SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA
DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019
OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores e
convidados durante a sessão.
Vereadora Janaína do Cal
“Quero iniciar as minhas palavras em nome da vereadora Neide Miranda e
parabenizar pela inauguração do PSF do bairro José Paulino, onde a mesma é a
médica responsável por aquela área, onde a mesma e sua família receberam um
honrosamente uma bela homenagem em nome do seu filho. Muito Mais que
merecido. Parabenizar também a vereadora Maria que foi autora da indicação.
Quero mais uma vez em público me desculpar vereadora e sua família pela minha
ausência, é porque eu tenho um compromisso de trabalho e não podia faltar. Mas,
realmente, graças a Deus, depois de tantos anos, depois da sua árdua e longa luta,
a unidade foi inaugurada para melhor servir a população, com um melhor
ambiente digno de trabalho também dos profissionais que tanto vinham lutando
com suas condições precárias.
Eu tive a oportunidade de assistir ao vivo pelo Instagram do prefeito e escutei
atentamente ao discurso da secretária de Saúde, onde ela falava da reabertura e
que estão aí organizando vai reabrir o Centro Cirúrgico. Graças a Deus, tomara que
não seja apenas um discurso, mas antes que reabram o Centro Cirúrgico, seria
necessário que o laboratório voltasse a funcionar, porque eu não sou médica, mas
já fiz algumas cirurgias e para a gente fazer a cirurgia precisar no mínimo fazer um
hemograma, um elétron".
Vereadora Maria da Comesa (Aparte)

“A vereadora estava justificando e parabenizando essa grande homenagem feita ao
filho da Dra. Neide. Inclusive, eu também quero pedir desculpa por não ter
comparecido. Eu liguei um dia antes, que eu fui fazer uma ressonância e eu não
podia adiar, porque tinha que passar pela ressonância e um processo grande. Pedi
para meu filho vim e eu quero pedir desculpas a todos”.
Vereador Ricardo Calheiros (Aparte)
“Também não pude estar presente ontem, porque estava no Hospital e sai às
pressas, tentei depois que foi feito as consultas e exames ainda sair as pressas,
liguei para o vereador Toni Barros para ver onde estava, para me fazer presente na
homenagem, na inauguração do Posto de Saúde que eu queria estar presente, que
é um momento ímpar para a vereadora Neide Miranda. Queria estar presente
também para prestar nossa homenagem, mas infelizmente não pude, porque
também estava com problema de saúde na família, não foi comigo foi com a minha
família".
Vereadora Janaína do Cal
“Então, voltando o que eu estava falando antes, que o centro cirúrgico seja
reaberto, que graças a Deus será um grande progresso no município de Atalaia,
que o laboratório volte a funcionar. Eu havia perguntado qual tinha sido a resposta,
vereadora Camyla, que a senhora obteve sobre a licitação do laboratório".
Vereadora Camyla Brasil (Aparte)
“A resposta que obtive foi que a licitação havia sido finalizada e que já estava
organizando para abrir. Eu pensava até que essa semana nós já estaríamos aqui
comemorando a reabertura".
Vereadora Janaína do Cal
“Por isso Vereador Quinho que a vereadora Janaína é chata, por isso que o ao vivo
aqui tinha a Rádio, agora tem Atalaia Pop, mas antes deles transmitirem, a
Prefeitura já dá o discurso da vereadora Janaína, porque a vereadora obteve
oficialmente uma resposta dessa e antes de vim a Tribuna eu liguei para o
secretário de Finanças e ele me informou e está aqui anotado, que a licitação do
laboratório acontecerá no dia 18 de setembro. Então ou um secretário ou outro
está divergindo nas nas informações aos vereadores. Então, fica difícil de nós
representantes e fiscalizadores de ter uma resposta para a população. Eu perguntei

ao secretário de Finanças, porque realmente até acredito mais na resposta dele do
que da outra secretária".
Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício
“Que seja feita uma Inidcação ao prefeito, perguntando qual o problema que tem
alguns secretários de atender telefone e não responder não responder no
whatsapp. João Eudes, Amauri, são diferenciados, pois retornam imediatamente. A
de Saúde gosto dela, é minha amiga, mas faço essa critica, porque somos um elo
de ligação do povo com o prefeito”.
Vereadora Janaína do Cal
“Inclusive o secretário de Finanças, hoje eu falei liguei para ele duas vezes.
Qualquer informação de outra Secretaria, agora eu vou perguntar a ele, que no
instante ele me respondeu. Mas, assim, foi uma resposta saudável, quer dizer, hoje
a população que perguntar sobre o exame de sangue, sobre o laboratório, eu vou
informar que dia 18 de setembro haverá a licitação. Se eu estiver no município, vou
fazer questão de participar, porque a gente tem uma resposta concreta para dar a
população.
Toda semana batendo na tecla sobre os médicos, quero informar que a Rua de
Cima já tem médico e que a doutora Andreia, médica efetiva do município,
retornou ao PSF de Santo Antônio. A vereadora Janaína não tá aqui só para
reclamar, tá aqui também para comunicar, porque agora o pessoal da Rua de Cima
que não tava nem indo lá porque sabia que estava sem médico, agora pode
procurar o seu Postinho que tem uma doutora lá atendendo. Infelizmente,
vereador Ricardo, nosso Branca 2 parece que jogaram uma praga lá, que lá vai
fazer aniversário em novembro, a gente vai levar um bolo para comemorar um ano
sem médico".
Vereador Ricardo Calheiros (Aparte)
“É verdade o que Vossa Excelência está falando. Eu não sei o que é que acontece ali.
Sinceramente. Por que se for olhar a pasta da gente, de Indicação para médico do
Branca 2, vamos pedir a Deus que chegue um médico lá para atender aquela
comunidade".
Vereadora Janaína do Cal

“O meu motivo maior aqui de muito orgulho, gratidão é alegria é informar aos
nobres vereadores, em primeiro lugar agradecer a Deus e em segundo lugar ao
deputado federal Arthur Lira, agradecer ao superintendente da Codevasf o Marlan
e aos engenheiros Diego e Anderson, que por meio do pedido, da Indicação,
reivindicação e solicitação após um ano que eu venho quase todos os dias ligando
para esse pessoal, hoje, dia 10 de setembro de 2019, inicia a obra do calçamento
da Rua da Igreja do Distrito Branca. E, nada mais que louvável e justo eu venho
apresentar uma Indicação, pois em outra gestão foi pedido nesta Casa a
denominação da Rua da Igreja para Padre Arnaldo e, hoje eu venho pedir a
mudança baseada na Lei de que não pode logradouro com nome de pessoas vivas,
pedir aos nobres vereadores que atendam aqui a minha Indicação para prestar
uma homenagem ao Seu Mário Martins de Almeida, que viveu a vida toda dele
naquela Rua e merece essa singela homenagem póstuma. Desde já eu quero
agradecer aos nobres vereadores.
E, para finalizar minhas palavras, eu queria pedir já que não foi pedido no início da
sessão, um minuto de silêncio pelo falecimento de Elvio Brasil.
Hoje trago uma outra Inidcação, solicitando do prefeito Francisco Luiz de
Albuquerque a aquisição de um terreno aqui na cidade para que possa ser
construído um novo cemitério. O cemitério de Atalaia estar superlotado e a gente
precisa pelo menos que o nosso ultimo adeus dos nossos entes, sejam dados com
dignidade. Sei que não é coisa do dia para noite, mas que ele pense com carinho e
veja essa possibilidade de adquirir esse terreno e construir um novo cemitério aqui
na cidade de Atalaia".
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“A minha Indicação 015 de 2019, Indicando ao Excelentíssimo prefeito o senhor
Francisco Luiz de Albuquerque e ao secretário de Infraestrutura o senhor João
Eudes de Melo Bastos para que disponibilize uma máquina patrol motoniveladora
à disposição do grupo Copervales, visto que a moagem vai ter início esta semana,
ou seja, a moagem tá tendo início hoje".
Vereadora Neide Miranda
“Dizer que ontem para mim eu fui tomada de emoção, toda a emoção que eu senti
e revivi os tempos que voltaram com a homenagem do meu filho. Também a
realização daquele Posto que foi realizado por mim quando secretária de Saúde,
onde lutei muito para que chegasse a verba. E, quando deixava aquela pasta, já

estava R$ 200.000,00 na conta, creditado para o início da obra. Foram anos de luta,
mas graças a Deus ontem um sonho concretizado não só para mim como
vereadora, como moradora daquela área e como médica dali, mas, principalmente,
para os nossos usuários. Hoje eu posso dizer que o PSF que era o 4 José Paulino,
tem um local digno de atender aos seus usuários e também para nós que fazemos
a saúde, e estávamos no lugar insalubre, cheio de poeira cheio, de mofo. Agora sim
nós temos um Posto exemplar. Agradecer ao prefeito, a secretária e a todas as
pessoas. Agradecer a Maria, minha amiga, colega vereadora, que fez a Indicação
com o nome do meu filho, onde a nossa família foi homenageada. Agradecer
também a Renata minha filha, que falou em nome da família, as suas palavras
Renata nos emocionou muito, muito obrigada.
Como o vereador Maurício dizia, que os Mirandas a semana passada e essa
semana estão em alta, graças a Deus que tudo para o benefício da nossa cidade.
Veio aqui o pandeiro com Jerônimo Miranda, agora o nosso Posto de Saúde.
Realmente a gente tem que elogiar e agradecer o que é bom.
E, falando também que esse ano 2019 foi um ano difícil, um ano de grandes perdas
para Atalaia. Filhos ilustres partiram nos deixando saudade, mas a vida é assim. É
como diz, é o trem que quando chega a hora de descer da estação, tem que ir. E,
essa semana foi o nosso amigo, ex-colega de bancada, o Elvio Brasil. Não porquê
morreu, mas o Elvio Brasil foi uma pessoa que eu convivi desde criança, estudou
com meu irmão Nilson, um menino calmo e tímido, onde fez a sua vida aqui em
Atalaia, sua família, sua carreira política como vereador, como vice-prefeito e
deixou muitos amigos. Foi uma perda lamentável para nós. Amanhã é a missa de
sétimo dia. Só dizer que Deus o receba de braços abertos e que conforte o coração
dos seus familiares".
Vereadora Maria da Comesa (Aparte)
“Também me emocionei muito com a morte do Elvio, uma pessoa que eu gostava
bastante. Lembro que em 1996 chagava lá em casa Elvio Brasil e Luiz Carlos, para
me filiar a um partido, para o ingresso na política. Elvio era o candidato a prefeito e
Luiz Carlos era o vice. Disse ao Elvio que não queria, mas ele insistiu e disse que eu
iria querer. Me pediu para naquele momento fazer a filiação e só depois me decidir
se seria candidata ou não. Quero agradecer a Deus e a ele, pois na minha primeira
eleição foi ele quem deu a maior força para a minha filiação. Quero agradecer a
família, porque ele já estar nos braços de Deus”.
Vereadora Neide Miranda

“Ele e o meu filho Junior eram amigos. Ia para a casa do Elvio e ficava até tarde da
noite jogando, conversando, era amigo particular do Elvio. Então, é uma pessoa
que nos deixou muita saudade e cumpriu a sua missão e agora está nos braços de
Deus.
Voltando à Saúde, eu recebi um relatório hoje aqui da Patrícia que é uma usuária
do Branca II e mora no Caradaço. Uma menina que eu conheço desde os avós, uma
pessoa íntegra, de caráter e aqui está o relatório que eu vou ler para que toda a
sociedade atalaiense ter a ciência disso, inclusive ela já encaminhou uma cópia para
a Secretaria de Saúde: De acordo com a Constituição de 1988, no artigo 196, nos é
concedido o direito à saúde, tendo como preceito o acesso público integral,
universal e igualitário e quando nos vemos diante de um quadro de descaso para
conosco, para a população da comunidade Pirajá e Caradaço 2 que são assistidos
pelo PSF Branca II e se encontra há quase um ano sem médico e a quatro meses
sem agente comunitário. Diante do quadro estamos, pedimos aos órgãos
competentes que voltem os olhos para nós, porque nos vemos esquecidos. Embora
estejamos passando por essa situação, muito tem-se a falar daquele equipe, onde
observamos diferencial, pois somos tratados humanamente e com amor. Diante da
situação a que vem passando as comunidades Pirajá e Caradaço 2, que são
assistidos pelo PSF Branca 2, viemos através deste fazer alguns questionamentos,
porém, antes de qualquer situação gostaríamos de ressaltar o brilhante trabalho
que vem sendo realizado por aquela equipe. Tínhamos como agente comunitário o
Sandro Caetano, residente no município de Palmeira dos Índios, mas que nos
prestava assistência a qual antes não tínhamos. Apesar de residir em outro
município, se fazia presente muito mais do que outros que já haviam passado por
aquela área. Outra pessoa a quem também temos o maior respeito e afeto é a
enfermeira Maria Gabriela, que através de sua dedicação e amor pelo que faz, faz
acreditar novamente nesse sistema que muitos dizem está falido, que é o SUS.
Com seus projetos de assistência as gestantes e adolescentes, nos sentimos
acolhidos e amados. Com isso voltamos a acreditar que a maioria de tudo depende
de cada um que se propõe a fazer e não dia do sistema. Observamos que Mara,
diante de sua profissão, não distinguiu raça, cor, religião, simplesmente ela se
propõe a fazer dando o melhor de si para com seus pacientes. Nessa história de
dedicação entra também a atual diretora Dilma e as outras enfermeiras Claudia,
Holanda. Com isso, o que nós estamos querendo fazer e trazer à tona é o seguinte,
sem médico há quase um ano e sem agente de saúde há quatro meses, nos vemos
abandonados pelos órgãos públicos. Não estamos aqui querendo difamar ninguém,
apenas reivindicando um direito que é nosso, já que a Constituição de 1988, no
artigo 196 nos garante o mesmo. Desta forma questionamos o porquê que ainda

estamos sem médico e sem agente de saúde tanto tempo. Enfim, estamos
tentando aqui trazer à luz o nosso sentimento de indignação e abandono, pois é
assim que nos sentimos.
Este é um desabafo grande da população a qual vai trazer aqui um baixo assinado,
solicitando da secretária e do prefeito que tomem o mais breve possível, uma
atitude. Ou seja, que seja colocado médico para aquela comunidade. Não se
admite um PSF funcionar sem o médico. Apesar de todo o acolhimento da equipe,
mas falta o principal, o médico. Como é que vai assistir essas pessoas? É um
descanso grande. Aqui a vereadora Janaína e o vereador Ricardo quase toda
semana vem batendo na mesma tecla. Nós de uma maneira geral. Inclusive eu já
fui fazer atendimento lá em Branca. Não podemos simplesmente cruzar os braços e
dizer não, tá tudo bem. Conversando com a secretária de saúde, ela nos informou
que foi para lá o médico ou foi uma médica e quando ela viu um ponto eletrônico
e ligou disse não tudo bem, fica com seu ponto. Sabemos que é difícil trabalhar no
interior, na zona rural é dificílimo para o médico, até porque o que nós ganhamos
é tão pouco que a gente tem que estar com vários empregos. Sabemos que
existem profissões que se ganha fortunas, mas nós médicos ganhamos muito
pouco, muito aquém do que nós merecemos. Estamos desvalorizados. Então, eu
acredito que deve haver um entendimento com a secretária, o Poder Público, o
promotor, para que se faça alguma coisa e aquela comunidade não entre numa
situação que estar. Pode ir até contratar um médico à noite nem à tarde para noite
com tanto que ele dê o seu horário, facilitando a esse pessoal ter o acesso à
dignidade o mínimo possível, que é o direito à saúde.
Dizem que a Educação é tudo, mas a gente sem Saúde não é nada. Então, eu faço
um apelo que a secretária de saúde tenha mais sensibilidade e coloque o mais
depressa possível o médico naquela comunidade. É gritante vereadora Janaína, é
uma um terror para vocês que estão naquela comunidade e não ter onde se
socorrer. Outro dia eu estava aqui sentada e uma moça da Branca ligou para mim e
trouxe um bebezinho para atender aqui na Câmara, por falta de médico. É uma
coisa absurda, não existe Unidade de Saúde, não existe PSF, não existe uma equipe
de saúde sem médico".
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“É um momento assim triste, lamentável a gente ouvir isso e ao mesmo tempo
Patrícia eu me sinto feliz em ver que a população tá vindo também buscar isso. Eu,
juntamente com vereador Ricardo, com apoio de todos os vereadores, o que mais
tem como o Ricardo disse na nossa pasta é pedido para médico. E a secretária todo

dia dizer que tá tudo resolvido, tá tudo resolvido, mas quem vive na Branca, nas
fazendas vizinhas, onde são usuários do Branca II é que sabe o problema. Quando
eu digo aqui que desde novembro que o Posto está sem médico, muitos acham
que é exagero da vereadora, que ela fala demais, que ela reclama demais, mas só
quem sabe é quem tá passando somos nós vereadores que moramos lá, que todo
dia tem uma pessoa na minha porta fazendo essa reclamação. É a Doutora Neide, a
Doutora Socorro que atendem sem problema nenhum, sem estar na sua área
atende e tem atendido, mas é difícil as pessoas têm passado dificuldades, não tem
dinheiro para pagar a passagem, para vir para cá. Enquanto isso a secretária dizer
que está tudo resolvido, que tá tudo bem, sem estar. Como eu achei muito feio,
muito antiético ela em plena inauguração dizer uma coisa dessa que a médica
disse que não quer trabalhar, dizer que a médica disse que era por causa de ponto
eletrônico, onde a história da médica quando se despediu do PSF foi totalmente
outra. A história que a médica disse foi falta de apoio, de conversa, de assistência
por parte da Secretaria. Eu queria tá aqui dizendo que hoje como eu disse da Rua
de Cima, agora tem médico o Santo Antônio, a médica voltou, mas a gente já tá
em setembro e vai fazer um ano em novembro que o Posto não tem médico e isso
não se admite. Teve um atendimento, porque Doutora Neide foi lá atender um dia.
Fora minhas Indicações pedido médico. Eu tenho pedido que se faça um mutirão
de saúde lá, porque aí atende uma demanda num dia de 150 ou 200 pessoas, mas,
entra no ouvido e sai no outro. A Indicação da vereadora Janaína quando chega lá,
eu acho que não é nem lida, é rasgada e jogada no lixo. Então, assim, eu quero
subscrever o abaixo-assinado de vocês. Se vocês me permitirem e quero junto a
vocês buscar essa reivindicação, que agora com essa conotação eu acredito que
seja resolvido".
Vereador Ricardo Calheiros (Aparte)
“Também quero me associar a esse abaixo assinado, para que a gente possa
definitivamente solucionar a questão do médico do Branca II”.
Vereadora Neide Miranda
“É muito importante a fala de vocês, porque vocês vivem o dia-a-dia. Eu também
tenho raízes na Branca, como eu sempre disse, eu nasci ali bem pertinho da Branca
de Atalaia, na Fazenda Isabel Mirim, que faz parte daquela região. Conheço aquela
comunidade, porque convive e convivo com eles. Eu entrego sopa ali na Branca, eu
faço meu trabalho. É muito importante isso Patrícia e coloco o meu nome à
disposição para ajudar, enquanto não chega o médico.

Quero fazer aqui um requerimento verbal à secretária de Saúde Rosângela, para
que de imediato providencie um mutirão para levar médicos e todo o aparato que
for necessário para Branca de Atalaia, em prol de fazer um paliativo naquela
naquela comunidade. E, que também providencie médico o mais depressa possível,
porque essa história de dizer que vamos esperar o Mais Médico, não, que contrate
médicos, Porque se ela contratar e pagar o médico vem trabalhar. Só não vem
trabalhar quando ela passa dois ou três meses sem pagar, como era o caso. Mas,
que ela contrate, porque dinheiro tem, o Arthur Lira mandou dinheiro suficiente
para a Atenção Básica, foram R$ 4.100.000,00 e dá muito bem para pagar um
médico, para fazer o atendimento na Branca, é o mínimo que pode fazer para
minimizar esse sofrimento das pessoas, dos atalaienses de Branca de Atalaia.
Quero desejar a todos um feliz fim de semana. Aos que vão à Juazeiro, uma feliz
viagem. Que Nossa Senhora das Dores cubram de bênçãos e ilumine a cabeça das
pessoas que estão aqui administrando o nosso município, para que o atalaiense
tenha dias melhores".
Vereadora Camyla Brasil
“Hoje agradeço a Deus mais essa oportunidade de fazer uso dessa Tribuna. Hoje eu
não iria fazer o uso da Tribuna. Para falar a verdade realmente hoje eu não estou
no meu dia bom, mas eu não poderia deixar de usar essa Tribuna para poder
agradecer a todos os atalaiense a todas as atalaienses, todas as pessoas do Estado
de Alagoas, a Polícia Civil Polícia, Militar e tantas autoridades e pessoas simples,
porque pelas últimas homenagens, pelas mensagens de carinho que nos foram
dirigidas, dirigidas à família em homenagem ao meu tio Elvio Brasil, que na semana
passada nos deixou.
Só de olhar lá o velório dele era possível ver a essência do Elvio Brasil. Ali nós
tínhamos pessoas das mais variadas classes, das mais variadas posses, digamos
assim. Das pessoas realmente mais simples que fizeram questão de ir lá dar o
último adeus a ele, como das autoridades do município, autoridades do Estado e
até mesmo do país, que se solidarizaram com o momento. Um momento muito
difícil para nós enquanto família, que nós não esperávamos. Eu acho que ninguém
está preparado para perder, quanto mais perder um ente querido, uma pessoa que
tinha 60 anos de idade e ainda cheio de vontade de viver, de criar os filhos dele,
filhos pequenos.
Eu fiz questão de naquele momento ali da despedida falar algumas palavras, de
dizer o quanto eu tenho orgulho, pois quando eu iniciei eu era só a sobrinha do

Elvio Brasil. As pessoas me conheciam no meio político, na cidade, nos locais em
que eu passava, como a sobrinha do Elvio Brasil. E, talvez com a mesma Essência
que nós temos, de pessoas caladas, de pessoas observadoras, nós éramos tão
iguais que às vezes a gente nem precisa conversar para poder se entender e com o
mesmo perfil dele, hoje eu consigo ser a Camyla Brasil. Eu consigo entrar nos locais
e ser a Camyla Brasil, mas, com muito orgulho, durante muito tempo eu era a
sobrinha do Elvio, por muitas vezes eu era a filha do Elvio Brasil. Graças a Deus eu
tenho um pai maravilhoso, um pai que nunca me deixou faltar amor, compreensão,
carinho, mas eu também tenho orgulho de ter um segundo pai que era o Elvio
Brasil.
Na vida da gente às vezes precisamos tomar rumos diferentes, nós precisamos
fazer escolhas. Escolhas essas as vezes que nos afastam, escolhas essas que nos
magoam, que é difícil de superar, que é difícil de aceitar. E isso aconteceu na minha
vida e por conta disso, durante muitos momentos nós não estávamos tão juntos. E,
que isso sirva de lição para todo e qualquer coisa que nós temos que resolver,
aquele perdão que a gente tem que dar, aquele abraço que a gente tem a vontade
de dar, aquele carinho, aquele dizer um eu te amo, que as vezes a gente não diz,
que às vezes a gente por conta da correria do dia a dia, faz com que a gente seja
muitas vezes frios. As vezes a correria do dia a dia faz com que a gente guarde
mágoas. E, para falar a verdade, com relação ao meu tio, eu tinha sempre tive um
amor e um respeito tão grande, que eu nunca consegui ter mágoa, raiva e rancor.
Minha tristeza era de não tá tão próximos como nós sempre fomos. Mas, os
últimos dias, como teve a internação, foi possível os irmãos estarem próximos, os
irmãos conversarem, relembrarem dos momentos difíceis. O meu avô faleceu e
deixou a minha avó com 10 filhos pequenos. A minha mãe, como era a mais velha
das mulheres, ela tomou a responsabilidade de ser um pouco mãe dos irmãos e às
vezes esse distanciamento também era muito sofrido para ela. Mas, foi possível fica
próximo, foi possível relembrar, foi possível tudo.
Então, eu queria deixar aqui registrado o carinho a gratidão que eu como sobrinha
tenho, que a cidade de Atalaia fez questão de demonstrar que tem e que tinha por
ele. Não por ser uma pessoa que foi vereador por diversos mandatos, foi viceprefeito por dois mandatos, mas por ser uma pessoa que se dava bem com todo
mundo, seja do palanque A, do palanque B, seja de qualquer classe. E, essa é a
verdadeira essência do Elvio o Brasil. Eu tenho todo o orgulho do mundo de dizer
que eu era a sobrinha preferida, que eu era o xodó dele. Ele nos deixou, mas
deixou aqui os seus ensinamentos, o seu legado e a sua marca. A marca do Elvio
Brasil".

Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“Todos nós de Atalaia temos uma historia a contar com o Dr. Elvio. Eu por exemplo
comecei a minha carreira política com o Dr. Elvio Brasil. Na política são poucas
pessoas de palavras e o Dr. Elvio era uma pessoa de palavra. Fui candidato a
vereador, porque ele segurou a palavra, já que queriam me queimar. O prefeito
disse que só poderiam sair dois candidatos do grupo e o Elvio disse que um era o
Quinho e o outro vocês escolham. Eu devo muito esse favor a ele e agradeço por
ter convivido com a pessoa de bem que era o Elvio Brasil”.
Vereadora Camyla Brasil
“Eu não poderia hoje subir a essa Tribuna que não fosse para agradecer. Agradecer
todos os abraços, agradecer a todas as mensagens, as todas as flores, agradecer
também ao pessoal da saúde que encaminhou lá duas enfermeiras que fez todo
atendimento ao pessoal. Eu disse a Ana Karen muito obrigada e que por muitas
vezes eu sou bastante dura com relação à Saúde, porque a Saúde do nosso
município deixa bastante a desejar. Ela disse Camyla independente de qualquer
coisa, o Elvio me viu crescer, que era uma criança quando ele chegava lá na casa
dela que é filha do Jorge policial e não poderia ser diferente e que se não fosse
trabalhando, não poderia deixar de hoje tá ali ajudando. Tem aqui todo o meu
agradecimento. Teve outra enfermeira também que agora eu tô esquecida do
nome dela, mas a fisionomia dela tá aqui na minha mente".
Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício
“Faço das minhas palavras as suas, as do Quinho. O político Elvio Brasil nunca foi
diferente do homem, do delegado Elvio Brasil. Um cidadão integro, que viveu nesta
terra convivendo com diversas classes de pessoas. Um ser humano que nunca
subiu a cabeça o fato de ocupar o cargo de delegado, quando temos pessoas que
ocupam um cargo tão pequeno e isso já sobe a cabeça do dia para a noite. Um
cara de uma grandeza daquela, de um coração imenso, que abraçou muita gente
aqui em Atalaia, um cara que dava atenção a todos e feliz uma política limpa, uma
política do bem. Um cara excepcional o Elvio Brasil, por isso fiz questão de ir ao seu
enterro. A quantidade de pessoas que tinham ali, mostrou a grandeza de quem foi
Elvio Brasil. Deixou a família, deixou filhos, mas seus familiares vão viver muitos
anos e dizer que tem orgulho do tio, do pai, do irmão que foi embora e deixou um
legado para esta cidade. Que diga-se de passagem, encerrou sua carreira política
aqui na última eleição, com uma votação expressiva para a deputada. Mesmo fora
da política, após ter sido cassado o mandato do prefeito Mano, admiro o Dr. Elvio

pela votação expressiva a Flavia Cavalcante. Tenho certeza que os Cavalcantes do
Cícero vão sentir muita falta do Elvio aqui em Atalaia, não só como político, mas
como um cara amigo. Um cara insubstituível por suas ações, pelo ser humano que
foi. Onde ele estiver, que esteja ao lado de Deus, pois foi um ser iluminado aqui
nesta terra”.
Vereadora Camyla Brasil
“Muito obrigada vereador Marcos. Eu acredito que realmente todos tenham
alguma história para contar. A Maria disse aqui no início da trajetória dela política
com o tio Elvio, o Quinho também. Comigo também não foi diferente, foi através
dele sim, pois ele me deu uma oportunidade na época de assumir uma Secretaria
de Infraestrutura e, através disso e com o jeito peculiar que nós temos de sermos
bem parecidos, eu digo isso com muito orgulho, nós somos muito parecidos, o
jeito calado, o jeito de levar, o jeito de tratar bem as pessoas, nós somos bem
parecidos.
E, graças a Deus, Deus foi generoso e tio Elvio estava próximo da gente novamente.
Tio Elvio já vinha conversando a respeito dos meus sonhos políticos novamente,
nós estávamos próximos. Mas, independente de qualquer coisa, eu queria tê-lo
aqui perto da gente. Infelizmente não é mais possível. Então, eu não poderia hoje
usar essa Tribuna que fosse de forma diferente, senão para prestar essa
homenagem para deixar aqui registrado o grande homem que a cidade de Atalaia
teve que foi o Elvio Brasil.
Então, aproveitar também para em nome da família Brasil, em nome da esposa
dele a Walkyria, dos filhos dele, gostaria de convidar todos atalaienses que queiram
participar amanhã às 16 horas da tarde, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição,
nós iremos celebrar a Missa de Sétimo Dia em virtude do seu falecimento.
E, eu quero só agradecer, agradecer também o presidente que fechou a Casa,
agradecer a toda população que soube retribuir nesse último momento o grande
homem que ele foi e eu quero aqui como sobrinha dizer do meu orgulho, da
minha gratidão e de tudo. As lembranças vêm à mente e desde as lembranças da
gente pequena, naquela Burarema. Na minha fase adulta, onde ele me aconselhava,
ele me guiava. E, durante muito tempo também ele me colocou nos braços e
acreditou em mim. Então, é isso eu quero deixar aqui registrado. Hoje eu não vou
reclamar de nada, hoje eu não vou falar de nada, porque realmente esse momento
de dor da família eu quero só realmente deixar aqui as homenagens.

Vou procurar algum órgão, algum local que eu possa depois indicar aqui, algo que
tem algum nome de pessoa viva ou algo que venha a inaugurar, para que nós
passamos homenageá-lo e deixar registrado para posteridade, para de forma
vitalícia, algo que possa levar o nome deste grande homem que foi Elvio Alves
Brasil. Meu muito obrigada".
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Não tem o que agradecer vereadora Camyla, pois é uma obrigação de nós,
enquanto vereador fazer uma homenagem ao Dr. Elvio. Até então que o Dr. Elvio
passasse por cargo público neste município, mas pela maneira que ele conduziu a
sua vida, um homem que não deixou os cargos subirem para cabeça e passou pela
vida com a simplicidade que o ser humano bom e humilde deve passar. Não tenho
duvidas nenhuma que o Dr. Elvio está em um lugar bom. E, é obrigação da Câmara
de vereadores de fazer as possíveis e maiores homenagens ao Dr. Elvio Brasil. Em
nome de toda a população atalaiense que estão nos ouvidos na Radio Web do
Atalaia e de todos os presentes, desejamos os sentimentos de pesar a todos da
família e aos amigos”.

