
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019 

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

convidados durante a sessão.  

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham através das minhas redes 

sociais, do Atalaia Pop, da Rádio Web, do serviço de som daqui da Casa e os que 

nos acompanham aqui na Casa também. O meu bom dia a todos. Inicio as minhas 

palavras propriamente ditas mais uma vez agradecendo a Deus a oportunidade de 

estar fazendo uso dessa Tribuna mais uma.  

 

Falando a respeito do Dia das Crianças, que foi no último final de semana, no dia 

12 de Outubro, onde se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, mas 

popularmente também tem o Dia das Crianças. Dizer do quanto eu fiquei feliz e 

agradecer a toda minha equipe, a todas as pessoas do Compromisso em Fazer o 

Bem, que mais uma vez eu abri as portas da minha casa para comemorar o Dia das 

Crianças e foi lindo. Cada ano que passa eu tenho mais crianças lá, eu tenho mais 

pessoas que participam e realmente é um momento muito gostoso. Eu fico da 

idade deles e me divirto bastante. Como também parabenizar alguns eventos, as 

pessoas, os voluntários que se reúnem em grupos, que sempre pedem uma ajuda e 

que não medem esforços para juntar recursos, prêmios e brindes e para levar um 

pouquinho de alegria para as comunidades. Então, meus parabéns Projeto Amar e 

Dor, ao Cris, o Atalaia na Hora, algumas pessoas que entraram em contato e que 

são grupos de jovens que se reúnem para nessas datas festivas levarem um 

pouquinho de alegria para as comunidades. Agradecer também a toda a equipe da 

Escola Emílio de Maia, em nome da diretora Elid Brasil, que me permitiram 

participar da festa das crianças e eu posso dizer que quem saiu premiada lá fui eu, 

recebi tanto amor tanto carinho das crianças que quase que me derrubam. Sai de 



lá muito feliz, pois foi uma festa linda preparada pela diretora, pelas professoras, 

por todo o corpo daquela Escola. Eu fiquei muito feliz de participar.  

 

Parabenizar também a todos os integrantes da AMAB na pessoa do presidente, o 

Felipe Kauê. No sábado eu estive participando da festividade lá no Conjunto São 

Sebastião, uma festa linda, também sem nenhum incidente, sem nenhuma 

confusão. Uma festa maravilhosa. Agora, o pau de sebo era tão grande, tão alto, 

com tanta graxa no mundo que os menino era um por cima do outro. Realmente 

eu agradeço convite da AMAB, para eu poder me fazer presente lá no Dia das 

Crianças, no sábado. E, no domingo, também teve o Celebra Comunidade. Então, 

meus parabéns também a todos.  

 

Mas, hoje também é um dia muito especial, hoje é o dia daqueles profissionais, 

daquelas profissionais que são a base de toda e qualquer profissão, de toda e 

qualquer outra profissão que a gente venha escolher a seguir. Antes de tudo nós 

passamos pelas mãos dos professores que muitas das vezes são as pessoas 

responsáveis realmente por educar, por ter paciência, que passa a maior parte do 

dia com aquelas crianças, com aqueles jovens, seja aquela criança que chega na 

escola ou com fome e ou com problema, o professor tem que ter essa 

sensibilidade.  

 

Mas, eu acho que o presente para qualquer professor, para qualquer profissional 

da Educação nessa data de hoje não pode ser outra a não ser a valorização deles. É 

muito difícil de falar em dia do professor quando a gente vê que é uma classe tão 

sofrida, é uma classe tão desvalorizada, são aquelas pessoas responsáveis pela 

base de tudo na vida das pessoas. Eu acho que uma pessoa sem educação, uma 

pessoa sem formação, sem nada, ela fica muito difícil hoje de entrar no mercado de 

trabalho, fica muito difícil seja o que for, de ler uma placa, de olhar qual é o ônibus 

correto, de ver os números. Então, tudo isso vem daquela base do professor.  

 

Aquelas crianças hoje que saem da rua e vão para as escolas, imagina aquele 

problema que aquela criança tá ali e quem tem que filtrar é o professor, a 

professora. Mas, o que vale para eles eu acredito que é a valorização. Eu acho que 

não tem prêmio melhor para qualquer profissional que não seja a valorização. 

Infelizmente os professores e professoras não são valorizados como um todo, aqui 

no nosso município também vem deixando a desejar.  

 

Infelizmente, na semana passada, quando saiu o pagamento da Educação, diga-se 

de passagem que já vem há dois anos sem reajuste algum aqui em Atalaia e a data 

base é de março e a gente já tá em em outubro. O ano passado não teve reajuste. 



Esse ano também até o momento não há negociação nenhuma nesse sentido. Na 

semana passada dia 10 foi pagamento da folha do mês de setembro, onde 

algumas pessoas foram surpreendidas com seus salários bloqueados. Eu fui 

procurada por algumas dessas pessoas que tiveram seus salários bloqueados e 

entrei em contato com o secretário. O secretário informou que os bloqueios 

aconteceram devido a uma uma instrução do da CGU, que veio aqui para o 

município e que deu a instrução de bloquear os salários das pessoas que estavam 

sem lotação. Eu acho que Atalaia tem Jurídico. O Jurídico daqui é bem pago, é 

composto de pessoas com formação, de pessoas competentes. Eu nunca vi 

bloquear dinheiro sem passar por um processo administrativo. Eu nunca vi poder 

bloquear dinheiro, verba alimentícia de servidor nenhum, sem o procedimento 

administrativo. Ou será que a Atalaia não conhece? Jurídico, vamos orientar a 

Educação vamos e os órgãos de Atalaia. Ninguém pode meter a mão no dinheiro 

de ninguém sem um procedimento administrativo. Se teve uma pessoa que teve o 

dinheiro bloqueado, ela estava simplesmente de férias. A servidora estava de férias, 

com protocolo de férias. Hoje já é dia 15 do mês de outubro. Esse salário é 

referente a setembro. Quando vem dia 10 para receber seu salário, já está todo 

comprometido, imagina dia 15". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Teve uma servidora que ligou para mim e eu fui saber do secretário de Educação. 

Liguei para o secretário e ele disse a mim que realmente foi um erro da secretaria. 

Eu questionei que se foi erro da Secretaria, porque o senhor não depositou o 

dinheiro no mesmo dia? Disse que atendeu ela muito bem. Mas, o que ela tá 

precisando é do salário que é dela e ela estava de férias. Até as 16 horas da tarde 

não tinha depositado o dinheiro da moça. Eu liguei para ele hoje e ele disse que 

não. Eu disse a ele pague porque o dinheiro não é seu, é dela e ela está de férias. 

Ele disse a mim que ia tomar as providências. Mas, como Vossa Excelência está me 

dizendo que até agora não foi tomada. Isso é improbidade". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“"Realmente eu procurei o secretário, que um nobre colega aqui da Casa que está 

licenciado, que está assumindo a pasta. Ele sempre me atendeu muito bem. Com 

relação a atender eu não tenho o quê reclamar, muito educado, eu acho que até é 

o melhor secretário que me atende, que eu acho que os demais não vão muito 

com a minha cara. Mas, tudo bem. Mas, minha gente, se alguma irregularidade 

para curar, qualquer ato infracionário de servidor, tem que se abrir um processo 

administrativo para que o Jurídico daqui da Prefeitura para depois vê se bloqueia o 



dinheiro do servidor. Será que os apadrinhados que estão sem trabalhar também 

tiveram o dinheiro bloqueado? Por que a servidora de férias teve? A servidora que 

está de licença maternidade também teve? A outra servidora que tem uma ordem 

judicial para estar afastada para tratar do marido dela, também teve. Todos esses 

eu provo, todos esses eu provo e mesmo que não tenha os demais que foram 

bloqueados que eu não sei quais foram e quem foi. Não sou advogado de 

ninguém aqui, eu sou advogada da regularidade. E, qual foi o procedimento 

administrativo que foi aberto para apurar qualquer ato desses servidores, para 

poder bloquear esse dinheiro? Minha gente, isso não pode acontecer. Nós estamos 

em que mundo? Será que é porque foi erro mesmo ou porque é perseguição? Será 

que as pessoas hoje tem medo de dar a cara, porque as coisas aqui acontecem 

sempre de trás para frente, sempre de forma errada. Então, está errado sim e eu 

gostaria de deixar aqui uma Indicação ao secretário de Educação para que tome as 

providências para que libera o dinheiro dessas pessoas. Que pague a essas pessoas 

para que não aconteça mais, como também já tá acontecendo situação de ser 

descontado do salário do servidor a pensão alimentícia e a pensão alimentícia não 

é paga no mesmo dia, só vem ser paga dias depois. Isso para mim também é 

improbidade, porque se a mulher foi lá no Fórum, apresentar a questão do marido 

dela, ele vai provar que o dinheiro tá descontado na folha dele. Por que não foi 

pago? Então, é lamentável. Eu acredito que o secretário vai ter sensibilidade para 

poder regularizar essa situação. Mas, é lamentável que no Dia do Professor, uma 

classe que não tem valorização alguma, eu tenho que chegar a essa Tribuna aqui 

para cobrar salário que foi bloqueado de forma arbitrária. Salário de ninguém se 

mexe, se você tiver uma dívida e se você provar para Justiça que aquele é sua 

forma de se alimentar, nem a Justiça bota a mão. Avalie chegar no dia, você vai na 

sua conta, que já é do mês anterior, a gente tá falando do mês de setembro, nós já 

estamos em 15 de outubro e a pessoa não receber. Isso é um absurdo, é o maior 

dos absurdos que a gente pode ver, é o salário não ser respeitado. 

 

Agora, quando a gente vê aqui em Atalaia pessoa sendo apadrinhada com 

gratificações, pessoas da mesmo função, da mesma data de admissão, do mesmo 

cargo e que ganham salários diferentes pelo apadrinhamento político. Pessoas que 

não estão em sala de aula, que não estão trabalhando. Essa situação a gente vê 

aqui em Atalaia. Será que a CGU também deu alguma instrução com relação a 

essas pessoas pessoas com desvio de função? Tudo isso a gente vê aqui em Atalaia. 

Então, eu sinceramente estou decepcionada. Tenho na pessoa do Júnior minha 

estima e o meu respeito, mas eu espero que verdadeiramente essa situação seja 

resolvida. Hoje já é terça-feira e isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira foi tanta 

desculpa no mundo, eu vou resolver agora, depois o rapaz não veio, depois foi um 

empenho, depois foi o arquivo. Eu só sei que quando querem pagar as coisas, 



pagam na mesma hora. Então, dos servidores que eles estão de forma arbitraria, 

que eles paguem. Eles pagam, porque realmente se não eu vou tomar as 

providências jurídicas e cabíveis.  

 

Com relação a Educação, infelizmente, no Dia do Professor é isso que eu tenho que 

tratar. Mais uma data base se passou, mais um ano se passou e sem reajuste, sem 

aumento, sem nada. E essas situações que vem acontecendo. 

 

Eu não posso encerrar aqui minhas palavras sem falar também do Hospital. 

Infelizmente as reclamações com relação ao Hospital, com relação a material, com 

relação a isso estão acontecendo. Teve uma pessoa que falou que ontem esteve no 

Hospital e era uma lavagem intestinal para poder ser atendida. A família teve que 

sair, comprar o medicamento e retornar ao Hospital. Mas, se a pessoa não tiver 

condições? Vai ter que pagar ou ir para Maceió. Qual é o custo de uma ambulância 

sair daqui para levar um paciente em Maceió? e você não tem aqui um insumo 

básico de um atendimento básico. Minha gente, a Saúde de Atalaia foi a Secretaria 

que mais recebeu recursos nessa gestão". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

"Eu fui mordida por um cachorro no dia 6, fui para lá e fiz meu atendimento em 

casa, porque eu tomei minhas providências. Mas, fui para lá e o médico viu e fui 

tomar a vacina anti-rábica. Tomei no domingo, com quatro dias teria que tomar 

outra. Notificou, mandou para Maceió, não sei se mandou, mas foi notificado. 

Peguei o cartão de vacina para tomar a segunda dose na quarta-feira, até porque 

tinha que tomar pelo local da mordedura. E, voltando lá quarta-feira, eu fui para o 

hospital e a minha vacina não estava garantida. Cheguei lá e não tinha. Eu e mais 

quatro pessoas procurando a enfermeira responsável e ela simplesmente disse se 

você tivesse vindo de manhã tinha tomado. Aí eu disse, mais eu tenho direito, eu 

tenho direito e aqui está o meu cartão SUS tudo direitinho. Eu tenho direito a 

segunda dose. Foi notificado domingo. Outra coisa, eu tenho que tomar vacina, 

mas simplesmente não tinha vacina para tomar, fiquei sem tomar, mas, quinta-feira 

eu fui para Murici e em Murici tomei minha vacina. Eu tô mostrando o descaso com 

uma profissional da Saúde, imagine com as pessoas que chegam lá e não tem 

noção. Tem que observar o cachorro até 10 dias. Tem que tomar a vacina porque é 

um local de extremidades, que a pessoa pode contrair a raiva e eu tinha direito da 

minha vacina está garantida. E a ambulância que vai todos os dias a Maceió? É só 

pegar lá no Hospital no HDT. Eu conversei com a secretária de saúde, expliquei 

para ela realmente que é uma falta de cuidado, é um descaso com as pessoas que 

ali precisam daquele serviço". 



 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Só resta claro aqui realmente o descaso e o descuido com a população. A senhora 

é uma médica, é uma representante do povo, é uma pessoa que tem a formação e 

o conhecimento da necessidade, da importância de uma segunda dose e teve que 

ir a Murici. É um direito do cidadão, é o direito da pessoa. A senhora teve que ir a 

Murici e uma pessoa que não tem condições? Uma pessoa que já chega no 

Hospital sem a condição nem de pagar uma passagem Atalaia-Vila, como é o caso 

de muita gente. A Secretaria de Saúde foi a que mais recebeu recursos minha 

gente, totaliza mais de 14 milhões recebidos de 2017 até agora. 4 milhões em 

Julho. A gente está falando de agosto, setembro, menos de três meses e nada 

melhora, a Unidade de Saúde do Jenipapeiro quantos mosquitos, que situação, 

está já caindo, cobra isso e aquilo e ninguém toma providências. Vai esperar cair na 

cabeça do povo.  

 

Vou encerrar, mas não poderia deixar aqui registrado a minha indignação também 

com relação a Saúde do nosso município, que está abandonada, que está um caos, 

que tem problema de transporte de pessoas para Maceió, tem problemas no 

Hospital, tem problemas nas Unidades de Saúde, tem problemas em tudo e as 

verbas chegaram, e a prestação de contas ninguém quer fazer, ninguém quer 

mostrar. Eu até ficaria calada se a prestação de contas tivesse chegado aqui para 

dizer a verdade e dizer minha gente aplicaram nisso e nisso, as ninguém quer nem 

mostrar a prestação de contas, avalia outra coisa, porque o investimento a gente 

não vê, a prestação de conta a gente não vê e o dinheiro também a gente não vê, 

o dinheiro também não existe". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“"Iniciar minhas palavras também parabenizando a todos que se dispuseram, que 

se dedicaram, que se doaram a de uma forma desde a mais singela, até a festa 

promovida pela gestão, de promover uma semana da criança, com atividades para 

as nossas crianças de Atalaia. 

 

No dia de hoje também, em nome da professora Catarina Monteiro aqui de Atalaia, 

que foi a professora que alfabetizou a minha filha, eu quero desejar um feliz Dia do 

Professor a todos os professores atalaienses. Dizer que o que eu desejo a vocês é 

que realmente vocês tenham melhores condições de trabalho, que sejam mais 

valorizados. A gente sabe de tudo que vocês têm passado sem condições, sem os 

seus direitos garantidos pela constituição, serem efetivados aqui no município. 



Quero dizer também que contém sempre comigo. O que vim para esta Casa que 

seja para valorização profissional de qualquer servidor, principalmente também dos 

professores, vocês têm desta vereadora o total apoio. 

 

Hoje eu venho também trazer uma boa notícia para a população da Branca. Desde 

ontem, depois de 10 meses sem médico, ontem chegou um médico no posto de 

Saúde Branca II. Então, assim, graças a Deus e tomara que dê certo, porque só 

quem ganha com isso é a população. 

 

Teremos também essa semana a inauguração da UBS dos Altos, de grande 

importância. Eu já estive vendo, uma estrutura maravilhosa e que com certeza vai 

dar uma melhor condição aos servidores e aos usuários. Mas, para que isso 

realmente ocorra, essas melhores condições, como foi dito atrás pela vereadora 

Camyla e aparteado pela vereadora Neide, o município precisa dar condição de 

material. Não adianta tá lá o profissional onde não tem o medicamento. Estamos 

também com algumas reclamações a respeito de medicamento. E que a gestão 

olhe e veja com bons olhos aqui o pedido também constantemente pela vereadora 

Maria e pelos demais vereadores, sobre a situação da Unidade do Jenipapeiro, 

porque realmente é desumana a situação da Unidade de Saúde do Jenipapo, tanto 

para os usuários, como para os profissionais. Essa semana a gente foi surpreendido 

com um vídeo, surpreendida não, pois com uma situação de um Posto daquele, 

não é surpresa aparecer uma cobra na sala da enfermeira. Então, realmente que 

seja vista com bons olhos por parte da gestão essa situação". 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Não é só na nossa Saúde que está acontecendo isso. Eu estive no Povoado Boca 

da Mata esse final de semana e a população inteira reclamando da Escola da Boca 

da Mata, que tá coberta de mato, onde já apareceu até cobra na sala de aula. Duas 

cobras apareceram nessa semana. Então isso é uma falta de atenção com a 

população. Tantas crianças que tem ali. As crianças fizeram a festa da escola dentro 

do mato e isso é um absurdo, uma escola coberta de mato onde tem bastante 

crianças, tá numa situação dessa. Aproveitando que eu não vou usar a palavra, 

peço a redatora de ATA que faça uma Indicação para a Secretaria de Educação para 

que faça a limpeza da escola da Boca da Mata e veja o que é que tá acontecendo 

ali. É um descaso". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Pois é, mas a Secretaria tem gente suficiente e recebem para isso. Aí a gestão não 

faz". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Também não irei fazer uso da palavra na Tribuna. Vou aguardar o desenrolar. 

Soube através de funcionários que esta semana vão tomar as providências, mas 

não fui comunicada em nada. Faz três anos e meio que eu, a Janaína e demais 

vereadores pedimos para que aquele Posto saia daquele local e que aluguem uma 

outra casa. A única coisa que pedimos é que ele permaneça no Jenipapeiro, pois lá 

tem casas. Não estão prontas, pois é difícil encontrar uma casa pronta, mas pode 

fazer as divisões. Tenho minha consciência tranquilha, junto com os demais 

vereadores, pois temos pedido isso”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Com certeza vereadora. Somos provas do seu empenho. Mas, infelizmente não 

depende só de nós, depende da gestão querer e a gestão não quer, porque se 

quisesse já tinha feito.  

 

Eu Hoje venho trazer aqui também um pedido. Inclusive eu recebi a pouco umas 

fotos. Queria pedir ao secretário de Infraestrutura, ao SAAE e a gestão, não sei nem 

com quem fala, que aqui no Girador tem um esgoto a céu aberto que está tomado 

de fezes e etc, com muitos insetos, mosquitos e com certeza prejudicando a saúde 

dos que ali moram. Fica em frente a uma Vila, inclusive de umas casas onde a 

Prefeitura, que é do sobrinho da primeira-dama, onde essa Vila é alugada à 

Assistência Social para aluguel social, no Girador na Rua Olavo Cahet. Eu queria 

realmente pedir para que a gente possa prevenir aquela população de maiores 

transtornos e doenças as quais eles estão vulneráveis com essa situação. Estou 

falando aqui verbalmente. Mas, como já tinha trazido as minhas indicações de hoje, 

estarei encaminhando a Indicação ao prefeito para solucionar esse problema o 

mais rápido possível. 

 

Hoje também, o vereador Maurício chegou um pouquinho mais tarde, mas os 

pareceres da Comissão de Redação Justiça a respeito da LDO e do projeto da 

atualização atuarial, já foram entregues à secretaria desta Casa para as providências 

a serem tomadas. E, quanto ao outro projeto, a gente ainda tá em conversação 

para ver qual vai ser a melhor alternativa". 

 

Vereador Fernando Vigário 



 

“Gostaria de registrar as várias festas realizadas das crianças. Nessa semana que foi 

muito importante para nós, principalmente os católicos, onde tivemos a 

canonização da Irmã Dulce da Bahia, no dia 13 passado, direto do Vaticano. Temos 

hoje a alegria de dizer que o Brasil tem a Santa Irmã Dulce dos pobres.  

 

Também gostaria de lembrar que na festa de Nossa Senhora Aparecida, houve uma 

Cavalhada promovida pelo prefeito e sua equipe. Além da festa da criança, a tarde, 

na sexta-feira, no campo da Vila, com muitas brincadeiras e animações. 

 

É normal a gente vê as criticas diariamente, especialmente dos municípios como o 

nosso que veio de uma crise sem tamanho. Gostaria de dizer ao líder do prefeito, 

que está acompanhando de perto o problema, que a função das limpezas 

principalmente de Boca da Mata, é em função da máquina. Estive essa semana com 

o João Eudes mostrando essas regiões, incluindo Boca da Mata, que era para fazer 

esse serviço todo com a máquina, mas infelizmente quebrou e algumas peças não 

têm em Maceió. Está sendo providenciado. A nossa grande esperança é que cerca 

de 15 dias atrás foi acordado que vai chegar mais uma patrol e mais uma 

retroescavadeira, que será de bom tamanho para o município. 

 

Gostaria de passar para o líder do prefeito, uma idéia que dei ao João Eudes, pois, 

por um preço bem menor se adapta uma lamina em um desses dois tratores. Esse 

serviço pode ser feito principalmente em ruas como do Jagatá, São Sebastião. O Dr. 

Marlan da CODEVASF poderia conseguir uma dessas lâminas, para adaptar nos 

tratores, para que seja feita essas limpezas”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Esses tratores são pequenos e o custo é alto para colocar. Não é só a lamina, tem 

também a questão do hidráulico, pois tem que ter a bomba para poder funcionar. 

Por serem tratores de 75 CV, fica inviável colocar lamina. Só é vantagem colocar 

acima de 100 CV. 

 

Nosso município tem uma emenda para ter mais uma patrol. Nosso município é 

carente de mais maquinário. O prefeito foi a Brasília tentar viabilizar isso, pois para 

um município grande desse, tinha que ter duas patrol. Assim vai atender os 

produtores e também os plantadores de cana, pois também gera emprego em 

nosso município. Também mais uma retroescavadeira para fazer projetos como a 

escavação de açudes para criação de peixes, para dar uma renda a mais ao 

produtor. 



 

A gente quando não quer enxergar, só enxergar o que a gente quer. Tem muitas 

ações da Secretaria de Saúde, como a reforma do Postinho da Porangaba, está se 

reformando o Posto de Saúde da Sapucaia. Eu acompanho, pois ando muito na 

Secretaria para pedir para a nossa população. Esse município, por dia, foi mandato 

para Maceió 70 ou 80 pessoas, para fazer exames e cirurgias. Precisa melhorar, mas 

o município vem trabalhando e na medida do possível vem atendendo. Até para 

Recife a Secretaria tem mandado carro para atender a nossa população”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Então, poderíamos partir para uma maquina pequena, onde lembro que aqui teve 

um certo tempo, onde foi muito utilizada. 

 

Na realidade sabemos das dificuldades de todos os municípios brasileiros, não é só 

Atalaia. Atalaia é um caso excepcional, onde todo mundo esquece que já foi pago 

quase todo o débito das administrações anteriores com recursos dessa 

administração”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Estive ontem na Rua da Caixa D’água, ali ao lado da AABB e ali a situação é muito 

complicada com relação a buracos e na parte de saneamento. É uma das ruas onde 

temos mais problemas no tempo de inverno”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“O Martins ele me questionou na sessão passada que ali está um problema 

seriíssimo para andar. Tanto no São Sebastião, que dá acesso ao Jagatá, como no 

Loteamento Paraíso. Na semana passada fiz aqui a Indicação, que foi aprovada 

pelos demais. Não custa nada darmos uma ligação para o João Eudes, pois lá está 

intransitável”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Recebi três ligações no mesmo dia, isso não é normal. Tive a preocupação de ligar 

para o secretário João Eudes. A máquina da Prefeitura não precisa nem improvisar, 

a questão hoje é só tirar o eixo que já foi enviado para Maceió e dentro de cinco a 

seis dias, fazer o serviço certo. É melhor não improvisar, pois pode causar um 

problema séria a máquina. A patrol já está sendo providenciada para fazer um 



trabalho como foi feito ali naquela rua ao lado do Postinho. O que acontece em 

Atalaia é que cada gestão que passa, pegamos um município sucateado. Quando o 

prefeito vem assumir para colocar em dia o transporte público, onde até o próprio 

condutor as vezes tem a noção que pode esculhambar, passa por buracos. O Ébian, 

após assumir aquela função, tem tido o cuidado de anotar a questão de óleo, de 

correia dentada, de pneu, de alinhamento e balanceamento, pois é um patrimônio 

nosso, é público e precisa ser cuidado, para quando passar de um gestão para a 

outra, a próximo não encontre uma Prefeito sucateada.  

 

É como também nessa Casa, onde dizem que tem um projeto de não sei tantos mil 

e vem para 80 e tem que se volta. Acho que nós vereadores não têm que aprovar 

débitos para outra gestão. O débito tem que ser pago pela gestão. O presidente 

Alexandre compromissado com a Câmara, tem que trabalhar certo e transparente e 

honrar com nossos compromissos e nossos débitos. Não temos que deixar débitos 

da gestão Alexandre, dividir em 60 meses para o próximo que for assumir. Assim é 

gostar de Atalaia, assim é fazer gestão. Quando se passa de uma gestão para outra, 

subentendesse que tem que deixar tudo em ordem”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Está certíssimo Marcos, pois quando eu sai da Presidência da Câmara, deixei tudo 

pago, inclusive o duodécimo foi passado aqui pra Câmara no dia 30, o Banco já 

estava fechado. Deixei tudo quitado e deixei a Câmara quitada. Agora, se no 

decorrer dos anos houve ajustes, o problema não é meu. Tenho a consciência de 

que paguei tudo.  

 

Se têm máquinas, se tem ônibus, são do município, não é do gestor. Tudo que tem 

de uma gestão, tem que ficar para a outra”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“No mês passado, sentimos na pele, pois ia haver a festa da Ouricuri, da Associação 

da Lourdinha e a máquina tinha quebrado. De lá para cá já foi ajeitado o trator, a 

retroescavadeira, mas já tem o problema de novo. Como disse Vossa Senhoria, ou 

manda fazer a retifica completa, ou fica fazendo arranjos e ela quebrando cada vez 

mais”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 



“As vezes tem pequenos gestos no município, que se torna de grande importância. 

Vi duas pequenas coisas nessa semana, que para quem mora naquelas localidades 

é uma coisa grandiosa. Foi resolver aquele problema que tinha para entrar para o 

Parque do Futuro, ali no Juarez, onde se passava com o carro você quebrava o 

cano de escape, quebrava o engate. Eu vi passar lá um caminhão e ele ficar 

enganchado ali. Uma obra de grande importância da Secretaria de Infraestrutura, 

que resolveu aquele problema ali, assim como próximo a antiga Guarda Municipal. 

Parabenizo o secretário de Infraestrutura por essa ação de grande importância”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O que o Mauricio Tenório está falando, sei que é uma obra pequena, mas lá é 

minha passagem todo dia e só sabe quem usa. Fiz algumas Indicações aos 

secretário e gostaria de dizer que fui atendido, no conserto da bueira da Rua do 

Meio, por aquele acesso e já pedi a ele a bueira da frente do Grão de Ouro e uma 

que fica na frente da casa do Cicinho Berlamino, que cedeu, pois colocaram um 

cano de ferro, mas cedeu”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Me reportar aqui também a Secretaria de Esportes que tem dado uma alavancada 

no esporte de Atalaia. Houve Campeonato dos veteranos, já estamos praticando a 

segunda e primeira divisão. Inclusive no domingo irá haver a final, com dois times 

da Branca disputando. É muito bom para nós ver novos valores, novos jogadores 

aparecendo quem sabe daqui a alguns dias no futebol profissional. 

 

Mediante a crise que se assolou em nosso município, o prefeito vem fazendo obras 

e várias obras. Tá certo que falta muito para se chegar em um patamar de 

administração, mas daqui eu digo que tem município aqui onde está estampado 

que tem mais de 90% de aprovação e todos os dias nas redes sociais o povo 

metendo a lenha. Então, na realidade, o povo quer mais e mais, e mais e sem limite. 

Pra tudo tem que ter o tempo certo, exato e ideal.  

 

No andar da carruagem, voltando para quando o prefeito assumiu o município, 

hoje Atalaia melhorou talvez 70%. Ainda não está bom. Precisamos olhar para o 

nosso país que está em um decréscimo tão grande financeiro e ninguém notou e 

veem a imprensa alardeando que esse mês de setembro foi a menor inflação em 

21 anos de Governo Federal. Mas, fica o povo todo metendo o pau no Bolsonaro, 

muita gente da esquerda querendo derrubar o presidente, que por alguma forma 

está dando certo no Brasil, mesmo diante de tantas dificuldades.  



 

A nossa grande esperança é que a arrecadação continue como agora no inicio do 

Governo Bolsonaro, porque vem aumentando e com isso vem possibilitando a 

recuperação dos municípios. Tínhamos aí 70 ou 80% dos municípios no vermelho, 

hoje se muito tiver são 5% ainda, mediante as dificuldades. Nós, que somos um 

dos mais problemáticos do Estado, temos 15 Povoados ou Distritos, tudo grande. 

O menor que tem é Boca da Mata e mesmo assim dá trabalho, pois tem que ter 

Posto de Saúde, energia, água e etc. A dificuldade é maior. Essa Escola de Boca da 

Mata já foi incendiada e teve vários outros problemas lá, que foi resolvido por essa 

administração. 

 

Espero que melhore e que a gente recupere para que Atalaia entre na guinada de 

crescimento e de reativação econômica do nosso município”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O vereador Fernando encerrou e em uma das suas palavras foi reativação. Quero 

pedir uma Indicação para o prefeito e para a secretária de Saúde, da reativação do 

Centro Cirúrgico desse município, porque vejo muito importante para o município. 

Para mim é questão de muita satisfação vê o Centro Cirúrgico funcionando em 

nosso município, porque leva o nome do meu avô, Eurico Tenório de Albuquerque”.  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero parabenizar a todos os Educadores do município de Atalaia pelo seu dia. 

Quero agradecer a eles por ter me alfabetizado aqui neste município. Dizer que a 

classe brigou, veio para as ruas há anos atrás. Quando o vereador Fernando diz que 

Atalaia veio capengando de recursos, eu desconheço. Nessa gestão, Atalaia foi um 

dos municípios que mais recebeu recursos. Atalaia ficou um ano, dois anos 

atrasando folha de pagamento e de um ano para cá se organizou. Por que não se 

organizou no começo da gestão? Falta de dinheiro? Eu acho que não. Se fomos 

comprar a gestão passada com essa gestão, o dinheiro dobrou. Veio verba por fora, 

veio emendas, veio dinheiro para a Saúde de milhões. Acho que tem que ter o bom 

senso e saber que tem que governar primeiramente para o nosso município, para 

os nossos educadores, para os funcionários da Saúde. Com tanto dinheiro que 

entrou para a Saúde, ainda hoje nós víamos uma cobra invadir o PSF, víamos uma 

cadeira de dentista não ser consertada, mesmo com tantos milhões. Não era para 

estarmos aqui discutindo uma creche com meio mundo de mato e cobra entrando 

na sala de aula. Se formos ver, são escolas pequenas, prédios pequenos de PSFs 

que a manutenção para a Prefeitura é praticamente zero. Em que ponto nós 



chegamos, com tanto dinheiro entrando em caixa e a gente não consegue trocar 

uma cadeira que quebrou, colocar os materiais de insumos em dias, uma Vigilância 

Sanitária que hoje não funciona e não vai para as ruas fazer seu trabalho. Algumas 

obras da secretária Rosangela, temos que aplaudir. O evento do Agente de Saúde, 

onde foi entregue tabletes e material de proteção individual e IPI. Mas, acho pouco 

para quem discutiu aqui o tema sobre a questão de que entrou uma cobra no PSF, 

a reforma do PSF, uma Central de Atendimento 24 horas no Hospital que não tem 

uma anti-rábica. São itens básicos. Como pagamento em dia, item mais básico de 

uma gestão”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Vossa Excelência falou que está recuperando. Pergunto quanto tempo que o 

Governo Bolsonaro está na frente da Nação? Não discordo em nada do senhor, só 

digo que a recuperação financeira possibilitou que chegássemos no patamar que 

nós estamos. Em nenhum momento disse que tá bom, mas sim que tá bom de 

melhorar. Apenas tem as prioridades. Tem os limites. As vezes chega o dinheiro e 

não pode ser usado em outra coisa, pois ele já vem destinado. Há dificuldade em 

todos os municípios, mas aqui mais ainda, pela dificuldades dos débitos 

encontrados por essa gestão”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Aos amigos da Casa e aos ouvintes do Atalaia Pop digo que o dinheiro está vindo, 

o Governo Bolsonaro tem um ano, mas no Governo Temer veio uma avalanche de 

dinheiro para Atalaia. A crise existe no país, mas o dinheiro não deixou de vim. O 

deputado Arthur Lira foi o que mais mandou dinheiro para os cofres públicos de 

Atalaia. Não houve crise tão grande para Atalaia. O dinheiro tem que ser investido 

e monitorado, porque com tanto dinheiro que entrou na Saúde, não é admissível 

estarmos com uma cadeira de dentista quebrada. Não era para tá o dentista aqui 

do centro, tendo que bater o ponto e voltar para casa, porque não tem o material 

básico de Atalaia. 

 

Eu quero que Atalaia ande, que Atalaia desenvolva para estar aqui parabenizando 

uma coisa extraordinária. Coisa básica, é uma obrigação da gestão”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Só para acrescentar, gostaria de dizer que o Posto que eu trabalho foi inaugurado 

há um mês, mas até agora não funciona o consultório odontológico. Lá tem um 



problema sério de água. Ontem, trabalhamos sem água. Se inaugurar, tem que ter 

a manutenção. O Posto está lindo, nós estamos trabalhando, mas o que falta é a 

manutenção”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Dizer que são itens básicos que deixa a gestão de dar andamento a Saúde. Com 

tanto recurso que a Saúde recebeu, não era para haver mais esse tipo de 

reclamação, era para estarmos aqui aplaudindo realmente de pé. A demanda que 

veio pra Saúde, era para estarmos falando de outros assuntos como saneamento, 

Educação, pagamento. A Secretaria de Saúde mais privilegiada do Estado de 

Alagoas, foi a de Atalaia. Agradecer ao deputado Arthur Lira, que teve a 

sensibilidade de trazer tantos recursos para o nosso município, assim como carro-

pipa, trator. Não votei nele, mas não me canso de agradecer por tudo que ele fez 

por Atalaia. Parabéns deputado Arthur Lira, por ser um padrinho da nossa terra e 

da classe política em geral. Foram quatro ambulâncias. Estou aqui dando méritos a 

quem tem méritos. Quem trouxe coisas para Atalaia foi Arthur Lira e é merecedor 

de um voto”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Marcos, se acostumaram a ver em Atalaia nessa última eleição, aquela 

briga ferrenha que sai do âmbito político e entra para o âmbito pessoal. O que 

convém a nós enquanto atalaienses é que num futuro, possamos sentar num 

banco de praça e dizer que contribuímos para isso e aquilo. E, não fazer de um 

momento político uma batalha e transformando isso em uma guerra, saindo do 

foco principal que é ajudar a população. Hoje, estou vendo a política de Atalaia  

por uma nova política, essa que o nobre vereador está adotando, onde a gente 

conversa e discute. Não precisa levar para o lado pessoal. Acho isso uma coisa boa 

e só quem ganha com isso é a classe política e a população desse município”. 

 

Vereador Fabrício Torres 

 

“Só complementar e dizer que o momento político que Atalaia vive, pelo menos 

para mim que tenho 45 anos de idade, é impar. Não vi até agora nenhuma 

proximidade de eleição parecida com essa, onde nós temos ainda uma grande 

indefinição do cenário político do nosso município. Há algumas eleições tínhamos 

dois lideres políticos, o Zé do Pedrinho e Chico Vigário. Infelizmente o meu amigo 

pessoal Zé do Pedrinho faleceu. O Chico está aí gozando de boa saúde e prefeito 

do nosso município. Mas, quero dizer a todos os amigos e vereadores, Atalaia no 



ano que vem vai passar por mais uma eleição e decidir seu destino por mais quatro 

anos. É importantíssimo que todos nós, independente de partidarismo, de corrente 

ideológico ou de gostar ou não de sicrano, nos unamos para discutir os próximos 

quatro anos de Atalaia. Nós, como atalaienses, temos que discutir os problemas de 

Atalaia e colocar Atalaia acima dos interesses de todos nós. É isso que eu gostaria 

de Atalaia para os próximos quatro anos, independente de quem venha ser o 

prefeito ou os vereadores”.      


