto a outro de Maceió, e deixa numa porta, 

se quiser. A resposta que encontraram foi atingir e atacar o Transporte 

Complementar, o Metropolitano. Aquele da faixa verde, que leva para Rodoviária, 

eles não atacaram. Mas, o Metropolitano, que tem sentido ali na Fernandes Lima, 

disseram que eles pegam em qualquer ponto e qualquer que seja o passageiro. 

Minha gente, é o seguinte, eu nem tô aqui para defender, nem para atacar 

ninguém, mas existe em toda a classe alguém que faz o errado, eu sei disso, mas o 

cara, que é a grande maioria, que trabalha correto, não pode pagar pelo que faz 

errado. Então, que a SMTT de Maceió fiscalize e multe, até porque, quando existe a 

apreensão de um carro desse, a multa inicial junto com o guincho e outras coisas 

que têm, como pátio e com tudo, é de R$ 2.800,00. Se for reincidente é de 

R$ 4.000,00. A verdade é essa, estão querendo pegar um culpado e acharam quem? 



O Transporte Complementar do Estado de Alagoas, o Metropolitano, que é aquele 

da faixa azul. Como a nossa cidade foi agraciada, e diga-se de passagem, eu tive 

um bom relacionamento a pedido na época do deputado Joãozinho Pereira, foi a 

gente que conseguiu através do pedido dos transportes complementares do 

município, que Atalaia se tornasse região metropolitana. São apenas 147 

permissões que ele tá dizendo que causa uma perda de 4 milhões de reais. A classe 

política do Estado tem que se unir, independente de quem seja o complementar, 

pois quem não pode pagar essa conta é o usuário". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“"Antes de iniciar, eu quero pedir ao senhor presidente um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Luiz Vasconcelos, filho do seu Aristeu da Rua de Cima. Também 

quero mandar uma Moção de Pesar à família, em nome de Neide, filha do Seu 

Aristeu e que é mãe de Glaucia. O enterro foi hoje e o falecimento foi ontem a 

noite. 

 

Antes de tudo, eu quero falar com meu amigo vereador Marco Rebollo. Marcos, o 

que estiver ao meu alcance e alcance do meu amigo pessoal Marcelo Palmeira, eu 

ligarei para ele e farei o possível, agora sobre o Rui não, porque eu não conheço. 

Aliás, eu achei horrível tudo que ele fez, massacrar a todos que precisam de 

trabalhar, querer tirar o pão de cada dia do pessoal do taxista, que tem seu carro 

próprio, de todos de Alagoas. Então, jamais eu irei falar com Marcelo Palmeira 

qualquer atitude do Rui. Agora, o que tiver ao meu alcance, para o meu amigo 

pessoal, eu farei. 

 

Eu estou sempre apresentando e cobrando, para ver melhorias para nossa cidade. 

Qualquer um, meus amigos que me tenha no Instagram ou no Facebook, pode 

mandar a solicitação que eu irei pedir. Irei continuar pedindo sempre. Hoje, eu 

estou fazendo a primeiro solicitação ao SAAE. Eu já falei com o Lulinha 

pessoalmente, mas, eu quero fazer uma Indicação para o diretor Lulinha, pedindo 

para que melhore tanto a cor, como a qualidade da água que está chegando no 

Mutirão e do Povoado Jenipapo. Outra Indicação vai ser para a secretaria de 

Infraestrutura, para o João Eudes, para ele limpar os bueiros e abrir as valetas dos 

Povoados, que realmente estão com matos, estão cheias de matos, os bueiros 

entupidos. Em virtude das fortes chuvas que irão chegar agora no inverno. É no 

Jenipapeiro, Jagatá, São Sebastião, José Paulino, e, realmente, todo nosso 

município. Também fazer um pedindo para que ele faça a poda das árvores lá do 

Povoado Jenipapeiro, que foi iniciado, mas não foi concluído. 

 



Quero dar as boas vindas ao meu amigo Cicinho. Seja bem-vindo e com sucesso. 

Muito obrigado a todos". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Hoje eu vim a Tribuna, porque está com duas semana que eu não venho a Tribuna 

e tava com saudade dela. Começar agradecer a secretária de Saúde do nosso 

município, onde eu solicitei lá pra vaquejada que eu fiz lá no Assentamento Boa-fé 

e ela mandou a equipe, mandou o carro. Houve dois acidentes lá, um foi um infarto 

do meu pai infartou e foi socorrido pela equipe, graças a Deus em tempo e foi à 

Maceió. Graças a Deus salvou a vida dele. Segundo, o rapaz que caiu e também, de 

imediato foi socorrido e chegou no pronto-socorro. Graças a Deus já tá bem. Então, 

parabenizo o prefeito e a secretária por essa atitude. 

 

Sempre eu venho na parceria com o Executivo do município. Vocês sabem que eu 

sou vereador que mora no Assentamento, moro na zona rural e venho 

reivindicando melhorias para aquelas comunidades. E, agradecer o secretário João 

Eudes, que é um parceiro nosso também, por mandar o caminhão pipa para lá para 

vaquejada e deu a maior assistência com a máquina. Então, só agradecer ao 

secretário. E, também essa semana, agradecer o secretário de Infraestrutura, 

porque eu solicitei uma limpeza no açude que abastece quase 300 famílias do 

Timbozinho e São Luís, onde foi concluído a limpeza e foi feito também um 

aterramento lá da igreja, que estava precisando. Então, tem agradecer essa parceria 

do vereador Maurício Tenório com o Executivo e com os secretários, porque, na 

minha região, a região carente de coisa e longe de acesso. Mas, graças a Deus, a 

gente vem solicitando.  

 

Estou solicitando hoje e faço através de uma Indicação ao secretário de 

Infraestrutura, João Eudes, que já tá lá uma parceria minha, que eu doei já uns tubo 

para a gente fazer aquela ladeira do Renan, onde passa da Branca e passa para 

fazenda da vereadora Janaína. Já está lá o material e a gente precisa só cavar para 

botar e dar uma ajeitada lá. Então, solicito do secretário, para que essa semana a 

gente tomar essas providências, porque graças a Deus, com essa parceria só tem a 

ganhar o nosso município, só tem a ganhar a nossa comunidade. É por isso que as 

vezes eu chego e o pessoal me pergunta, Maurício porquê você é o defensor do 

Governo? Eu digo, eu sou defensor do Governo, porque eu como vereador, 

representante do povo, da minha região que eu reivindico, tá chegando para 

minha região. Então, porque eu não vou defender um Governo desse? solicito uma 

máquina, chega. Solicito, graças a Deus, em parceria com município e o Governo 

do Estado de Alagoas, onde foi feito o piçarramento do Povoado Ouricuri ao 



distrito Porangaba. Conseguimos aqui fazer na Chã de Jaqueira, Sapucaia e 

Brasileira. Então, quem tem que ganhar é a população, porque não vai quebrar os 

carros, irá escoar a mercadoria que vem mais barata, porque o frete vai sair mais 

barato. Então, tudo isso, só tem a ganhar é o nosso município. São essas coisas que 

a gente tem que fazer.  

 

Vendo aqui a questão de médico, a gente vem nessa luta, porque eu faço um 

trabalho social muito grande. Tô no hospital, levo direto gente para fazer exame, 

levo gente para fazer cirurgia e é uma carga muito grande para nós, para mim. A 

gente tem que ver, vereador Quinho, a questão de 57 municípios, eu tava vendo 

uma reportagem com essa dificuldade, porque, às vezes, o município fica mais 

longe da capital e o médico não quer ir. Nesse Mais Médico saiu os médicos e o 

município perdeu foi muito, um perda grande para o Estado de Alagoas. Esses 

médico de Cuba, que atendiam, pelo menos tinha dois, três ou quatro no 

município. Sobrecarrega o Hospital como vereador tava falando aqui. Quem tem 

Unimed, quem tem Bradesco, às vezes passa 45 horas para ser atendido. Eu trouxe 

o meu menino ontem no plano SUS, com meia hora foi atendido e está bom, 

graças a Deus. Já tá jogando bola. Então, tem as dificuldade, mas se tem que 

procurar as soluções para poder atender a nossa população. É ruim o pessoal do 

Santo Antônio está sem médico, é ruim dos Olhos d'Água, ruim da Branca, pois 

sobrecarrega. Ontem, 250 pessoas foram atendidas no Hospital, mas, está sendo 

atendido. Eu vi lá a correria do pessoal, mas tá sendo atendido. A gente também 

tem que ser compreensivo nisso, pois a dificuldade existe. O prefeito, ele me disse 

que tinha ido ao secretário de Saúde do Estado, semana passada e o secretário de 

Estado lá com a secretaria ficou de ajudar o nosso município, ficou de ajudar o 

Hospital. Então, tem buscar essas parcerias, porque só assim tem a ganhar o nosso 

povo, a nossa região.  

 

E, quanto aquela questão vereadora Janaína, eu sei que em toda a categoria tem as 

pessoas que trabalha, as pessoas que dá sua contribuição para o município, porque, 

se você é um funcionário do município, você passou no concurso para fazer aquilo 

você tem que fazer, e fazer bem. Agora, eu vi aqui muita cobrança naquele sentido 

e vieram aqui, todo mundo já chegaram apitando, aquela coisa toda, aquele 

barulho, porque o presidente ele não era para permitir, porque se vem pedir apoio 

da gente, não precisa ser uma bagunça aqui. Estamos aqui para trabalhar pelo 

povo e eu me sinto bem nesse Parlamento, porque até agora a gente vem 

trabalhando para o povo do nosso município, aprovando as leis, buscando a 

parceria para poder a gente ter o entendimento. Agora, tem coisas que não é da 

função da gente. Então, tem que ter a parceria quando existe a parceria. O que 

fizeram com Vossa Excelência é uma falta de respeito. Eu vi aqui muitos agentes, 



conheço muitos agentes aí que não dá um dia de serviço, fica tapeando, porque, 

eu tenho na minha região mesmo, na Boa-Fé, que há três ou quatro anos que tava 

encostado, a secretária teve que apertar, ele voltou para trabalhar, mas ainda 

trabalha lá sem ir na casa do povo, sem fazer as coisas. Então, quem sofre é a nossa 

população". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

"Sei do trabalho de Vossa Excelência, que é grande. O senhor, sendo líder do 

prefeito, cobre ele que seja cumprida à risca o Decreto que ele fez, em dezembro. 

Bote o povo para trabalhar, que tem inúmeras pessoas sem trabalhar. É isso que 

Atalaia precisa, que o povo vá trabalhar e não ficar em casa, ganhando um rio de 

dinheiro sem trabalhar". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Eu, enquanto parlamentar aqui, eu não venho pedir a prefeito para proteger 

ninguém a ficar em casa. Quem passou no concurso vá trabalhar, vá desenvolver, 

porque cada profissional que trabalha, só tem a ganhar o nosso município.  

 

Quanto a questão do cidadão que estava com a bandeja de ovos aqui, eu conversei 

com pessoas, familiares dele, que eu nem sabia que era familiar do ex-vereador 

Tacinho e ele me informou que houve um mal-entendido. E, como foi um mal 

entendido, como não houve a joga do ovo e outras ofensas. Se ele comprou a 

bandeja de ovo para levar para casa ele, só tava no protesto, no lugar errado e com 

uma mercadoria errada, porque, se você vem para um protesto uma bandeja de 

ovo você vai insinuar que é para meter em alguém. Se na sua casa tá faltando o 

tomate, você vem comprar ele e você tá com pacote de tomate aqui numa 

manifestação, todo mundo vai deduzir que você vai jogar tomate em alguém. 

Então, houve um mal entendido. Eu acho que dá para se resolver". 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Eu só falei e hoje toquei nesse assunto que eu nem ia tocar, porque como eu falei, 

certo tipo de gente desmerece que a gente sequer cite. Mas, porque da mesma 

forma, que até eu entendo que seus familiares não tem nada a ver com a atitude 

dele, e, quis até amenizar. Porém, pessoas que estavam aqui no recinto, 

informaram que a intenção era é a que a gente achou que fosse. Por isso que hoje 

eu peguei e vim falar. Era uma pessoa também que não podia nem abrir a boca, 

porque passou mais de dez anos em casa. Em casa não, morando na cidade de 



Palmeira dos Índios e recebendo do município de Atalaia rigorosamente todos os 

meses". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Vereador Maurício, a gente também precisa daqui para frente, é moralizar não 

somente o Executivo, que já fez um TAC e tá se demonstrando a tentativa de 

cumprir, já que os pagamentos já começaram a ter uma regularidade. Ainda não 

estão em dias, é verdade que não estão sendo pago no dia 30, e, no meu 

entendimento, o servidor público tem que receber dia 30 e não no dia 10. A gente 

vê que o prefeito está se esforçando para que seja cumprido. Mas, precisamos 

também olhar para dentro da Casa. As vezes é preciso cortar na carne. Então, eu 

peço ao presidente Alexandre que veja com carinho a situação também da Casa, 

que também existe aqui muita gente que não dá um dia de serviço e que recebem 

regularmente aqui na nossa Casa. E, a gente precisa realmente também 

regulamentar e regularizar a situação do município, da Câmara, para poder ter uma 

efetivação dos serviços públicos, com maior qualidade". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Sempre sou de acordo vereador que o pau que dá em Chico, ele tem que dar em 

Francisco. Então, doa em quem doer. Tem que ser moralizado o serviço público. 

 

Solicitei da redatora de ATA que faça uma Indicação ao superintendente do DER e 

peço o apoio de dois vereadores da região, que eu passei lá essa semana e fiquei 

pensando ali para se precaver de acidente, é o vereador Fernando e Cicinho, que se 

pudesse subscrever, vocês são da região, é para uma lombada ali nos Olhos 

D'Água, ali onde foi feito um campo de futebol e onde passa a travessia de criança, 

de pessoas e não existe uma lombada. Então, quero fazer esse pedido ao 

superintendente e o apoio e a compreensão de vocês dois vereadores que são da 

região, para subscrever". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de dizer a Vossa Senhoria que já fiz umas três Indicações, no mínimo, 

pedindo lombadas ou então, redutores de velocidades. Inclusive, lá em São 

Antônio houve vários problemas, pois botaram quebra-molas e tem uma incidência 

grande de assaltos lá. Pedimos a lombada eletrônica, por se de maior 

trafegabilidade para os usuários. O Governo do Estado deu a resposta que em 

estrada AL dificilmente se colocaria, por falta de recursos. Mas, já foi feito esse 



Requerimento e, eu espero que Vossa Senhoria seja atendido. Que a Casa faça esse 

pedido e me entregue, pois irei levá-lo em mãos ao superintendente, tendo em 

vista que temos essa parceria no DER”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e fazer uso 

da palavra aqui nessa Casa.  

 

Terça-feira passada, infelizmente, por motivo de saúde eu não pude estar presente 

na casa. Mas, justifiquei com o presidente e tenho a documentação necessária para 

trazer para Casa e justificar. 

 

Quero iniciar hoje minhas palavras falando sobre o Casamento Matuto do Distrito 

Branca, hoje a maior festa popular do nosso Distrito. Teve uma reunião com o 

procurador da Casa, onde eu vou apresentar um Projeto de Lei onde a gente vai 

criar a Festa Cultural do Casamento Matuto, com isso vai dar legalidade a festa, 

tendo em vista que o nosso Distrito, como costumo sempre dizer aqui e não canso 

de falar, o nosso Distrito é uma cidade e precisa manter as festas populares 

gratuitas. Assim, vai ter como pleitear recursos para que venha manter uma festa 

popular que atende a todo o Distrito e as regiões circunvizinhas. Então, essa 

semana tive uma reunião com a direção do Casamento Matuto na minha casa. Isso 

será um ganho muito grande, muito importante para aquela festa cultural, onde ou 

município, ou estado ou governo Federal poderá, futuramente, ele com essa 

documentação, ter algum recurso para ajudar na festa popular do nosso Distrito, 

que atende outras cidades, a nossa cidade aqui e as regiões circunvizinhas". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

"Como Vossa Excelência está no tema festa, gostaria de parabenizar aquela 

população do Distrito Porangaba, pois desde que o vereador Mauricio assumiu 

nesta Casa, coma parceria da Prefeitura Municipal de Atalaia tem carnaval todo ano, 

os quatro dias, de graça para o povo. E, a população, graças a Deus, está se 

educando, que é festa que pula, festa que se bebe, mas, graças a Deus, foi tudo em 

paz, não teve um tapa. Na Ouricuri também teve um na quadra, a Karla fez um 

bloco lá, depois fez um Carnaval na quadra de esporte também. Nós que somos 

políticos, a gente fazendo festa para o povo, a gente se sente bem quando não 

tem incidente nenhum. Então, a gente se anima mais de trazer. Pode contar com o 

vereador Maurício se precisar dessa parceria, pois aquele Distrito lá precisa dessas 



festas, tanto o carnaval, como a Festa Junina, do final de ano, a festa de Natal. 

Então, Branca só tem a ganhar com isso". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de partilhar com Vossa Senhoria desse grande projeto. Nós estamos 

numa luta grande com a Cavalhada Alagoana para torná-la um bem material do 

Estado de Alagoas. Há quatro anos atrás nós resolvemos fazer um torneio 

alagoano e hoje temos o apoio do deputado Davi Davino e de outros deputados. 

Mas, ainda não foi possível realizar esse sonho por falta de uma Associação, que dá 

muito trabalho. Essa Associação tem que ter dispêndio financeiro mensal, 

prestação de contas e estamos na luta ainda. A Festa do Casamento Matuto de 

Atalaia completa este ano, 20 anos. Politicamente ela é inviável se tornar um 

patrimônio do município, porque quando estamos com um prefeito que se dá com 

a gente, temos um certo apoio, mas quando não se dá, não tem. Mas, temos vindo, 

ao longo dos anos, juntando alguns amigos e fazendo essa festa. Esse ano teremos 

inclusive um apoio maior”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

"Eu tenho certeza que os meus pares não vão medir forças para que a gente 

aprove esse projeto, que é muito importante. Como o vereador falou, o Casamento 

Matuto é uma referência não só em Atalaia, mas passa das fronteiras do nosso 

município. A festa cresceu muito e a gente precisa dar uma atenção diferenciada 

para aquela comunidade”. 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

"Primeiramente eu gostaria de me colocar a disposição de Vossa Excelência para o 

que for necessário, para a gente tornar essa festa de cunho cultural, até porque, 

Vossa Excelência sabe do carinho que cada vereador aqui tem pelo Distrito de 

Branca de Atalaia. Então, não me surpreendi uma atitude dessa partindo de Vossa 

Excelência que, com certeza, através da sua experiência com o Instituto Ricardo 

Calheiros, deve tá visualizando lá na frente uma melhoria bem maior em termos de 

apoio externo, do Governo do Estado, e, talvez, até do Governo Federal, depois que 

nós tornarmos essa festa de cunho cultural. Então, você está de parabéns e o 

Distrito de Branca de Atalaia, hoje, eu posso dizer, é muito bem representado por 

Vossa Excelência e pela vereadora Janaína. São dois parlamentares que realmente 

trabalham, realmente vivem e respiram aquele Distrito. Pode contar aqui com 

apoio do Vereador Anilson, assim como, também acredito, de todos vereadores, 



para a gente fortalecer essa sua bandeira tornar a festa da Branca referência no 

estado de Alagoas". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“É um prazer ser aparteado por Vossa Excelência e muito obrigado pelo apoio. Eu 

sempre comento e converso com as pessoas sobre o apoio que Vossa Excelência 

dar com o trabalho que nós desenvolvemos lá no nosso Distrito. Os demais 

colegas aqui, muito obrigado pelo apoio. 

 

Dando continuidade a minha fala, na sessão passada fiz uma Indicação para o 

secretário de Infraestrutura, para que ele fosse levar a metragem e passar a 

máquina nas ruas do Distrito Branca, onde estão ficando alagadas. Vizinha a minha 

casa ali, a Rua do Seu Antônio. Peço a ele que agilize isso.  

 

Com relação à questão dos médicos, a gente pede também agilidade na questão 

da recondução desses médicos para o Branca I e Branca II, porque a gente sabe, 

como já foi muito debatido aqui com os pares, que sufoca o atendimento do 

Hospital. Nobre vereador Maurício, o que Vossa Excelência está falando é 

realmente a verdade. Digo, porque os condutores passam para mim a questão de 

atendimento lá no Hospital. Eu estava até conversando aqui e a gente pede 

agilidade, pois facilita a vida de toda a população. 

 

E, para finalizar as minhas palavras aqui, criticar a atitude que foi tomada com 

relação ao Transporte Complementar do Estado de Alagoas. É um absurdo, todos 

aqui conhecem, todos os pares, assim como a sociedade de Atalaia conhece e sabe 

que o meu cunhado foi um dos fundadores da Associação do Estado, hoje o 

Transporte Complementar do Estado de Alagoas. Sabem que o Transporte 

Complementar de Alagoas é uma referência não é no Estado de Alagoas não, é 

uma referência nacional. Eu fui para um Congresso em Recife, no dia que a 

vereadora Janaína foi, no dia que o vereador Alexandre foi, a Dra. Neide também, 

recebendo a medalha em Recife. Naquele mesmo final de semana. O Estado de 

Alagoas, que é uma referência nacional, onde tem uma licitação que é exigida pelo 

Governo Federal e foi seguida os trâmites legais, ou seja, o Transporte 

Complementar do Estado de Alagoas ele existe por falha dos empresários que 

deixou uma lacuna e hoje existe. A gente não pode, de maneira nenhuma, quebrar 

um sistema para fortalecer outro, por que além da briga dos empresários, além 

disso, tem uma mais agravante, que a população. Imagine um pai de família que 

ganha um salário mínimo, que tem que deixar o salário, um exemplo de R$ 200,00, 

ele vai ter que aumentar para R$ 400,00, pois atinge diretamente os usuários que 



dependem desse transporte. Ou seja, em Maceió não faz parte do Estado de 

Alagoas? Impedindo todo o Estado de entrar na cidade. Foi uma semana muito 

tumultuado, onde vários prefeitos, vários vereadores, a própria sociedade se 

mobilizou contra uma atitude dessa, grosseira e que prejudica diretamente a 

sociedade. Então, estivemos presentes no Fórum do Barro Duro, dando total apoio, 

os prefeitos conseguiram baixar o decreto de repúdio e outros liminares para que 

o Transporte Complementar viesse fluir normalmente. Agora, o que não pode é a 

gente penalizar os pais de famílias e usuários que depende diretamente desse 

transporte, que prejudicará todo o Estado de Alagoas. Então, vamos nos unir, 

porque unidos, estamos fortes. Eu tenho certeza que naquela reunião que houve lá 

no Fórum do Barro Duro, onde estava presente em vários representantes de todas 

as classes, eu tenho certeza que todos nós iremos reverter essa situação para que 

todo cidadão do Estado de Alagoas tenha direito de entrar e sair da nossa capital”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Em se tratando do Transporte Complementar, é bom que se frise que o do Estado 

de Alagoas não é mais aquele de 20 anos atrás, onde a briga era para ser 

reconhecido. Hoje, o Transporte Complementar já é reconhecido e oficializado 

pelos órgãos públicos. Existe uma Agencia Reguladora, que é a ARSAL, que tem o 

Transporte Complementar, altamente regularizado, com os funcionários pagando 

seus encargos, os proprietários também pagando. O que o transporte urbano 

oferece com relação a acessibilidade e gratuidade de quem tem esse dinheiro, o 

Transporte Complementar também ampara isso. É uma realidade reconhecida pelo 

Governo do Estado já há muitos anos. Nós como políticos, como cidadão alagoano, 

temos que reconhecer e dar os parabéns a essas pessoas que fazem o Transporte 

Complementar nesse Estado e que estão fazendo o bem para os usuários do 

transporte alagoano”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Essa questão do transporte é simples. Quem ajudou o Rui Palmeira? Os 

empresários. Lógico que como ele está no final do mandato, o cara quer respostas, 

quer retorno. A  cobrança vem em cima dele e ele vai cair em cima de vocês, que 

não contribuíram com nada na campanha do rapaz”. 

 
 


