
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

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

convidados durante a sessão.  

Vereador Fabrício Torres 

 

“Seguindo no meu estilo mais conversa, mais bate-papo do que é discurso, pois eu 

não sou muito fã de discurso, quero levantar um problema que tá acontecendo no 

município de Atalaia e pedir aos meus colegas vereadores que quem tiver mais 

conhecimento do que eu, do problema, por favor me apartei e me coloque a par 

da situação. Essa Casa como a Casa do povo de Atalaia, ela precisa agir e atuar 

conforme os problemas vão acontecendo. Tomei conhecimento através de um 

amigo e eleitor meu, que mora ali na Rua do Cemitério, que a Rede Ferroviária 

Federal vem movendo um processo contra aquelas casas que estão à beira da linha 

e esse processo, pelo que eu tenho conhecimento, leva já muitos anos. Mas, que 

em torno de 20 a 30 casas receberam prazo de 30 dias para serem tirados ali. Não 

vou aqui discutir a medida judicial, o juiz obviamente se baseou na lei para dar a 

sentença dele, mas nós que somos a casa do povo não podemos simplesmente 

desamparar 30 famílias que serão jogados na rua desta forma. Esse número de 30 

que eu tô falando, eu não tenho certeza exata do número, por isso que eu tô 

pedindo aqui que se alguém tiver mais conhecimento do que eu. Mas, o problema 

tá existindo e eu gostaria que esta Casa acompanhasse mais de perto essa questão, 

porque é uma questão social que envolve a Câmara Municipal de Atalaia, que é a 

Casa do povo, tem que envolver a Prefeitura Municipal de Atalaia, para ver que 

forma se resolver essa questão". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Fabrício, muito louvável seu questionamento. Também já fui procurado 

por algumas pessoas com relação a esse problema. Lá, vereador Fabrício, existem 



alguns problemas adversos um com outro. Então, existe aquelas pessoas que 

realmente construíram às margens da linha Ferroviária. A gente teve um caso bem 

recente que houve a demolição do sítio do seu Harri, que é uma pessoa bem 

conhecida no nosso município. Houve essa situação. Houve também algumas 

situações que eu tenho lembrança que quando eu era diretor do SAAE, houve 

alguns terrenos comercializados pela Fazenda Boa Vista, do Sebastião Medeiros. 

Então, houve uma comercialização ali de terrenos e eu não sei a que ponto até 

fazia parte da Fazenda ou se não. Então, por isso que eu digo que tem as situações 

adversas. Mas, concordo com Vossa Excelência no sentido de que esse povo não 

pode chegar lá e ser demolida a casa deles. E, eles vão para onde? Vão morar onde? 

Então, diante mão, acho que isso a vereadora Janaína e a vereadora Camyla podem 

nos ajudar, isso deve ser um assunto de Justiça Federal". 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Realmente ali é uma Lei Federal, área de domínio da rede e ela é uma área de 

domínio muito extensa, tanto da linha férrea para a área de domínio dela. Se eu 

não me engano são 15 metros de lado a lado. Também envolve o controle urbano, 

porque o que a gente vê é que ainda têm famílias que se instalam ali. Infelizmente, 

na lei crua, as pessoas realmente elas não tem saída, porque ali é da Rede a Rede 

pleiteia a área dela. Foi crescendo desordenadamente, então, assim, a gente 

precisa da parceria da Secretaria de Planejamento planejamento para que não 

deixe construir ali, porque elas não conseguem adquirir direito. Aquilo que é 

adquirido de forma arbitrária a lei, ela não gera direitos, por mais que tenha anos e 

anos. Eu acompanhei o início daquele processo do Seu Harri e assim, eu vi que ele 

tem autorização para construção, ele tinha uma série de documentações, mas que 

ficou ao arrepio da lei e então não gerou direitos para ele. Da mesma forma como 

ocorre com essas famílias. O que pode talvez tentar é a gente provocar o jurídico 

da Prefeitura, o município de Atalaia para tentar fazer um acordo com a Rede, para 

ver se vai voltar a funcionar aquilo, se realmente não vai funcionar, pois se não for 

funcionar seria uma coisa ainda macro". 

 

Vereador Fabrício Torres 

 

“Por isso que justamente eu não discuto o mérito do processo. Eu acho que o 

mérito do processo é perfeito. A questão dos 15 metros da rede está lá, os bens da 

União não cabe usucapião. A lei tá lá bem claro que não cabe usucapião, então isso 

não se discute. O que é discutível é você chegar para uma pessoa que mal tem o 

dinheiro da feira e dizer você tem 30 dias para desocupar a sua casa. Isso é uma 

questão social. Nós, enquanto representantes do povo, não podemos deixar isso 



simplesmente da forma que está, é preciso que haja um planejamento para que as 

pessoas saiam. Tem que sair, tem. Mas, de que forma? É preciso que haja um 

planejamento". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Para você vê a importância que tem quando as coisas são distribuídas de forma 

correta. Foram dadas em Atalaia 1.020 casas. Pegamos os cadastros dessas pessoas. 

Ainda hoje tem pessoas nas margens da BR 316, tem pessoas na beira Rio, na Linha 

do Trem, na Comesa. De que forma foram distribuídas essas casas, de que forma 

foram beneficiadas com esse cadastro? Quando fechamos os olhos, acontecem 

absurdos desses. Essas famílias não eram para estar mais na Linha do Trem, era 

para seus proprietários serem contemplados com uma casa do Governo, o Nazaré 

e o Deus É Fiel. O Deus É Fiel vai ser distribuído e é preciso que se tenha mais 

critérios, para não deixar acontecer o que aconteceu em outrora”. 

 

Vereador Fabrício Torres 

 

“Inclusive vereador Marcos eu não sei exatamente em que pé está a questão do 

Conjunto Deus É Fiel. Não sei se de repente essa é uma solução, se tem como essas 

pessoas serem colocadas lá. O que eu sei é que não podemos deixar isso ocorrer 

dessa forma, porque somos nós que estamos aqui e fomos eleitos pelo povo para 

poder ajudá-los nesse momento, usando os meios legais, obviamente e usando os 

meios de Governo. A Secretaria de Ação Social precisa agir, a Prefeitura precisa ver 

de que forma vai ajudar. Precisamos iniciar a discussão e acompanhar. Essa é a 

minha preocupação no dia de hoje". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Tenho certeza que o juiz cumpriu o seu papel, mas tenho certeza que ele como 

ser humano, sabe que com trinta dias ou dois meses não se tira famílias de suas 

residências. Podemos pedir uma reunião com o juiz e o Ministério Público, para lá 

pedirmos um prazo. Mostrando também a esses moradores que não é deles e que 

eles não vão ter direito nunca”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereadores, a título de sugestão, nós poderíamos bolar um documento e enviar 

ao jurídico, com anexo ao prefeito e a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de 

Assistência Social deste município, para que eles tomem as devidas providências 



no sentido de não deixar desamparado essas pessoas. Então, a gente poderia 

também fazer algum tipo de reunião com essas pessoas, porque elas vão municiar 

a gente de documentos. Conseqüentemente, se já extrapolou o prazo, a qualquer 

momento pode chegar um oficial de justiça, junto com a policia ou com alguma 

máquina,  já para derrubar. Vamos ver o que podemos fazer. Conte comigo no que 

for preciso". 

 

Vereador Fabrício Torres 

 

“Essa questão que eu trago aqui hoje para essa Casa, certo de que a preocupação 

vai ficar na cabeça de cada um de nós e o presidente, como comandante dessa 

Casa, delego nesse momento a Câmara Municipal de Atalaia como um todo, a 

questão social que isso trás, o problema social que isso trás e, desde já, certo daqui 

do cumprimento da minha obrigação para com o povo de Atalaia". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Hoje estou muito gripada e não iria utilizar a Tribuna. Mas, como nossos 

compromissos aqui só são as terças-feiras, a gente se sente um pouco sem voz, um 

pouco calada demais quando não sobe a essa Tribuna.  

 

É bastante pertinente tratar que a semana passada, na quinta-feira se eu não me 

engano, o prefeito de Arapiraca conseguiu junto a 12ª Vara Federal uma decisão 

que ainda não é definitiva, mas uma decisão do juiz o Dr. Aluísio Cavalcante Lima, 

sendo favorável ao acordo de rateio do precatório lá em Arapiraca. Isso só 

demonstra que se realmente administração pública ela tiver o interesse de fazer 

esse acordo, de colocar para Justiça da forma acordada entre a administração e os 

professores e a classe como um todo, a Justiça tende a acompanhar. A gente sabe 

que ainda não é uma coisa definitiva, mas está se encaminhando para que isso seja 

obtido, para que essa vitória dos servidores da Educação seja conseguida lá no 

município de Arapiraca. E, porque não aqui no município de Atalaia? Eu realmente 

não poderia ficar calada. Isso só demonstra que aqui em Atalaia é tudo muito às 

escuras, o dinheiro entrou e a gente não sabe do paradeiro. O dinheiro ainda não 

deve ter sido gasto, a gente imagina que não foi gasto. Não chegou nada a essa 

Casa, nada oficial. O valor exato a gente sabe que foi descontado, porque o SEATA 

colocou à disposição nas redes sociais qual foi o valor que foi descontado. Mas, 

assim, o desrespeito com essa Casa continua muito grande. Somos os fiscais do 

povo, então o desrespeito a esta Casa é o desrespeito à população de Atalaia, é o 

desrespeito à classe dos servidores da Educação. Sendo muito sincera, a gente não 

sabe ainda se ele já tá usando pelo menos os 40% ou se o dinheiro está todo 



aplicado, ou se já foi gasto algum dinheiro dessa quantia. A folha de setembro de 

2014, que agente sabe que o débito não é só setembro de 2014, é setembro e tem 

outras particularidades. Não sabemos se essa folha já foi preparada, se está sendo 

preparada. A gente tá aqui às escuras, esta Casa está às escuras. Eu pediria ao 

secretário de educação, que é um vereador licenciado, vereador também eleito 

pelo povo, que ele também seja transparente aqui com essa Casa, que ele também 

tenha esse respeito aos vereadores que precisam das informações. A gente não tá 

aqui para ordenar e nem determinar as atitudes dele não, ele é o gestor, ele 

responde pela pasta, ele que tem responsabilidade sobre as atitudes dele, mas 

vamos ser coerente. Infelizmente aqui em Atalaia, as vezes as pessoas assumem 

alguns cargos, algumas coisas e as coisas mudam, as coisas mudam e os 

tratamentos mudam. O que é isso? Eu realmente não quero imaginar, eu não quero 

pensar que o Anilson Júnior vai ter essa atitude, porque ele sempre foi muito 

coerente". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria que Vossa Senhoria me respondesse se é de conhecimento de Vossa 

Senhoria algum município que já quitou esse debito recentemente? Alguns já 

tinham quitados antes dessa polemica de precatórios. Mas, também tens uns, a 

exemplo de Capela, que o prefeito pagou e está respondendo judicialmente, pois 

na época não era autorizado. Então, gostaria de dizer que estamos na luta e o 

nobre companheiro ex-vereador Anilson Júnior está fazendo um esforço para que 

tudo seja regularizado. 

 

O Governo hoje está em uma posição meio titubeante em algumas atitudes, em 

algumas áreas, notadamente Educação e Saúde. Mas, acho que não podemos 

forçar a barra. O exemplo está em Arapiraca, onde temos que tirar o chapéu e 

parabenizar o prefeito por sua atitude. Anteriormente era contrário e depois 

passou a ser favorável. Ele se propôs a pagar e está tentando liberar na Justiça para 

fazer o pagamento. A paciência é o melhor instrumento nesta situação, até porque 

lá atrás seria só para cerca de 40 funcionários aqui, os que tinham 30 anos. 

Concordo com Vossa Excelência que temos que brigar, mas um pouco de 

precaução é bom, para que lá na frente não tenhamos mais polemicas que recaiam 

sobre o secretário de Educação, o prefeito e a Câmara de Vereadores”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Vereadora, só para esclarecer um pouco dos seus questionamentos quanto ao 

secretário de Educação. Realmente ele pode não ter passado de uma forma geral 



aqui para Casa, mas eu eu liguei para ele na semana passada e a respeito dessas 

indagações que Vossa Excelência está fazendo, realmente ele disse que estavam 

trabalhando diuturnamente sobre isso e assim, a gente tem que ir e até confirmar, 

porque ele disse que muitas coisas da gestão passada, dos dois prefeitos, quando 

o prefeito atual assumiu, tinha dado fim a tudo. Então, realmente estão tentando 

reorganizar isso. Quanto o salário do mês de setembro não, porque havia sido 

todo mundo, mas décimo, terço teve parte de pessoas que receberam e outras não 

e eles realmente estavam tentando fazer toda essa busca, para que ninguém venha 

ser penalizado. Foi isso que ele passou para mim na semana passada". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Só complementando aqui o que o vereador Fernando falou, lógico que tem 

realmente que ser haver cautela, tanto é que o prefeito de Arapiraca ele quer pagar, 

tá se dispondo a pagar e ele está aguardando uma definição jurídica concreta, para 

que ele possa pagar com segurança. Eu não estou aqui incitando ninguém a fazer o 

que não deve, nem muito menos a pagar sem respaldo jurídico, só que como a luta 

é árdua, se juntarem as forças, já que a linguagem nas redes sociais são as mesmas, 

pois a Prefeitura diz que quer pagar, que quer ratear. Então, o os servidores da 

Educação querem receber. Se eles juntam as forças, com certeza que os juízes 

acatem homologuem isso. Então, não adianta dizer que os dois querem as mesmas 

coisas, se cada um puxa de um lado, porque isso daí não vai chegar a um 

denominador comum.  

 

Outra coisa também que eu tô tratando aqui, é com relação a transparência da 

situação. Primeiro nós dissemos, será que o dinheiro entrou, será que o dinheiro 

não entrou. Tínhamos a dúvida, questionamos, mandei um Indicação perguntando 

as informações, não obtive as informações. Falei com Fábio e o Fábio me 

encaminhou o demonstrativo imediatamente, com o valor, com tudo direitinho. 

Então, assim, só queria respeito  a esta casa, respeito a esta Casa que representa 

uma população como todo como. Vereador Anilson, eu volto a dizer ele sempre foi 

uma pessoa muito coerente, então eu tô estranhando esse posicionamento de nos 

deixar alheio as informações. Vereadora Janaína teve que ligar para ele para obter 

essas informações, mas porque não manda para Casa. 

 

Se ele sabe o quanto a gente anseia por essas informações, por representar o povo. 

A gente vê as coisas do nosso município acontecerem aqui embaixo do nariz da 

gente e a gente não tem informação concreta para falar a verdade. Mais um ano se 

passou, a gente tá agora em novembro, a gente já vai para dois anos que a data 

base da Educação não vem reajuste para essa Casa. A gente sabe que não vem. Se 



tinha ou se tava um valor superior, mas porque não vem para cá, porque não é 

discutido? Então, se a gente fica sem ter essas informações é muito chato, porque a 

gente precisa dá informação ao povo.  

 

Eu particularmente questionei o Setor de Tributos aqui em Atalaia para saber o 

valor exato da arrecadação das feiras do nosso município. Eu não tratei nem de 

todos os tributos daqui do município, só perguntei da feira e como tava sendo 

aplicado, mas não obtive resposta, pelo contrário, eu soube nos corredores que 

disse que essa resposta nunca ia chegar aqui. Então, é desrespeito com a Casa, pois 

quando eu peço uma informação dessa, eu peço porque o povo me questiona, 

porque as pessoas que me colocaram aqui elas querem saber o que é que está 

havendo.  

 

Se a população chegar em uma unidade de saúde dessa e não tem atendimento, 

eles vão bater na porta do vereador, vão pedir ajuda, vão querer ser atendidos. E, 

por que não tem? Se a gente sabe que o recurso veio e porque ali não funciona, 

porque não tem material, porque não tem um funcionário, porque não tem? Então, 

nós somos questionados. E, porque a gente não recebe resposta?  

 

Gostaria também de solicitar do prefeito, do secretário de Administração, do 

secretário de Finanças que venham a cumprir a prestação de contas aqui nessa 

Casa. Os quadrimestres dos anos todos já passaram, as datas estipuladas pela Lei 

de Transparência de Responsabilidade Fiscal ela já passaram e que falta de respeito 

conosco, pois não foi feito nenhuma prestação de contas, nenhuma audiência 

pública de prestação de contas esse ano, não foi feito nem aquele circo que eles 

fizeram o ano passado, que nada prestaram contas aqui nessa Casa. Eles 

simplesmente não cumpriram as datas, simplesmente não vieram aqui, não deram 

as caras. Então, dessa vez aqui eu quero enviar ao prefeito, eu quero enviar ao 

secretário de Finanças, ao secretário de Administração, mas eu quero com cópia ao 

Ministério Público de Atalaia, ao Dr. Bruno e ao Dr, Elísio, para saber porque aqui 

está tudo as escuras, mas chegou o projeto referente a 2020 que foi votado e foi 

aprovada. Mas, como minha gente? Eu não quero dizer que fulano tá levando o 

dinheiro ou tá deixando de levar, não é isso, eu quero as coisas com coerência. 

Para mim, coisa que não se tem transparência, principalmente no Poder Público, é 

porque tá realmente obscuro, é porque tá querendo se tapar o sol com a peneira e 

cobrir aquilo que não deve se cobrir. O orçamento público, os gastos públicos eles 

devem ser obrigatoriamente abertos e de livre acesso não só para mim, mas para 

essa população toda, para esses jovens que estão aqui e que deve ser facultado a 

eles entrar na Internet hoje e de poder ter acesso aos gastos, aos recebimentos, 

aos créditos do município. Mas, infelizmente isso acontece aqui no município, aqui 



não se cumprir nem o Portal da Transparência. A transparência deve existir. Eu 

deixo aqui o meu o meu apelo, deixo aqui o meu repúdio com relação a isso. Vou 

deixar as minhas Indicações e eu peço a vossa excelência que votem, pois eu 

sempre tenho apoio aqui dos vereadores com relação aos votos nas Indicações, 

mas não obtenho respostas. 

 

Eu recebi agora a planilha de débitos do Atalaia Prev. Eles mandaram para cá 

informando o que eu havia solicitado e que foi colocado aqui em votação no dia 

15. O valor total da dívida da Previdência de 2016 seria R$34.871,00 e no total seria 

de R$ 154.000,00. Eu peço a população de Atalaia para se tratar disso na próxima 

sessão, porque eu recebi o documento agora e eu preciso ler e me inteirar para 

poder dar transparência a população de forma coerente e de forma realmente com 

propriedade. 

 

Dizer a toda classe estudantil que eu fico muito feliz de vê-los nos acompanhando, 

acompanhando os trabalhos desta Casa. Sejam todos bem vindo, pois aqui é a 

Casa do povo, é a Casa de vocês". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Dá as boas vindas a todos os alunos do Pequeno Príncipe. A Câmara de 

Vereadores se sente honrada com a presença de todos e que vocês possam vim 

mais acompanhar as nossas sessões ordinárias, todas as terças-feiras”.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Em Nome do aluno Matheus quero cumprimentar a todos os alunos do Centro 

Educacional Pequeno Príncipe. As minhas saudações vascaínas aos meus colegas 

azulinos.  

 

Eu fiz uma Indicação aqui até especificando quais seriam os postes que estavam 

precisando de reposição lá no conjunto Maria de Nazaré. A indicação já foi 

encaminhada ao secretário, inclusive quero parabenizar o secretário e a Prefeitura 

que está fazendo esse trabalho com mais eficácia em todo município. Algumas ruas 

da Branca já estão sendo feitas. Eu só queria pedir realmente uma prioridade ao 

secretário nessa Indicação, que eu fiz porque tá meio complicado lá a situação, tá 

muito às escuras e lá é um lugar meio esquisito, então que ele desse essa 

prioridade. Mas, que o trabalho de reposição de lâmpadas no município está sendo 

feito de forma eficaz. 

 



Vereador Fabrício, eu queria dizer que eu me associo as suas palavras quanto ao 

problema das casas lá da linha. Dizer que a gente, enquanto representantes do 

povo, precisamos correr contra o tempo já que existe um prazo correndo para que 

seja cumprido o que a Justiça determinou. Eu enviei a pouco uma mensagem ao 

secretário de Planejamento, enquanto estava ouvindo a fala de Vossa Excelência. 

Ele leu e estou aguardando a resposta, que com certeza ele vai responder. Queria 

até que o presidente visse a possibilidade da gente se reunir o quanto antes com a 

Secretaria de Planejamento, com a gestão, com a Secretaria de Assistência Social, 

porque realmente a parte Jurídica existe, vai ser cumprida, mas nós precisamos 

fazer essa parte social, porque isso é um problema social grave que atinge 

inúmeras famílias e que realmente a gente precisa dar uma resposta, dar um apoio 

a essa população que vai sofrer com essa situação". 

 

Vereador Fabrício Torres (Aparte) 

 

“Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, como advogada, pode nos ajudar 

muito nesta questão. Conhecedora profunda do direito e vereadora atuante em 

Atalaia. Tenho certeza que podemos contar com a sua ajuda, competência e 

eficácia para essa questão”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Continuando aqui a minha fala, o mês de outubro fez alusão ao Outubro Rosa e o 

mês de novembro onde se reforça a campanha do Novembro Azul, para detecção 

precoce e prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata que no Brasil 

hoje ele é o segundo câncer que mais acomete os homens, em primeiro lugar tá o 

câncer de pele e depois o câncer de próstata. Ficamos muito felizes, pois as coisas 

realmente tem acontecer aos poucos e na semana passada eu puder receber que o 

município de Atalaia a informação de que já está ofertando pequenas cirurgias. São 

pequenas sim, mas das pequenas a gente crê e espera que se cheguem as de 

maior porte. Dar as boas-vindas mais uma vez ao excelente médico Dr. Paulo de 

Jesus e a minha amiga particular enfermeira Luciana, que juntos estão fazendo esse 

trabalho. Será de 15 em 15 dias. São pequenas cirurgias, como falei, mas com 

objetivo, com o empenho de se chegar as cirurgias maiores. Parabenizar a diretora 

do Hospital, a Andreia e ao prefeito.  

 

Dizer também que o laboratório que a gente vinha tanto buscando e procurando 

saber, a Licitação foi feita já estão assim processando realmente a implantação e 

muito em breve o laboratório do Hospital estará funcionando, para atender toda a 

população atalaiense. 



 

Vimos mais uma vez, no mês de outubro, que temos profissionais, as enfermeiras 

de nosso município, os médicos, enfim, a equipe da Saúde é uma equipe brilhante, 

onde realizaram ações alusivas a campanha. Tiveram muitas ações. Tive o prazer de 

participar na Branca. Só que o que eu venho pedir hoje aqui é que além das ações, 

o município posso ofertar o que é de primordial, o exame do PSA, pois temos uma 

população muito carente. Claro que as ações para a prevenção são as importantes, 

mas seria importante que o município pudesse ofertar a um grande número de 

homens do nosso município, com idade de 50 anos acima, quem tem caso na 

família que já teve câncer de próstata essa idade para 45 anos, que o município 

pudesse fazer esse levantamento e pudesse atender o maior número de homens, 

para fazer o exame do PSA.  

 

Essa é a minha solicitação a Secretaria de Saúde, juntamente com prefeito. A gente 

viu que o município levou dezenas de mulheres no mês passado para fazer exame 

da mamografia e que repita isso com os homens. A gente sabe que às vezes o 

homem ainda tem aquele tabu para o exame, mas o PSA é apenas um exame de 

sangue. Nós temos muitas pessoas, muitos homens que trabalham, nós estamos na 

época da safra, eles estão trabalhando nessa época, então só retorna a sua casa à 

noite. Então, se for possível, como já foi feito em 2017 alguns atendimentos, que 

pelo menos durante esse mês, já que é um mês em alusão à saúde do homem, que 

seja feita alguns atendimentos, alguns mutirões no período da noite, 

principalmente nos Povoados mais distantes, que atendem as fazendas, para que a 

gente realmente possa fazer ver essa prevenção ou esse diagnóstico precoce na 

saúde do homem atalaiense.  

 

Quero encerra aqui as minhas palavras e desejar a todos um bom dia. Dizer que é 

sempre um prazer receber os jovens atalaienses na Casa do povo. Amanhã serão 

vocês que estarão ocupando essa cadeira e que venham sempre, pois serão 

sempre bem-vindos. Que tragam ideias, tragam projetos, que a gente possa 

representar realmente vocês. Contém sempre com a vereadora Janaína do Cal. Um 

bom dia a todos e muito obrigada". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Em nome de Deus, quero saudar a todos. O Plenário saudar a juventude, em nome 

do grande amigo Artur Vieira que se encontra presente. 

 



Antes de iniciar as palavras, gostaria de solicitar do senhor presidente um minuto 

de silencio em homenagem póstumas a funcionária da Saúde, a Nega, que faleceu 

ontem a noite. 

 

Me antecedeu o vereador Fabrício que relatava o caso que é muito grave e que 

vem acontecendo daqui até Fortaleza, na rota da Transnordestina. Vamos tentar 

alguma coisa, de alguma forma, mesmo sabendo que vai ser difícil o município 

reverter alguma coisa. Vamos lutar nobre vereador, na medida do possível, mas 

sabemos que é uma luta inglória, que vem de uma lei federal”. 

 

Vereador Fabrício Torres (Aparte) 

 

“Como disse antes, não discuto mérito da questão, pois ela é indiscutível. O direito 

da Rodovia Federal é indiscutível. O que discute é o direito social dessas pessoas. 

Isso é o que discuto, pois dentro de mim dói, por mais que elas estejam erradas. 

Jogar uma família para mim é horrível e vou tentar de tudo para minimizar o 

sofrimento dessas pessoas”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Sabemos da dificuldade que é hoje o cidadão obter a sua casa própria e depois de 

20 ou mais 30 anos, ser despejado é algo que corta o coração de qualquer um. 

 

Ouvimos aqui a fala da vereadora Camyla, onde foi contestado algumas coisas e 

temos também que contestar isso. Essa questão do quadrimestre na prestação de 

contas, isso não existe no Brasil. São leis que são feitas só de faz de contas. As 

dificuldades maior das Câmaras de Vereadores era justamente os Tribunais de 

Contas, que antigamente eram eles os responsáveis por todos os tipos de 

prestação de contas, onde enviavam para a Câmara e dizia, aprove ou negue. Hoje 

já estão recuando e empurrando para que as Câmaras tomem as decisões. Como? 

Que material tem um vereador, para por exemplo coibir qualquer prefeito ou 

qualquer secretário? O poder da gente é ínfimo. Mas, estamos na luta. 

 

Ontem eu conversava com o prefeito e ele dizia que o Bolsonaro o lascou e eu 

perguntava como? Se está com mais de um ano que aumenta todos os meses a 

arrecadação de 15% a 30%. Pelo menos no nosso município está ocorrendo isso. 

Disse ao prefeito que o povo tem que entender que o Bolsonaro é o Bolsonaro, o 

Lula é o Lula, PSL é PSL e o povo é um só e todos precisam de governos que abram 

os olhos para a necessidade de emprego. E, estamos vendo a melhor quadra no 

Brasil nos últimos anos. Estamos vendo a recuperação da economia, a inflação 



baixando e o comércio abrindo as portas. Estamos tendo problemas com o mar 

infectado com óleo, que tantas despesas tem dado.  

 

O Nordeste está vazando água. Ontem víamos que no alto sertão da Paraíba já 

está dando uva, manga, melancia e etc. Isso com o apoio do Governo. 

 

Está aqui o futuro da gente. Se eles não conseguirem se situar na sociedade, como 

é que vão formar família, como é que vão sobreviver. Estamos vendo aí uma crise 

mundial.  

 

Agora estamos passando por um momento de transição, onde um ex-presidente, 

já condenado vai para a rua e no primeiro dia de chega começa a fazer discurso e 

esculhambar. Ontem, o senador Humberto Santana entrou com uma representação 

contra o ex-presidente Lula, por justamente incitar a desordem e incitar o povo 

brasileiro ir às ruas, para que tenhamos batalhas sangrentas, a exemplo do que 

houve na Venezuela e em outros países”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Ouvindo Vossa Excelência atentamente, parabéns pelo seu discurso quando fala 

que os cofres públicos dos municípios estão mais cheios. Não se pode falar em 

atraso salarial, em ruas esburacadas, em falta de coleta de lixo, porque os cofres 

públicos do Brasil se encheram de dinheiro. E, agora com a venda do pré-sal, 

novembro e dezembro só aumenta. Vai vim o pré-sal, o precatório já está na conta. 

Então, vamos usar o meio consciente de passar para a população que ser prefeito 

não é tão ruim como se diz. Na campanha quer ser prefeito, quer ganhar, mas, 

quando ganha diz que tá ruim e que não presta. Não votei no Bolsonaro, mas está 

mostrando que vem fazendo o certo pelo Brasil”. 

 

Vereador Fernando Vigário    

 

“Para o povo jovem que aqui se encontra hoje ter uma noção melhor, gostaria de 

dizer que quando esse Governo iniciou, estávamos numa situação precária, com 

sete folhas de pagamento em atraso, algumas até dez, pois incluía décimo terceiro, 

férias e outros direitos trabalhistas. Se não fosse o aumento da arrecadação do 

Governo Bolsonaro, não teríamos recuperado, não teria como colocar a folha de 

pagamento em dias. Agora a gente ver o passo que demos do escuro para a quase 

claridade. Tenho certeza que dezembro será o mês do pulo de Atalaia para que a 

gente volte a trilhar entre os grandes municípios do Estado de Alagoas. 

 



Temos que prestar atenção nas mudanças que vem acontecendo paulatinamente. 

A Saúde tem melhorado, a Educação tem melhorado, meio de transporte, 

maquinário. Lembrar que não temos royalties definidos no final do mês. Dou o 

exemplo de dois municípios muito mais ricos e que tem mais problemas que 

Atalaia, nosso vizinho Pilar e Rio Largo. Todos dizem que estar as mil maravilhas, 

mas sabemos que não é bem assim.  

 

Há alguns dias trás vimos uma briga da corrente Lula e da corrente Bolsonaro, mas 

todo mundo esqueceu que mais importante que eles somos nós, o povo brasileiro 

que sofre e vive na pendenga pelos desmandos administrativo que se encontra o 

Brasil hoje. Foram dados dinheiros a rola em concessões de petróleo a Venezuela, a 

Peru e outros paises, sem necessidade. Um dinheiro que dava perfeitamente para 

matar a fome do Nordeste brasileiro. Mas, felizmente estamos vendo o Brasil 

caminhar, sair das trevas para uma luz pujante que vai nortear o futuro de vocês 

jovens. 

 

Para encerrar gostaria de contar uma historia que vi ontem no Facebook. É que 

quando a gente sai hoje, tem muita gente vendendo água, vendendo bombons e 

as vezes não tomamos o devido cuidado. O cidadão agora está vendendo 

bombom e jogando um doping, onde faz o farelo, joga no bombom e lhe vende. Já 

foi mostrado em Maceió em vários pontos daquelas pessoas vendendo a água 

tirada até em água de poça de chuva”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Em nome do meu amigo Marcelo, quero saudar a todos os alunos e o professor 

Erivaldo, que aqui estão presentes. Eles são muito bem representados por seus 

professores, pela diretora Maidy. Todos os colégios são bons, mas o Pequeno 

Príncipe tem aquela destaque bem especial. Mas, quando falo em especial, lembro 

que a dedicação maior é do aluno. Eu estudei no Floriano Peixoto e quando eu fiz a 

admissão naquela época, passei em primeiro lugar. Depois fiz o vestibular de 

Administração. Meus filhos estudaram lá no Colégio Dr. João Carlos. Todos vocês 

estão de parabéns e podem contar com a vereadora Maria da Comesa. 

 

Essa semana eu participei de um evento em Campo Alegre, o Mulher Progressista. 

Digo a vocês alunos que são o futuro do Brasil, alguns podem ser prefeitos, 

vereadores, deputados, médicos, professores. Eu, quando estudei, queria ser 

professora, mas o destino fez com que eu trabalhasse em uma empresa privada 

durante 28 anos. Já estou com 23 anos fazendo parte juntamente com os meus 

colegas na Câmara e usando esta Tribuna. 



 

A Camyla falou do rateio. Eu também sou a favor que seja rateado com todos os 

servidores da Educação. Agora, eu soube que os documentos de setembro de 2014 

não estão encontrando, estão fazendo tudo manualmente. Mas, que esse dinheiro 

toda vez que for liberado, precisa de autorização do Ministério Público, para evitar 

o que vem acontecendo com diversos prefeitos em nosso Estado. 

 

Venho usar essa Tribuna hoje pois gostaria que fosse enviado mais uma Indicação 

ao secretário de Infraestrutura, o João Eudes, para que ele consiga os tambores 

para colocar em frente a Igreja Assembleia de Deus Madureira, que fica no 

Povoado Jenipapeiro”.    

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Mais uma vez venho fazer uso da palavra e gostaria de mandar daqui os meus 

agradecimentos ao secretário de Infraestrutura, por ter iluminado as ruas do 

Distrito Santo Antônio. Não tinha uma lâmpada sequer e dois dias após o meu 

pedido, foi atendido.  

 

Quero fazer uma Indicação para que coloque um quebramolas em frente a casa do 

Zequinha Batinga, no Girador. Outro quebramolas aqui pedido por várias vezes, foi 

na Avenida São Sebastião. Os pais não estão querendo deixar as crianças 

brincarem lá, com medo da velocidade com que os carros estão passando para o 

Nazaré”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Aproveitando a deixa de Vossa Excelência, também gostaria de agradecer ao 

prefeito Chico Vigário, estendido para a secretária de Saúde do nosso município, 

por ter atendido a minha Indicação solicitando a abertura do Centro Cirúrgico do 

nosso município, o qual é denominado Eurico Tenório de Albuquerque, meu avô. O 

Centro Cirúrgico voltou a funcionar com pequenas cirurgias, mas eu acredito e 

torço para que outras cirurgias possam ser contempladas naquele Centro Cirúrgico.  

 

Quero agradecer por outra Indicação que fiz lá atrás, pela compra de uma 

caminhonete 4x4 para atender a área rural desse município. Não vi ainda a 

caminhonete adesivada, mas constatei que tem uma caminhonete 0 km na 

garagem da Prefeitura. Entendo eu que é da Secretaria de Saúde e será com essa 

finalidade de atender e levar os profissionais para a zona rural desse município”. 

 



Vereador Marcos Rebollo 

 

“Também quero agradecer pela resposta da ACD do PSF Santo Inês, pois já tem a 

pessoa fazendo o curso preparatório para atender. A parte odontológica vai voltar 

a funcionar. 

 

Agradecer também ao secretário de Infraestrutura, porque aquela rua que dá 

acesso a Nova Olinda, próxima a BR-316, estava interditada há mais de 20 dias e 

também já foi atendida a nossa Indicação. Irei lá fazendo um vídeo, mostrando a 

execução da obra, pois tenho feito antes um vídeo cobrado a obra. Isso mostra que 

o vereador está trabalhando, está fiscalizando, mostra para a população que nós 

não estamos parados. 

 

Quero dizer a vocês que tenho exercido o meu papel aqui nesta Casa, tentando 

errar o mínimo, tentando fazer o bem, porque fui eleito para fazer uma função que 

é representar 50 mil habitantes de uma cidade que possui um território tão 

gigantesco. Fazer política aqui não é o mesmo que fazer em Pilar ou Capela. Temos 

Povoados que chegam a 28 quilômetros de distancia. Ela é extensa, é longa, mas 

somos os representantes de todas essas áreas. 

 

Temos os nossos problemas, como a casa grande também tem. Toda casa grande 

tem problema, a casa pequena com certeza é mais fácil de gerenciar. As vezes tem 

uma casa pequena com um pai com uma renda bem maior e as vezes tem uma 

casa grande com um pai ganhando uma Bolsa Família. Temos que ser gerenciador, 

para não fazer desastres. 

 

Senhor presidente, queria que o senhor trouxesse o Jurídico desta Casa, para 

voltarmos a falar sobre a questão do AtalaiaPrev, para voltar a falar sobre os 

pensionistas, que tiveram ceifados os seus direitos. Descontam do risco de vida e 

não querem aposentar com o risco de vida”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Vossa Excelência falando na questão da Secretaria de Infraestrutura, dos Distritos 

estão a cerca de 28 ou 30 quilômetros. Parabenizar o secretário João Eudes e o 

prefeito do nosso município, pois na medida do possível estão passando a 

máquina e fazendo toda a estrada. Essa semana foi para o São Pedro, para Boa-Fé, 

toda a região está sendo contemplada na questão de máquina. Estão sendo 

contemplada também na questão de iluminação pública. Hoje é melhor andar 

nessa regiões, do que na Ponta Verde, porque a iluminação está perfeita.  



 

Na Secretaria de Saúde, hoje está sendo entregue um consultório odontológico 

móvel, que é para atender o Melhor em Casa. Para atender a pessoa que estiver 

doente, acamado. E, a partir desta semana, nosso município está sendo 

contemplado na questão de endoscopia, com vários exames. Como também as 

pequenas cirurgias. Nosso município só tem a ganhar e principalmente a 

população do nosso município, pela atuação do nosso prefeito Chico Vigário e da 

secretária Rosangela”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tenho feitos os pedidos para a população do nosso município e a Rosangela nos 

atende sempre. Assim como a Infraestrutura e o Esporte. 

 

Agora, a Educação, um vereador, um amigo nosso, amigo de bancada daqui, 

simplesmente não atende mais telefone, simplesmente não dar uma satisfação 

quando você liga pra ele. Vereador, secretário, atenda os seus amigos, pois os 

pedidos desta Casa aqui não é individual, é pedido de servidores, é da população e 

nós somos a voz da população. Se ele está com problema de telefone, fale comigo, 

pois tem o meu amigo Cristóvão Cell que concerta seu telefone. Podemos também 

fazer a doação de um lanterninha, para pelos menos atender a ligação de um 

vereador. 

 

Peço um minuto da compreensão de vocês jovens, que são o futuro de Atalaia, 

pois daqui vão se formar advogados, doutores, engenheiros ou até políticos. 

Prestem a atenção, pois não vale a pena discutir com bobos. Eu estive domingo 

jogando bola, pois sou um vereador que participa de esporte e que gosta de estar 

no meio do povo, até porque fora da poliitca tenho a mina vida normal. Fui 

desafiado por um cara que é pré-candidato a vereador. Simplesmente disse a ele 

que já fui duas vezes testado a provado pelo povo, quase dobrando a minha 

votação na segunda eleição. Falei para ele, simplesmente, que me encontraria com 

ele nas urnas em 2020. Tem uma fábula onde certo dia o rei Leão da selva estava 

deitado em uma sombra e foi desafiado pelo gambá. O gambá disse, você não é o 

rei, vamos marcar uma briga, você tem medo de mim?. O leão simplesmente 

respondeu, se você ganhar a luta, todos os jornais vão divulgar que o gambá 

venceu a luta, mas se eu ganhar, pois provavelmente eu vou ganhar, não vai ter 

noticiário nenhum e, o pior, ainda vou ficar cheirando mal o mês inteiro. Moral da 

historia, não briguem por coisas simples e banais, pois vivemos num município tão 

pequeno e não vale a pena você brigar com um gambá, pois mesmo vencendo a 

luta, vai ficar fedendo. Tudo vai se caminhar no trilho certo, pois quem planta 



coisas boas, não vai ter medo de colher na frente. O que tenho feito é plantado 

coisas boas”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Quero parabenizar a todos os alunos do Pequeno Príncipe, alunos que vi em 

Maceió se apresentando. Parabenizar pela iniciativa de vim aqui e observar como é 

o Parlamento dos vereadores. Meu amigo Erivaldo, parabéns pela iniciativa.  

 

Fazer um convite a todos vereadores, pois vai ter um desfile aqui na quinta-feira, 

onde todas as escolas do município estarão mobilizadas. A Escola José Martins do 

Distrito Branca, no sorteio ficou com o tema Vereadores. Então, vocês estão 

recebendo da direção e da coordenação um convite para prestigiar o desfile e fazer 

parte da ala. Seria de grande importância, se vocês tiverem disponibilidade, 

comparecerem. Tem outros convites aqui para ex-vereadores comparecerem. 

 

Aos alunos aqui presente, os meus parabéns e que sigam em frente, pois a maior 

árvore do mundo um dia foi semente, então vocês tem que plantar hoje para 

colher amanhã. Obstáculos e dificuldades sempre vão existir, mas vocês tem que 

ter fé em Deus, determinação e perseverança para conseguir enfrentar todos os 

obstáculos que vocês encontrarem na vida de vocês”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Dizer que brigas banais não levam a nada. Só atraso e desperdício de tempo”. 

         

      


