
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 16 DE ABRIL DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"É com muita satisfação e com muito orgulho que hoje eu venho aqui parabenizar 

a enfermeira da Unidade de Saúde Branca 2, Mara Gabriela e toda a equipe 

daquela unidade, onde participaram na semana passada de uma Mostra Alagoana 

Aqui Tem SUS. Desde 2017, com as mínimas condições do município ofertadas, e, 

elas com toda sua dedicação, todo o seu empenho junto à comunidade da Branca, 

muitas vezes com recursos próprios, desenvolveram um trabalho belíssimo e que 

foi honrado com o primeiro lugar nessa Mostra Alagoana Aqui Tem SUS 2019. 

Quero deixar aqui as minhas congratulações a todos que fazem o Branca 2.  

 

Continuando aqui sobre a situação da Branca, como já foi falado na semana 

passada, onde encontra-se sem médico, eu já apresentei Indicação à secretária de 

Saúde, a senhora Rosângela, pedindo a ela duas coisas. Primeiro, se ela puder, 

fazer um mutirão, onde por várias vezes a minha colega, hoje ausente, vereadora 

Neide Miranda, já se dispôs a ir atender pelo menos um dia na semana lá, para 

fazer um mutirão de assistência médica, que a população da Branca, seus 

habitantes estão necessitados. Essa situação está sobrecarregando o hospital. Está 

sendo até desumano com os profissionais do hospital. São excelentes profissionais, 

mas uma pessoa é humanamente impossível atender bem a 200 ou 250 pacientes, 

no período de 24 horas. Não tem físico que aguente. Termina não só o paciente 

prejudicado, como também o profissional. Temos bons profissionais no Hospital, 

mas, essa situação, e, com a falta de médicos nas Unidades de Saúde, sobrecarrega 

muitas vezes. Uma coisa até mais simples, que poderia ser tratada na Unidade, só 

que nós não estamos tendo esse atendimento". 



 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Acompanhando o pedido de Vossa Senhoria, gostaria de dizer que no ano 

passado eu fiz um pedido a Secretaria de Saúde, não era nem a atual secretária, 

para que fosse feito um Ambulatório Móvel para o nosso município, tendo em vista 

o número de Distrito que a gente tem. Que ficasse rodando em todos os setores, 

dias intercalados, para fazer os exames mais fáceis de coletas. Tá na hora da gente 

pedir, através de uma Moção Coletiva, para que seja implantada essa idéia, para 

melhorar o atendimento da população e diminuir esse entrave que está havendo 

no Hospital, de muita gente”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Realmente isso seria de grande importância, até porque, estamos numa situação 

como essa. Se não tá podendo, eu entendo que tá difícil contratar, o município 

também tem todo uma logística para isso, não é do dia para noite. Então, assim, 

realmente seria de grande importância, principalmente nas localidades mais 

distantes, onde a gente sabe da dificuldade do paciente ter que vir até Atalaia, ter 

que vir para Vila, para o Hospital. Vou fazer esse apelo mais uma vez à Secretaria 

de Saúde, juntamente com prefeito, pois a Saúde não pode esperar.  

 

Mais uma vez, uma das minhas primeiras Indicações no ano passado e eu fiz esse 

ano novamente, juntamente com o vereador Marivaldo e eu preciso saber da 

Secretaria de Saúde aonde foram gastos os R$ 338.000,00 destinados ao Branca I, 

Branca II e Porangaba, porque entrou nos cofres públicos no ano passado e até 

agora não chegou nada nessas duas unidades, e, digo a terceira, com autorização 

aqui do vereador Marivaldo, que está lá presente. Nada foi comprado com esse 

recurso para nenhuma dessas unidades e nenhuma resposta chegou ao ofício 

encaminhado por esta vereadora. Que tenha, pelo menos um pouco de respeito e 

responder se não gastou, se gastou em outra coisa ou ainda vai gastar, mas, que 

pelo menos responda, porque foi uma Emenda apresentada pelo Deputado João 

Henrique Caldas, que foi destinada a essas três unidades. A população cobra da 

gente e eu preciso cobrar de quem é o responsável pela execução do serviço. 

 

Queria também fazer um apelo ao vereador Marcos e ao vereador Maurício, pois 

eu vou fazer uma Indicação e vou pedir que eles assinem, para que eu tenha 

certeza que essa Indicação será atendida. Há mais de um mês que eu peço ao 

secretário de Infraestrutura uma caçamba de barro com areia para Rua Bela Vista, 

na Branca. O vereador Ricardo também pediu para outras ruas, não sei se ele foi 



atendido. Toda semana, quase todo dia, mando o WhatsApp, mas, realmente eu 

ainda não fui atendida. Quero informar que a caçamba não é para minha residência, 

não é para vereadora Janaína do Cal, é para atender aquela população que pediu o 

material para eles mesmos fazerem o serviço na rua. Então, como é muito 

complicado uma Indicação dessa vereadora ser atendida, eu vou fazer a Indicação 

e pedir aos dois vereadores assinarem, que eu tenho certeza que no meio mesmo 

de material vai chegar lá. 

 

Eu não quero tomar a fala do vereador Quinho, que eu sei que ele vai tocar nesse 

fala. Eu só queria parabenizar, pois no domingo, eu não pude estar aqui, tive um 

problema familiar desde ontem, uma tia muito querida, que para mim era minha 

segunda mãe, que Deus a tenha, mas, o município, realmente no domingo recebeu 

um micro-ônibus que vai atender muito bem e de uma forma digna, aos usuários 

que fazem tratamento de hemodiálise em Maceió. A gente sabe que isso é de 

grande importância para o município. Quero parabenizar o prefeito, a secretaria de 

saúde, e, primeiramente, parabenizar, porque nenhuma das postagens da 

Prefeitura ou da página de prefeito, vi o agradecimento a pessoa que trouxe para 

cá esse ônibus, que foi o deputado João Henrique Caldas. Nós devemos agradecer 

primeiramente ao deputado que enviou, juntamente com prefeito e secretária. E, 

quem está de parabéns mesmo são os usuários que vão ter uma condição melhor 

de se transportar para Maceió, para fazer esse tratamento que é tão doloroso e tão 

invasivo para as pessoas que dele necessitam. 

 

Para finalizar as minhas palavras, mais uma vez eu gostaria de solicitar ao 

presidente na próxima sessão, que seja recolocada as caixas de som aqui, para que 

a população possa nos ouvir. A gente vem cobrando e cobrando melhorias para o 

município, melhorias para a população de uma forma geral, ao Poder Executivo, e, 

venho batendo na tecla que a gente precisa organizar essa Casa. Essa casa tá sem 

horário. Não estou aqui generalizando, nem apontando ninguém, mas, os nobres 

colegas estão cientes que vereador chega a hora que quer e ele sai a hora que 

quer, as vezes não respeita a hora que o colega tá aqui na Tribuna. Tem coisa que 

precisam muito ser melhoradas. Então, antes da gente pedir que arrume a casa do 

vizinho, eu, mais uma vez, venho pedir que a gente consiga, quando eu falar a 

gente, estou me incluindo, pois não sou perfeita, só quero pedir que a gente 

realmente cumpra o nosso papel, cumpra o juramento que a gente fez aqui nessa 

Casa. só estamos aqui uma vez por semana. Que façamos o nosso papel da melhor 

forma possível.  

 



Quero desejar a todos uma feliz semana, uma feliz Semana Santa, repleta de paz e 

de amor para todos. Que Cristo ressuscitado, ele realmente esteja seja presente no 

lar e na família de cada cidadão atalaiense". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Hoje é dia de parabenizar e ao mesmo tempo criticar. Quero parabenizar a 

secretária de Saúde pela iniciativa de usar o recurso que o deputado JHC mandou 

para Atalaia, melhorando as condições daquele povo que fazem hemodiálise. 

Parabenizar também o prefeito pela atitude. Mandar uma Moção de Parabéns ao 

deputado JHC em nome do povo de Atalaia. Lembrar a ele que esse recurso foi da 

outra gestão, onde ele teve mais de mil votos. Ele mandou recursos para o PSF 

Branca I, II e Porangaba e agora mandou esse recurso para a Secretaria. Ele ainda 

está em débito com o município ainda, pois nesta última eleição, teve mais de três 

mil votos e espero que ele traga mais recursos para Atalaia.  

 

Dizer que o que o vereador Quinho do Portão fala aqui, é colocado numa ATA, lida 

e assinada por ele. Não tenho rabo preso com prefeito e com secretário nenhum. 

Vereadora, se essa areia não foi ainda, é porque infelizmente não pediu para fazer 

uma Cavalhada. Se pedir para fazer Cavalhada, essa areia vai. O secretário faz o que 

ele quer. Na hora de parabenizar o secretário, eu parabenizo. Na hora de meter o 

cacete, eu meto. Por que, isso não é coisa para uma vereadora estar pedindo aqui 

não, é coisa para um secretário ir lá e levar. Não tá atendendo a um pedido do 

vereador, imagine o do povo. Eu venho dizendo aqui, prefeito, preste atenção no 

seu secretariado. Chame a atenção do seu secretariado. A vereadora está pedindo 

aqui não é para ela, é para o bem do povo. Essas coisas que não podem acontecer 

no Governo.  

 

Quero desejar a todo povo atalaiense uma feliz Semana Santa e que Deus toque 

no coração dos políticos que tem o poder da caneta. Espero que Jesus toque nos 

coração dos administradores no Brasil inteiro, que venham pensar e refletir um 

pouco sobre a vida do próximo”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Quinho, faço questão de subscrever a sua Moção, porque o micro-

ônibus da Hemodiálise foi uma Emenda dele. É criticar na hora de criticar e 

parabenizar na hora de parabenizar”.  

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 



 

“Gostaria também de reclamar, porque nós acabamos de receber aqui um 

comunicado da inauguração e entrega do micro-ônibus. Mas, já vencido o tempo. 

Então, a assessoria não está funcionando. Colocaram no grupo dos vereadores, 

mas foi no mesmo dia e eu tinha um compromisso marcado e não pude ir. Acho 

que se tem uma assessoria municipal de comunicação, isso deveria ser enviado e 

nunca chega. Depois reclamam que vereador não comparece”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vereador, a equipe do prefeito serve só para levar fofoca. A equipe serve para isso, 

para fofocada. É bom lembrar que no Natal, nem peru eu como, pois não gosto de 

peru, nem quem me perua e nem quem perua os outros. O que eu quero dizer eu 

digo aqui e em qualquer canto do mundo. Uma Feliz Páscoa para todos”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Meus senhores e minhas senhoras aqui presente no recinto, ao povo que escuta 

pela Rádio Atalaia, ao site Atalaia Pop que sempre tá cobrindo aqui as reuniões dos 

vereadores, as discussões que sempre é para melhoria do povo de Atalaia. 

 

Em primeiro lugar, nobre vereadora Janaína, quero parabenizar a Vossa Excelência 

pelo trabalho, pela dedicação que vem fazendo durante esse seu mandato, que eu 

tenho oportunidade de acompanhar pelas redes sociais. E, dizer ao senhor 

presidente que esse pedido da nobre vereadora Janaína, o vereador José Cícero 

Melo dos Santos já tinha falado na sessão passada. Me sinto até estranho, pois a 

gente vem aqui para uma reunião, para uma sessão e saber que após a porta de 

vidro, porque a Câmara tem um sistema de ar-condicionado, não tem ninguém 

ouvindo os vereadores falar, porque é muito importante, que é para amanhã ou 

depois o povo saber o que o vereador tá falando, qual vereador tá do lado do 

povo e qual vereador não tá. Tenho certeza que aqui há essa necessidade, para que 

a sociedade e o povo que vem passando, comece a frequentar mais a Câmara, 

comece a ver e ouvir os projetos que o vereador tem para transmitir para a 

sociedade. Queria pedir a compreensão dos senhores vereadores e do presidente 

da Câmara, que eu tenho certeza que no tempo mais ágil possível, esse serviço de 

som vai estar aí, que, se fosse da minha vontade, estaria no meio da praça, porque 

lá está passando um monte de gente que vai tá ouvindo o que é que o vereador tá 

discutindo e pode até vir aqui chamar um vereador e reivindicar, porque o motivo 

da reivindicação é porque o povo tá insatisfeito. Vereador e prefeito tem que estar 



com o povo satisfeito. A gente sabe que não vai fazer 100%, mas, pelo menos, 50% 

tem que ser feito". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Desde já eu vou me empenhar ao máximo para poder resolver esse problema. 

Tanto a vereadora Janaína, como o vereador Cicinho, conte com meu empenho aí 

para gente resolver isso". 

 

Vereador Cicinho 

 

“Então pelo menos o presidente já sinalizou que talvez, na próxima sessão, deixe lá 

a caixa de som que é para levar essa mensagem que o povo de Atalaia quer ouvir. 

 

Então, que o prefeito, pelo menos cumpra, seja ele quem for, 50% do que eles diz 

no palanque. Por que fala tanta coisa, tanta coisa e quando assume o município, é 

um município quebrado, o município não tem condições, o município não tem 

como administrar. Vamos ter responsabilidade e vamos procurar, da melhor 

maneira possível, resolver os problemas que o nosso município tem. 

 

Eu vim trazer aqui um Indicação, que essa briga quem pegou foi o vereador 

Cicinho há alguns anos atrás, que é o horário do funcionamento dos bares e 

restaurantes do nosso município. Por que, durante algum tempo, o nosso 

município vinha sendo coagido a fechar os estabelecimentos na hora que a Polícia 

Militar quiser fechar.  Então, existe uma Lei aqui, uma Lei Municipal que 

regulamenta o horário de funcionamento dos bares, restaurantes e similares.  Que, 

eu como autor da Lei e aprovado pelos vereadores daquela época, inclusive o 

vereador Marcos Rebollo, Tacinho e Ricardo, essa Lei ela regulamenta o horário de 

funcionamento dos bares restaurantes e essa lei não vem sendo cumprida". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Parabéns pelo seu depoimento e para suas reivindicações. Na verdade, essa Lei tá 

sendo atropelada, ignorada por muitos anos pelas autoridades do município. Na 

verdade é uma Lei Orgânica do Município que não está sendo cumprida de forma 

alguma, não importando se está com alvará ou não. A decisão é simplesmente 

ignorar a Lei e passa por cima. Então, é bom rever essa situação, voltar a trabalhar 

e fazer valer o que nós estamos aprovando aqui nessa Casa". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 



 

“Nobre vereador, no começo do meu mandato eu tirei uma cópia da Lei que Vossa 

Excelência foi o autor e encaminhei ao Comandante e ao finado Dr. Sostenes. Nada  

resolveu. Passei essa Lei para alguns donos de bares e quando eu mostrava, diziam 

que não valia de nada. Uma Lei Municipal não vale de nada? Para passar por cima 

de uma Lei Municipal, tem que ter uma Federal. É de grande valia a sua luta, 

porque o pessoal quer trabalhar. Infelizmente, a nossa polícia não quer”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“"Pedirei a compreensão dos senhores e o apoio, porque, é o seguinte, a Lei ela é 

clara e ela tem que ser cumprida. Inclusive, na época a dona Bernadete tinha um 

bar e me chamou triste, chorando, dizendo que ia fechar, inclusive, ela fechou 

depois de algum tempo. Ela dizendo que a polícia chegou lá fechou e atropelou, 

que a Lei não vale de nada. Disse a dona Bernadete que amanhã eu viria aqui para 

o bar tomar uma e vou ficar até o horário com a Lei a mão, que quem vai ser preso 

é o vereador Cicinho. Eu fiquei lá, tome uma, duas e três cervejas, deu o horário, 

logo a polícia passava e não parava. Eu sei que ela fechou no horário determinado 

que a Lei manda. No outro dia eu fui para a Companhia falar com o Guilherme. Fui 

perguntar a ele qual o papel do vereador no município, qual o papel da polícia 

militar, qual o papel do Executivo, qual o papel do Judiciário, qual o papel da 

Promotoria. Ele me perguntou o que foi que houve. Disse que é porque o seu 

subordinado fechou o bar, atropelando uma Lei Municipal. Me disse que isso não 

pode acontecer e ele procura saber a pessoa que tava no dia, que não tinha 

conhecimento. O bar começou a funcionar normal. A gente não pode obrigar o 

dono do bar ficar aberto sem querer, se quiser fechar de 6 horas, ele fecha. Depois 

houve uma reunião no Fórum e foi um grupo de vereadores, a maioria ficou calado, 

um outro falou e levou uma rebordosazinha. Mas, o que é que a gente tá 

precisando? A Câmara de Vereadores tá precisando é se unir, para pelo menos, 

respeitar o trabalho do vereador, porque, se essa lei não valer, ele vai ter que 

mostrar uma que tenha validade. Agora, o que não pode é um pai de família que 

não tem emprego, que não tem como sustentar seu filho, sua família e abriu um 

churrasquinho para vender uma cerveja e a Polícia vai lá fechar, como se o rapaz 

fosse um bandido. Então, isso é o que não pode. O povo anda atrás do Bolsa 

Família de R$ 120,00 e, porque não vai vender um churrasco, uma cerveja para 

ganhar o sustento da sua família? Então, quero pedir o apoio de Vossa Excelência, 

amanhã tô indo no Comando da Polícia me apresentar como vereador e levar a Lei. 

Se Vossas Excelências não quiserem ajudar o vereador Cicinho nessa briga, ele vai 

continuar pegando ela sozinha, porque já peguei e vou continuar com ela. A 

população necessita de oportunidades. O povo tem que saber que nunca vai deixar 



de existir a bandidagem, a matança nunca vai deixar de existir. Fecha as cidades e 

está lá o Clima Bom, já amanhecendo o dia matando gente, e aí é culpa da gente?  

É o sistema. Foi a política que deixou de criar quem não presta, porque, se 

combater, se não ia acabar, mas diminuir. Vocês se lembram que há 20 anos atrás a 

vida era outra no nosso município hoje. Quem anda fazendo o que não presta, 

porque se tá trabalhando, procurando viver bem, é difícil um cidadão ser morto.  

 

Eu queria passar agora para uma Indicação do vereador, que não deu tempo evai 

ser lido agora. Que seja enviado ofício ao senhor Governador José Renan 

Vasconcelos Calheiros Filho, solicitando um ponto de identificação, que é 

vergonhoso nosso município, o povo ter que se deslocar, numa crise dessa, para 

Maceió, para tirar uma identidade. Solicito também a reativação do Posto do 

Ministério do Trabalho. Então, quero pedir a colaboração de Vossas Excelências, 

porque vou levar diretamente na mão do deputado Gilvan Barros e ele se 

comprometeu de marcar uma audiência com o governador, para que possa trazer 

isso aqui para Atalaia, porque isso é bom para todo mundo. Você já tem uma 

despesa de ir para Maceió, já tem um risco de vida nesse transporte alternativo, 

perde tempo e as coisas no lugar de andar para frente, vai diminuindo. Você tem 

que ir para Maceió para tirar uma identidade, isso é um absurdo. Você tem que ir 

para São Miguel dos Campos ou Marimbondo para tirar uma carteira de trabalho. 

Fiz uns consultas e o que tá faltando é um delegado para assinar. Mas, a gente tem 

que lutar. Eu vou ter uma reunião nesta sexta-feira com o deputado Sergio Toledo, 

onde eu vou estar fazer esse pedido a ele, porque nós que somos municipais, a 

gente precisa muito do apoio do Estado e da União. A população de Atalaia é 

quem vem sofrendo com o fechamento de alguns órgãos do nosso município. 

Então, a gente tem que pelo menos tentar. Cada um pedir de forma individual aos 

seus deputados. Por que, amanhã ou depois, quando formos a uma caminhada 

para trazer e apresentar as nossas lideranças, tenha o que dizer ao povo.  

 

Quero também, em nome do vereador Quinho, parabenizar o deputado JHC que 

trouxe uma coisa muito importante, mais muito importante mesmo, só quem sabe 

é quem passa por esse sistema de hemodiálise. Em governos passados, era se 

arrastando com os carros que não tinha condições de transportar. Carro sem 

condições, um calor incrível e a pessoa que faz hemodiálise, quando sai, ele sai 

mais fraco do que quando entrou na máquina. Eu tenho a experiência, porque meu 

pai fez isso durante eu acho que três anos. Quero parabenizar o deputado JHC e, 

que todos os deputados federais tragam emendas para o nosso município. Agora 

tem que fazer que nem o JHC fez, mandar. Ainda bem que comprou, porque senão 

da iam comprar outra coisa. O costume daqui de Atalaia é mandar o recurso e 

desviar o recurso”. 



 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Essa foi uma Emenda que teve que ter o apoio do Executivo para poder vim, 

porque foi uma Emenda que veio no período de eleição e o deputado JHC retirou a 

Emenda. Foi retirada essa emenda e já não vinha mais. O prefeito que foi lá e 

conversou com o deputado JHC, ele retornou essa emenda e essa emenda foi 

destinada diretamente para comprar esse ônibus. Então, só informando a Vossa 

Excelência que o que se passou foi isso". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“A Câmara também teve a sua parcela de contribuição, que no momento que ele ia 

retirar, eu falei aqui, os novos vereadores também, e, através da amizade que eu 

tenho com ele e com o assessor dele, o Cassiano, eu mandei a mensagem para ele. 

Ele disse que ninguém tirou, mas mostrei que tirou. Mas, ele voltou atrás graças a 

Deus e reconheceu o que o povo fez com ele, tá aí a prova, pois ele teve mais de 

três mil votos agora aqui em Atalaia. Eu tenho fé em Deus que ele vai fazer muito 

mais para Atalaia. Apesar de eu não ter votado nele, meu voto foi do Marx Beltrão". 

 

Vereador Cicinho 

 

“Dizer a vocês meus amigos de Atalaia e o nobre vereador Maurício Tenório, meu 

amigo, que a emenda foi destinada para compra do micro-ônibus, mas tem várias 

emendas aqui destinadas para quadra e ninguém sabe onde é que tá o dinheiro. 

Destinada para a UPA e ninguém sabe onde é que tá o dinheiro. Para Posto de 

Saúde e ninguém sabe onde tá o dinheiro. Então, esses deputados federais que 

coloca as emendas, eles tinham que pelo menos cobrar e exigir do prefeito a 

execução da obra, porque se não dá para fazer, devolve o dinheiro. Agora, o que 

não pode é deixar os elefantes brancos como os que estão espalhados no nosso 

município. O que mais tem é elefante branco. Levar o dinheiro de uma Unidade de 

Pronto Atendimento, num município onde tem um hospital que nem o curativo tá 

fazendo no final de semana é outra coisa muito grave não ver ela você como líder 

do prefeito, veja o que é que tá acontecendo no hospital porque só faz curativo até 

sexta, sábado e domingo não faz. Eu acho que devia ser o contrário, fazer sábado e 

domingo, e, no meio de semana, fazer nos PSF". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 



"Essa Câmara e o município de Atalaia eu acho que deveriam tirar o chapéu para 

aquele Hospital hoje, porque, quem anda no Hospital como eu ando, o Hospital tá 

chegando a atender 200 e poucas pessoas por dia. Então, a sobrecarga é muito 

grande para o Hospital, para o médico que tá dando plantão lá. Então, aquela 

equipe tá de parabéns. Eu cheguei lá e o atendimento ainda tá sendo melhor do 

que da Unimed, que às vezes você chega na Unimed e você passa três horas de 

relógio para poder ser atendido. Eu levei meu filho para tomar um soro com 20 

minutos foi dado soro no Hospital. Só informando a Vossa Excelência, que o 

Hospital, com todas as dificuldades que a Saúde tem, vem dando um suporte, 

porque são 200 pessoas por dia, o vereador Ricardo tem consciência disso que 

manda o pessoal da Branca na ambulância. Então, hoje aquela equipe do Hospital 

que tem que dar os parabéns a ela".  

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Concordo com o senhor quando fala sobre o Hospital, mas, é como eu tinha 

falado e Vossa Excelência não estava aqui, é a respeito da qualidade que nós temos 

em ter que atender a 200 ou mais de 200 pessoas por dia. E, faz mais isso porque 

não tá tendo atendimento na ponta, que são as Unidades de Saúde. O vereador 

Ricardo também chegou depois, mas não me deixa mentir, a população da Branca, 

hoje o maior Distrito quase que do Estado e não tem nenhum médico. Então, 

qualquer ocorrência tá todo mundo se dirigindo para o Hospital. O Hospital está 

sobrecarregado. Os profissionais estão de parabéns, mas, eles estão 

sobrecarregados e a gente não sabe até quando eles vão conseguir continuar. 

Além do quê, os seus salários não são pagos em dia". 

 

Vereador Cicinho 

 

“Eu queria dizer aos vereadores que em nenhum momento o vereador Cicinho 

disse que os profissionais do Hospital não estão de parabéns. O que está havendo 

e eu não acredito vereadora Janaína, que um profissional médico atenda a 200 e 

poucas pessoas e esse atendimento tenha resultado, porque não tem condições. 

Ele não é super-homem, ele pode ir lá olhar e dipirona e buscopan. Então, acho 

que isso não resolve. Se a gente perguntar ao povo de Atalaia se quando vai para o 

Hospital, se o tratamento está certinho, a gente sabe que não tá, porque um 

Hospital que não faz um exame para poder saber a causa da dor, então, dipirona e 

buscopan a gente toma em casa mesmo. Muito obrigado que Deus proteja todos”. 

 

Vereador Toni Barros 

 



"Estive essa semana reunido com o meu deputado Ricardo Nezinho, onde levei 

para ele a situação do abastecimento de água do povoado Bittencourt, onde lá o 

pessoal tinha uma cacimba e essa cacimba, porventura, secou e o pessoal ficou 

totalmente sem água, sendo abastecido por carro pipas. Então, estive reunido com 

o deputado Ricardo Nezinho eu levei a situação do Povoado para ele. Ele me pediu 

o seguinte, que fizesse uma Indicação ao secretário de Recursos Hídricos do Estado 

de Alagoas, o Fernando Pereira Soares, para que fosse cavado um poço lá, que ele 

iria levar em mãos comigo essa Indicação para que possa melhorar a situação de 

água daquele Povoado. E, assim estou fazendo aqui, tô trazendo essa Indicação 

aqui e gostaria que fosse subscrito por todos os colegas vereadores, para que 

chegue com mais força e para que a gente possa resolver o problema daquele 

Povoado". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“É bom que todos os vereadores peçam isso, mas, eu já protocolei com o Fernando 

e nesses 15 dias, a máquina já deve tá vindo. Não é só para cavar um poço, vai 

cavar aqui uns cinco. Eu pedi a ele 10 poços, postei na minha rede sociais. Inclusive, 

sabendo da necessidade de lá, a gente colocou para o Bittencourt, 21 colocou a 

Boca da Mata, uma localidade a  pedido do vereador Maurício, estive conversando 

com o vereador Fernando e com o vereador Cicinho também e a gente colocou 

para o Povoado Santo Antônio, colocamos para o Povoado Olhos D'Água. Também 

São Sebastião, Jagatá e a Vila, principalmente naquela situação ali da rua do Rua da 

Frente que não tem água, a Rua do Beco do Desmaio também não tem água. Já 

houve uma disponibilização de poços. É porque existe o poço cristalino e o poço 

sedimentado. Atalaia tem duas expressões, tem o posto cristalino e tem um posto 

sedimentado e um dos dois, só da água depois da rocha. Então, a máquina que 

cava depois da rocha ainda não está pronta. Mas, ele já disponibilizou para 

máquina que cava antes da rocha já vim, creio eu e vamos torcer para que o 

Povoado Bittencourt dê água antes da rocha, porque aí fica mais fácil para já 

atender aquela comunidade que realmente está em uma situação muito crítica. O 

vereador é defensor daquela comunidade, e, se não, por exemplo, tiver jeito e a 

gente conversa com os técnicos ou a gente espera para máquina vir ou cavar em 

outro local e designe a água para lá". 

 

Vereador Toni Barros 

 

“É justamente isso, quanto mais se pede, mais vem. A gente tem que pedir e eu tô 

fazendo essa Indicação aqui também para reforçar mais ainda o seu pedido senhor 

presidente para que seja feito esses poços e acabe com a o sofrimento desse povo 



do nosso município, que o sofrimento de água não é brincadeira. São duas coisas 

que assim se não há dentro de uma casa, a água e energia, é terrível. Então, que 

seja feito isso realmente. Eu vou lutar também para que seja feito com mais 

brevidade possível, para cavem esses poços e acabem com sofrimento do povo de 

Atalaia.  

 

Eu quero também pedir a secretaria que faça uma Indicação ao secretário de obras, 

o senhor João Eudes, para que seja feita a poda daquelas árvores da Rua Principal 

da Vila José Paulino, pois está muito esquisito à noite, tá muito escuro. Eu peço 

para que seja feita a poda ali de imediato, para que o povo venha a trabalhar mais 

sossegado, que fique mais visível e menos esquisito ali para o pessoal.  

 

Eu quero desejar a todos atalaienses e a todos os presentes aqui uma Feliz Páscoa, 

que Deus venha abençoar cada um e a sua família, no seu lar e tudo de bom para 

todos". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Nós estamos aqui celebrando uma vitória pessoal da escola O Pequeno Príncipe, 

que hoje à noite estará no Trevo revivendo a história de Jesus. É um momento 

grande para nossa cidade a encenação ao vivo com os alunos daquela Escola, onde 

nossa comendadora Maidy tem dado  muito de si para que Atalaia tenha uma 

Educação de alto nível e que seja conhecida hoje no mundo, através das redes 

sociais. As sete horas da noite já tá tudo arrumado lá e é com grande honra que 

estarei presente vendo aquele espetáculo. 

 

Vereador Quinho eu gostaria de me reportar aqui aos assuntos tratados pelos 

vereadores antecedentes e voltar especificamente ao problema dos bares. Nós 

tivemos ao lado de alguns outros vereadores, bem como alguns donos de bares, lá 

no Fórum e fomos recebidos pelo então promotor de justiça, Dr. Sóstenes Gaia, 

falecido recentemente. Onde ficou certo que o que tinha acontecido, infelizmente, 

em Atalaia, foi exatamente isso que a gente tava falando, de uma Lei Maior abafou 

a Lei Municipal". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Toni, acabei de receber aqui, durante a fala de Vossa Excelência, onde 

perguntei ao Wagner, que é o rapaz que foi designado para cavar os poços e ele 

acabou de responder aqui que vem na semana que vem. Semana que vem a gente 

começa a cavar os poços". 



 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Então, como tava dizendo, o Dr. Sostenes explicou até a nós vereadores e a 

comissão que estava lá, que ficava numa situação difícil, porque a federal lhe 

obrigou a tomar essas medidas, proibido no momento aquela venda de bebidas 

alcoólicas nas beiras da pista Federal. Até os advogados que nos acompanhavam, 

que defendem os bares, viram que a Câmara fez o que pôde e que naquele 

momento paralisados, por ter encontrado uma lei federal. Mas, estamos na luta e 

somos pelo comprimento do horário.  

 

Eu queria dar em primeira mão a notícia de que está mudando o Comando da 

Polícia Militar. Segundo segundo ouvi falar vai chegar um Major que é muito afeito 

as causas públicas e que vai tomar um posicionamento melhorado. Inclusive, 

também enaltecer que está também aqui na região o Capitão do Vale, que é como 

se diz, na gíria popular, o terror do mal feitor. Hoje em dia nós estamos vendo aí 

infelizmente a maldade que tá levando muitos jovens da nossa região, 

principalmente do Vale do Paraíba melhor falando, por causa de tráfico de drogas. 

Infelizmente, esse mal ainda vai perdurar, vai demorar muito tempo para que se 

tenha uma diminuição total dessas coisas. E, vemos aí recentemente gente sendo 

morta aqui na Rodoviária, na Rua de Cima. Aliás, não escolhe mais canto e nem 

horário, é de manhã, de tarde de noite. Normalmente os falecidos são entre 18 e 

30 anos, o que nos traz uma grande tristeza, nossa juventude se perdendo às vezes 

por causa de tráfico de drogas. Espero que com esse nome, quando a gente tem 

uma maior interatividade e que venha diminuir esses índices". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vossa Excelência tem razão quando fala nessa Lei Federal, mas, a gente tem que 

se referir aos bares aqui, como os enfrente ao Clube, que a polícia não tá acatando 

essa Lei". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Aqui já fiz duas Indicações solicitando a volta do Proerd, que é a Policia na Escola. 

Aquilo ali na época foi fundamental para na época, detectar inúmeros traficantes 

daqui e inúmeros usuários. 

 

Continuando, gostaria de me referir ao problema da água no nosso município, no 

Estado melhor dizendo. E, eu aqui tenho dito muitas vezes que a energia daqui é 



uma problemática séria. Nós de Santo Antônio, temos três fontes de energia e 

duas são muito velhas, as redes de extensão, e, normalmente, essa época de verão, 

quase que diariamente faltou energia uma, duas, três vezes e às vezes até cinco 

vezes. Nós fizemos aqui alguns requerimentos já endereçados a essas queda de 

energia frequente, e, fizemos mais especificamente, contra a falta de água. 

Entregamos ao governador do Estado, o senhor José Renan de Vasconcelos Filho. 

Foi protocolado pela sua secretária particular e ele mandou a máquina para Santo 

Antônio. Foi perfurado um  poço que deu uma vazão pequena de 550 litros de 

água por minuto, que não satisfaz as necessidades e ficou um poço quase que não 

utilizado. Eu vou até passar isso para o rapaz quando chegar, que ainda resta uma 

esperança de fundar ele mais por dentro do cano que foi colocado, com uma 

máquina maior. Só que de lá para cá, essa máquina estava no sertão e 

sistematicamente a gente vem cobrando, eu e Lucas, meu filho, pois eram cinco 

poços exatamente, dois em Santo Antônio, um  em Olhos D'água, um no Deus é 

Fiel e outro no Maria de Nazaré. Também tinha pedido já em outro posterior, para 

o Bittencourt e para Boca da Mata, lá na Sucupira. Então, é de grande valia esse 

intercâmbio. Eu vou refazer esse requerimento a Sua Excelência o Governador, 

porque também reforça esse pedido e estamos juntos para a gente ver se resolve 

essa problemática de água. Inclusive é pelo Município todo. Atalaia tem uma coisa 

diferenciada, que apesar de todas essas divisões ao longo dos anos, nós tivemos 16 

municípios desmembrados da nossa terra e ainda continuamos sendo o segundo 

maior município em extensão territorial do Estado de Alagoas”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“A título de sugestão senhor Presidente, eu chamaria o diretor do SAAE, o Lulinha, 

que tem se empenhado em fazer um trabalho em nosso município, que ele sabem 

quais são os pontos e quais são as máquinas, para que não venha máquina dar 

viagem perdida". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Muito plausível sua sugestão vereador Quinho, inclusive que foi uma das coisas 

que eles pediram, que tem que ser um órgão público, porque eles não vão cavar 

em nenhum terreno que seja particular, se for em terreno particular, tem que ser 

doado. Então, eu vou a partir de hoje já entrar em contato com o Lulinha e junto 

com o jurídico desse município, para gente buscar essa essas coisas". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“Em Santo Antônio, existe terreno já no local onde foi iniciado uma quadra e tá 

paralisado. Então, esse daí tá resolvido. O que falta é uma máquina específica, 

porque lá, depois de 60 metros, paralisou. Se uma máquina para 90 metros vim, 

pode resolver.  

 

Em Santo Antônio, existe terreno já no local onde foi iniciado uma quadra e tá 

paralisado. Então, esse daí tá resolvido. O que falta é uma máquina específica, 

porque lá, depois de 60 metros, paralisou. Se uma máquina para 90 metros vim, 

pode resolver”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“A vereadora Janaína pediu uma reunião com o Jurídico, para que aqueles 

vereadores que tenham as mudanças, previstas no Regimento e Lei Orgânica, 

possam ser discutidas. O que eu quero propor com o Jurídico da Casa, é que a 

gente dê um intervalo de 30 dias. Cada vereador tem o tempo suficiente para ler o 

Regimento e a Lei Orgânica, para ver o que é que pode ser aprimorado. Ainda essa 

semana eu coloco no grupo de vereadores a data com esse prazo”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Sabemos de antemão que a priori não vai mudar nada, pois seguimos a Lei 

Federal e a Estadual. O que precisamos é nos auto-regular e cumprirmos os 

horários na integra. Aqui diz que o vereador só pode usar a Tribuna por 15 minutos, 

mas quando um ver o outro passar dos 15 minutos, quer imitar. Uma das 

propostas é na discussão de projetos aumentar cinco minutos e nas falas da 

Tribuna ficar os 15 minutos”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Os que me antecederam falaram quase tudo sobre as necessidades do município. 

Quero dizer que subscreve todos.  

 

Venho hoje aqui nesta Tribuna para deixar mais tranquilo os taxistas do município 

de Atalaia, os alternativos de Atalaia e os mototaxistas. Dizer que o projeto, com o 

entendimento do prefeito e do procurador do município, que ligou para mim há 

poucas horas atrás, pedindo que o projeto não entrasse hoje. Mas, dizer a todos 

que não estar havendo perdas, nem prejuízo nenhum. Estaria havendo perda se 

não fosse dado o alvará provisórios para vocês. Seriam mais de 30 pais de famílias 

sem poder rodar. Mas, de antemão, quero dizer a vocês que o projeto aumentando 



os 10 anos, em entendimento com os amigos vereadores, que faço questão que 

vocês votem aumentando também a cilindrada da moto para 300, que vocês 

voltem na questão de cores, para que seja qualquer cor.  

 

Estou aqui com seis anos de Parlamento, seis anos de vida pública, para dizer a 

vocês que tenho feito a minha parte para ajudar a aprovar projetos que beneficie 

toda a classe de Atalaia. To junto também nessa briga do complementar. Tenho 

visto a luta do prefeito Renato Filho. Tenho visto também o empenho do prefeito 

Chico Vigário, quando mandou o procurador Márcio Júnior para representar 

Atalaia naquela briga do Complementar. Todos os municípios contra a gestão 

irresponsável do prefeito Rui Palmeira, um prefeito que não tem compromisso 

nenhum com o servidor, com o trabalhador, com o alternativo e com o empresário 

do próprio município dele.  

 

Um cara falou para mim essa semana o seguinte, em Atalaia, tem um bando de 

políticos sem credibilidade. Eu disse que discordava. Avalie a minha vida pública, 

veja o meu trabalho, o que eu fiz de mal para Atalaia? Eu não destruir Atalaia, não 

saqueie os cofres públicos, não tenho obras inacabadas em Atalaia. Eu não tenho 

famílias ganhando milhões em Atalaia, eu não participo da folha absurda dos 

cofres públicos de Atalaia. O que eu tenho feito é trabalhar por Atalaia, pois foi me 

dada essa missão pelo povo. 

 

Quantos de vocês atalaienses não saíram de suas casas para votar em um gestor e, 

amanhã, por não ter um beneficio pessoal, saíram falando mal do prefeito? Mas, aí 

joga a culpa para a Câmara. Ontem, minha esposa estava no mercadinho e tinha 

uma mulher criticando todos os vereadores, que não fazem nada, que não 

trabalham e que tem toda a família empregada. Eu discordo, esse vereador aqui 

não tem a família toda empregada. Essa pessoa que falou, ela é culpada por Atalaia 

passar o que vem passando. Quando eu puxei a ficha dela, ela  vem votando em 

gerações e gerações, não teve um só momento que ela quis mudar a política de 

Atalaia. Votou várias eleições em um mesmo prefeito, mas, como não foi agraciada, 

como não foi lembrada por esta gestão, ela está criticando. Mas, ela não tá 

criticando a gestão, está criticando o vereador. Então minha gente, vamos assumir 

a culpa um pouquinho e dizer eu errei e quero mudar amanhã. 

 

Fiz aqui um pronunciamento na terça-feira passada, que tomou uma grande 

proporção, como tem sido os meus discursos. Tem pessoas que dizem que tem o 

áudio dos meus discursos. Eu disse que tenho serviços prestados todos os dias. 

Tenho feito isso durante a minha vida pública de seis anos. Vou esperar essa 

pessoa vim com esse áudio, com esse cd para colocar nas ruas, que eu vou mostrar 



quem você é também. Quando eu falo as coisas aqui, falo com coerência e 

sabendo que estou fazendo a coisa certa. O que acontece na política é que se 

vivem de momentos e essas pessoas as vezes esquecem que contribuíram para 

uma gestão falida, para uma gestão quebrada e que não tinha compromisso 

nenhum com esse município.  

 

Na semana passada, fiz um pronunciamento ou dizia que se me dessem a 

oportunidade de gerenciar esse município, eu queria um ano para fazer o rastro de 

obras inacabadas que tem no município. Se não fizesse, eu entregaria o meu 

mandato. Saiu comentários na rua de que eu lancei a minha candidatura a prefeito. 

E, eu não posso sair candidato a prefeito do meu município, onde fui credenciado 

por duas vezes para estar aqui representando o povo? É por isso a descrença e 

descredibilidade do político atalaiense, ao ponto de abrir portas e janelas para 

outras pessoas do município se instalarem aqui. Agora, saia um daqui para ir para 

o Pilar, para Satuba, ou para Santa Luzia. Pois, o prefeito faz uma gestão que, diga-

se de passagem, estar de parabéns. A nossa credibilidade está caindo, justamente 

pelos erros dos outros. Eu não posso pagar pelos erros dos outros. Mas, tantos 

irresponsáveis num já passaram por aqui e porque o Marcos Rebollo não pode ser. 

Não só eu, como qualquer um dos outros vereadores aqui. Basta o povo parar, 

entender que temos pessoas capacitadas para exercer qualquer função e parar de 

endeusar pessoas que vem de fora, pessoas que não conhecem nem o endereço 

de vocês”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Vossa Excelência tocou num assunto falado aqui na sessão passada. As pessoas, 

nobre vereador Marcos Rebollo, não acreditam nas campanhas dos filhos da terra, 

pois dizem logo que Marcos Rebollo, Marivaldo, que Cicinho não tem dinheiro. 

Mas, votaram no Bolsonaro, no Haddad, no Renan Filho, no Cunha, no JHC, votos 

em dinheiro. A cultura da política de Atalaia tem que mudar. Aquele político que 

vim gastar aqui quatro milhões de reais, eu não vou dizer que vai roubar, mas, vai 

faltar remédio, vai faltar merenda e vai faltar tudo que está faltando hoje no nosso 

município. Então, o povo tem a parcela de culpa, porque vota por dinheiro. Se 

escolhesse um representante que realmente quer trabalhar por Atalaia, poderia 

votar em Vossa Excelência, no vereador Cicinho, no Marivaldo, no Quinho do 

Portão, Maria da Comesa, Alexandre Tenório, Ricardo Calheiros. Agora, ficam 

dizendo, a mulher do Pilar vem aí, não sabem nem o nome dela. Sabe o motivo, 

acha que ela vem aqui com um monte de dinheiro para comprar o povo de Atalaia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 



 

“O vereador Cicinho foi muito feliz quando disse que lançar uma candidatura do 

vereador Marcos Rebollo para prefeito, o primeiro critério que serei julgado é dizer 

que eu não tenho dois milhões para gastar, que eu não tenho dinheiro. Preferem 

pagar um preço alto nessas pessoas que vem investir aqui, para tirar cinco vezes 

mais. Quem vem aqui e compra voto, não tem compromisso com o povo. Quem 

gasta milhões em uma campanha, não vai ter nunca compromisso com o povo”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vereador Cicinho, se o povo quiser, estou a disposição para ser candidato a 

prefeito. Se o povo se unir e quiser botar o Quinho lá, vai ter um prefeito de 

vergonha”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Encerrando as minhas palavras, gostaria de dizer que eu venho de uma geração 

política nova, venho de uma Câmara atualizada, de uma formação muito diferente 

de muitas que já passaram por esta Casa. Venho de uma política inovadora. Venho 

de uma geração de uma Câmara onde se discutem projetos e trazem melhorias 

para o nosso povo. Procuro me aperfeiçoar e melhorar a cada dia mais, para 

beneficiar o povo atalaiense. Dizer que não posso pagar preço por maus prefeitos 

que sentaram naquela cadeira. Tenho que ter a oportunidade de fazer o meu 

gerenciamento e de ser julgado. Não já deram a outros irresponsáveis que não 

tiveram compromisso nenhum com a cidade. Mas, porquê deram? Por que 

investiram milhões. Essa Prefeitura não aguenta mais ser saqueada”.  

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Já temos a pauta do vereador Marcos, a pauta do vereador Mauricio, a pauta da 

Associaçõe e vamos sentar com o prefeito e vê o que é melhor para o usuário e o 

beneficiário, que é o que o vereador Marcos está propondo e chegar a um 

denominador comum. Conheço o vereador Marcos da época em que jogávamos 

bola juntos e digo que onde o vereador botou as mãos, fez com brilhantismo, se 

era na zaga, era xerife, se era no futevôlei o homem arrebenta e faz com 

brilhantismo o papel de vereador aqui nesta Casa”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 



“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar 

fazendo uso da palavra aqui nesta Casa. 

 

Estava observando aqui atentamente as falas dos nobres pares vereadores e quero 

parabenizar o vereador Cicinho na sua Indicação, que quero subscrever vereador, 

na questão do Instituto de Identificação para o nosso município. Será muito 

importante, e, quanto mais apoio nas nossas Indicações é importante para o 

desenvolvimento da nossa cidade. Eu acredito que a união faz a força, nunca foi 

diferente. Então, cada Indicação que chega dessa Casa de Leis com os órgãos 

competentes que venha trazer benefícios para nossa comunidade e, com a 

assinatura dos treze vereadores, ela vai com uma força muito maior. Então, 

parabéns pela sua Indicação. 

 

E, quero parabenizar a equipe do Hospital da Vila pelo brilhante atendimento que 

faz e pelo brilhante trabalho que realiza no nosso município. Um trabalho com 

excelência vereador, que é a equipe que hoje está sobrecarregada por conta dos 

PSF. Eu faço aqui um apelo a Secretaria de Saúde, que agilize o mais rápido 

possível a recolocação dos médicos para o nosso Distrito. Como a nobre vereadora 

Janaína falou, a Branca hoje é o segundo maior Distrito do Estado, só perdendo 

para Luziápolis. Eu peço que veja a possibilidade, mais rápido possível, para 

recolocar esses médicos não só na Branca, mas, onde estiver faltando nas Unidades 

Básicas de Saúde, para que reconduza os médicos, para que assim funcione e 

folgue o Hospital da Vila, que é uma equipe brilhante, eu digo porque eu tô 

trabalhando com ela, o vereador Marivaldo também está, com todos os dias 

acompanho aquela equipe. Sei do profissionalismo que é aquela equipe.  

 

Quero mandar aqui uma Moção de Parabéns para a UBS do Distrito Branca, onde 

ganhou um título e um prêmio de R$ 10.000,00 com as prevenções de doenças nas 

palestras. Ficou em primeiro lugar no Estado. Quero mandar uma Moção de 

Parabéns para o pessoal da Unidade Branca 2, pelo brilhante trabalho que realizou 

e pela premiação.  

 

Dando continuidade aqui a minha fala, eu quero fazer uma Indicação também para 

que seja colocado um poço artesiano na Escola João Cordeiro, no Distrito Ouricuri 

onde quando eu fui fazer as visitas na gestão democrática, nós nos deparamos e 

vimos o diretor da Escola que fez uma solicitação, e, agora, como o Alexandre tá 

com esse apoio via Estado, quero fazer também essa Indicação solicitando esse 

poço para lá". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 



 

“Vereador, faça essa Indicação para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, para a gente vê se consegue”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Será de grande importância para toda aquela comunidade. Acho que o nosso 

papel aqui é de trabalhar com um olhar para comunidade. Isso é de fundamental 

importância para a nossa cidade, para a nossa comunidade. 

 

Também quero parabenizar aqui o vereador Marcos Rebollo. Iniciamos nosso 

trabalho juntos, com o vereador Quinho. Nós fizemos um partido, que você fez 

parte desse partido vereador Marcos e, dizer que o Marcos é um vereador atuante 

aqui do nosso município. A gente joga pedra em árvores que tem frutos. Continuar 

trabalhando, é o que eu faço sempre, e, quero dizer ao Marco que continue 

trabalhando também, não baixe a cabeça. Pedir forças a Deus, pedir sabedoria e 

tocar o barco para frente.  

 

Meu amigo taxista, pode contar com o apoio do vereador Ricardo Calheiros. 

Estamos esperando ansiosos para que a gente possa apreciar esse projeto. E, tenho 

certeza que o projeto que venha aqui eu vou aprovar que seja melhor para vocês. 

Você sabe disso, eu fui taxista com muito orgulho eu não canso de dizer nós 

trabalhamos juntos, fomos fundadores da Associação dos Taxistas, e, a minha 

aprovação aqui, vai ser para melhoria da classe dos taxistas do município de Atalaia. 

 

Então, quero agradecer a todos e até a próxima se Deus quiser e eu tenho certeza 

que vai querer". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Senhores vereadores, o vereador Quinho do Portão protocolou um oficio junto ao 

gabinete da Presidência desta Casa, pedindo que na sessão do dia 7 de Maio, 

daqui a três sessões, o deputado estadual Marcelo Beltrão fizesse parte da sessão, 

para explicar um assunto que vem tomando conta do noticiário e é de muita 

importância para a sociedade alagoana". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“O deputado vai vim fazer uma palestra aqui sobre as Faculdades, as fraudes que 

está tendo nas Faculdades, principalmente aqui em Alagoas. E, aproveitar 



presidente e mandar um ofício para secretária de Educação e para as Faculdades 

que tem aqui em Atalaia. Informar o horário e a data tudo certinho. Isso aconteceu 

até com a minha irmã, de fazer uma Faculdade e quando chegar na hora, não ser 

reconhecida pelo MEC. Perdeu quatro anos, foram gastos que teve. Essa sessão é 

de grande valia para o município". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

"Antes de tudo quero agradecer ao senhor meu Deus, todo poderoso, por me 

conceder o direito de estar aqui nesta sessão mais uma vez. Obrigada Senhor.  

 

Quero saudar a todos que estão aqui do Plenário e a todos que estão em suas 

residências nos ouvido através da Rádio Atalaia FM e também agradecer nesse 

momento ao Pablo, que faz um belo trabalho desde 2009 aqui na Câmara, Assim 

como a todos os órgãos e também para a sociedade atalaiense. 

 

Nesse momento, eu quero também Alexandre pedir para fazer a Indicação do 

Instituto de Identificação, para o pessoal que vai tirar a identidade. O vereador 

Cicinho já fez a Indicação, então, nesse momento que seja feito um Requerimento 

diretamente ao Presidente da Câmara, que solicite e reforce junto ao Governador, 

esse Instituto de identificação. Como o vereador Cicinho já fez essa Indicação, 

vamos aguardar. Como ele fez o pedido ao deputado, não vou subscrever, até 

porque o deputado estadual que eu votei foi a Ângela Garrote eu não vou pedir a 

outro deputado". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte)  

 

"Vai ter uma Lei agora que os próprios Cartórios vão poder tirar a identidade". 

 

Vereadora Maria da Comesa      

    

“Tomara que realmente isto aconteça, porque nós estamos aqui e fazemos um 

trabalho social, ninguém aguenta mais de levar tanta gente para Maceió.  

 

Aproveitando, eu quero também fazer uma Indicação a Secretaria de Saúde, que 

pelo amor de Deus, providencie aqui na cidade de Atalaia um laboratório. Coitado 

do povo que realmente tem que fazer um exame de sangue, um hemograma, uma 

coisa pequena, pois não tem onde fazer. As pessoas não tem vereador, porque nós, 

graças a Deus, nós temos, pelo menos a maioria que paga um plano de saúde e vai 

fazer. Agora, quem não tem um plano de saúde, vai ter que ir à Maceió com a 



maior dificuldade, pagar a passagem, até melhor fazer aqui mesmo particular. As 

pessoas me procuram muito e hoje mesmo eu fui ali na Himagem e eu paguei, foi 

particular. Então, se tiver o laboratório aqui, que atenda o pessoal, será muito 

importante. Outra coisa, o que eu vou pedir agora não precisa Indicação, porque 

eu já fiz, que é para que seja instalado o consultório odontológico lá no PSF do 

Jenipapeiro. 

 

Outra coisa, que eu quero que seja feito novamente esse ano de 2019, um pedido 

ao Coronel Paulo Domingo Araújo Lima Júnior, onde venho através deste solicitar 

através de Requerimento, o meu pedido datado de 2017 pela vereadora Maria 

Ferreira Cavalcante, para que seja implantado um Centro Integrado de Segurança 

Pública, um CISP na cidade de Atalaia, para a maior produção de integração das 

forças de segurança do nosso município, com o objetivo de reduzir os homicídios e 

roubos em nossa cidade. Eu já fiz em 2017, e, quando o governador Renan Filho 

veio aqui para inauguração, onde também ele prometeu que ia fazer a estrada do 

Jenipapeiro, naquele momento ele dirigiu-se a palavra a vereadora Maria, sobre a 

estrada do Jenipapeiro, a qual eu quero muito agradecer a ele por ter feito. Mas, ao 

mesmo tempo, ele também prometeu que ia fazer o CISP, que vai ser construído 

na cidade de Atalaia. O vereador Alexandre também foi para uma reunião, eu acho 

que em julho e ele também prometeu que ia construir o CISP. Acho que ele 

esqueceu, vamos lembrar a ele. Temos que lembrar, pois são pessoas muito 

ocupadas mesmo.  

 

Eu quero desejar a todos uma Feliz Semana Santa e que tenha Jesus Cristo no 

coração de todos". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Meu amigo Zé Maria lá da Flor da Serra, que sempre tá aqui presente. O pessoal 

do Atalaia pop. Eu hoje vou demorar um pouco, pois já falaram aqui sobre 

aquisição do micro-ônibus para hemodiálise, que é de grande importância, porque 

eu tinha visto uma foto do transporte antigo, que antes era uma Kombi que levava 

o pessoal e servia até de mangação. Mas, graças a Deus, hoje é o município de 

Atalaia foi contemplado com essa Emenda do JHC, com empenho do prefeito 

Chico Vigário e só tem a ganhar é a população, é aquele pessoal que necessita 

daquele ônibus para poder ir três vezes à Maceió. Eu entrei no ônibus e é 

confortável, tem ar-condicionado, tem elevador para poder o cadeirante subir. 

Então, o município está preparado para aquele serviço. 

 



Ainda no domingo, após a entrega desse micro-ônibus, estivemos lá no Distrito 

Ouricuri, onde está sendo implantada uma Cooperativa daquelas Associações, que 

estão se juntando para fazer a Cooperativa. É de grande importância essa 

Cooperativa, mas quando ela sair do papel para ir para a prática". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Quando é para pedir, para reclamar, fazemos a nossa parte, mas quando é para 

parabenizar, temos  que parabenizar. Parabéns a Rosângela, ao prefeito, ao JHC, 

que eles conseguiram realmente esse ônibus que é de grande importância para a 

nossa cidade”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“O vereador Ricardo falou e a vereadora Janaína também, cobrando e tem que 

cobrar mesmo, porque é preciso o médico lá na Branca. Eu liguei para a secretária, 

para saber se já tinha alguma posição e ela me disse que está reunida com 

secretário de saúde de Maceió e com pessoal, que isso é um problema Estadual, 

sobre a questão da contratação de médicos para o município. Tem 57 municípios 

nessa situação de Atalaia. Então, tá entrando na Secretaria de Estado para ver essa 

questão para poder resolver a contratação de médico, que não tá tendo médico 

para contratar. Depois desse programa Mais Médicos saiu, o interior levou um 

abalo muito grande. Então, ela tá correndo atrás. Disse que não tinha uma posição, 

porque vai ter na semana que vem, uma reunião lá na Secretaria de Saúde. A gente 

tá cobrando e é o papel do vereador, vir aqui na Tribuna e cobrar, porque quem 

sofre é a população, em que tá na ponta. O Hospital a gente parabeniza, mesmo 

topado de gente, de dia à noite, em um plantão lá de 24 horas, atendem 200 

pessoas. Vou dar um exemplo, o meu menino chegou doente lá, tomou soro e 

medicamento, como se diz, o dipirona e, graças a Deus, voltou para casa. E se não 

estivesse isso? Não tava pior? Com toda dificuldade, estamos correndo atrás. 

 

Vereador Quinho do Portão – (Aparte) 

 

“A título de sugestão, a secretária poderia fazer um rodízio, com o médico 

atendendo alguns dias em um local e outros dias em outras localidades, enquanto 

aguarda a reposição de médicos nessas UBS”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 



“É louvável essa sugestão e vou falar com ela para fazer isso ou fazer um mutirão, 

uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, enquanto não resolve". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente  

 

"Vereador eu tenho uma sugestão para dar também e eu vou me comprometer em 

pedir a deputada Jó para que envie o Expresso da Saúde, os dois ônibus, para que 

a gente vê se poderia dar um atendimento lá na Branca, para ver se dava uma 

ajuda. Só vou ver a questão com ela de demanda, como tá do ônibus. E, 

aproveitando a deixa do vereador, eu queria mandar uma Moção de Parabéns para 

os cidadão lá da Cooperativa de Ouricuri que tiveram essa iniciativa de criar a 

Cooperativa, que é de grande valia, principalmente para aquela região".  

 

Vereador Mauricio Tenório  

 

"Que os cidadãos quando fazem as cooperativas, as associações, eles pense na 

coletividade, eles não vão pensar em fazer associações e cooperativas pensando 

nos fins políticos. Quando você pensa só nos fins políticos, ela vai, vai, vai e não dá 

certo, porque hoje é a dificuldade para você ser cooperado, ser associado é difícil e 

hoje, para você montar uma cooperativa é no mínimo três anos para ela começar a 

funcionar. Se prepara a documentação legal, de ATA, de Estatuto, registra ela e 

para Receita Federal tirar as certidões, depois que você tá tudo isso pronto, com 

CNPJ, tudo legalizado, para você tirar algum crédito em algum banco ou você tem 

acesso a recursos federais, que têm da Conab, que tem da Codevasf, você tem que 

estar 2 anos de Associação legalizada, tudo certinho, sem problema nenhum. Então, 

é uma luta que a gente tem que ir e eu tô com a Associação dos Plantadores de 

Mandioca lá. Como nosso município é muito grande, se no Santo Antônio tivesse 

uma Associação, uma Cooperativa, se tiver uma área que você planta frutas, 

plantação de pimenta, você plante alguma coisa, que hoje a pimenta você tem um 

poder aquisitivo muito bom para você consorciar, a geração de emprego e renda 

para família de lá, é melhor coisa que tinha. O município, desde muito tempo que 

só vem perdendo, perdeu a Comesa, perdeu a Ouricuri, perdeu, mas graças a Deus 

voltou a Cooperativa. A gente tem duas cooperativas hoje nosso Estado que é 

modelo e a gente vê que dá certo, que é essa daí e a Pindorama. Hoje, a 

Pindorama não só tem álcool, tem açúcar, tem pimenta, tem o suco de maracujá. 

Outra coisa, é grande a cooperativa de lá tem quase 1.300 associados. Então, o 

município de Atalaia precisa implantar essas cooperativas, associações, porque tem 

um propósito muito grande. A gente hoje tá mandando muita gente para fora, 

para São Paulo e Minas Gerais, porque não tem emprego. Então, tem que ter 



políticas pública de cunho social, de geração de emprego e renda e permanecerá a 

família". 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Eu sempre procuro falar aqui que o Terceiro Setor é de fundamental importância 

para qualquer município. Ontem eu recebi a ligação do Dr. Eliseu e eu conversando 

com ele, falando sobre a Associação do Distrito de Ouricuri, que é uma iniciativa 

brilhante. Hoje é de fundamental importância trabalhar programas sociais que 

tragam emprego e renda para o cidadão. Nós temos hoje vereador Maurício, isso 

acontecendo na nossa cidade. Para você ter ideia, no Instituto Ricardo Calheiros, a 

gente atendia 700 famílias, que dá mais de 3.000 pessoas e foram ampliados para 

1.100 famílias. Então temos uma demanda hoje muito grande no Instituto, através 

do Programa PAA. Inclusive, vereador Cicinho, amanhã eu vou para reunião com 

vocês, pois tenho uma reunião marcada com o Dr. Eliseu em Maceió, para a gente 

tratar dessa parceria do Instituto com a Cooperativa. Ele ligou para mim, porque a 

gente tem um Instituto todo legalizado, no programa Federal. Então, com o 

trabalho que a gente vem fazendo, fomos contemplados com mais 400 famílias. 

Estamos  esperando o Governo do Bolsonaro se organizar, para ver quem vai ficar 

na Conab, para reativarmos o Programa do PAA". 

 

Vereador Maurcio Tenório 

 

“Eu já fui secretário de agricultura do município de Atalaia e eu me preocupo muito 

quando você vai criar uma indústria, você vai criar uma fábrica, você vai criar uma 

cooperativa, você primeiro tem que produzir a matéria-prima. Se eu vou fazer uma 

casa de farinha, primeiro eu tenho que ter a mandioca. Agora, eu não posso fazer a 

casa de farinha e não ter um pau de mandioca para poder ralar. Então essa é a 

preocupação. Eu já visitei projetos, como um projeto modelo hoje para o país que 

é o projeto, ele é cooperado e também tem industrial, que é o projeto de Petrolina, 

onde se produz uva, produz manga, graviola, acerola. Isso no alto sertão. Você 

chega e é um contraste, pois quando você entra em Petrolina você chega em uma 

fazenda só tem caatinga, seco, mas aí vizinho aquela Fazenda você ver um plantio 

de manga, os parreirais de uva. Então, é a tecnologia. Tem hoje em Água Branca 

um projeto de você fazer um pequeno Engenho, com caldeira, com tudo, para você 

fabricar o açúcar, aquele preto que chama mascavo, a rapadura, o mel. Até falei 

com o Eliseu discutindo essa questão lá em Ouricuri, que às vezes tem um projeto 

que o governo absorve errado. Eu vou dar um exemplo, um projeto que foi errado 

e o governo fez e quando ele foi para ponta da caneta, ele viu que tá errado, é a 

distribuição de sementes no Estado de Alagoas. Você gasta 15 milhões de reais 



para comprar sementes para distribuir para os agricultores e não está havendo um 

retorno, porque quando vem chegar no agricultor, você tem que ter o tempo de 

plantar o milho. Na verdade, ou você planta o milho no tempo certo ou ele não dá. 

Se você plantar no período que chove demais, a terra tá fria e não vai dar um milho. 

Quando vem chegar no governo do Estado e o governo do estado de bota para 

Secretaria de Agricultura, que vai chegar no agricultor, já passou todo o período de 

você plantar o milho e plantar o feijão. Aí, quando chega o feijão, o cara vai botar 

para plantar o feijão para perder? Não, ele vai botar na panela para comer. A 

mesma coisa como o milho, o cara vai fazer ração. É melhor fazer outro tipo de 

programa. A gente vem discutindo essa questão das cooperativas, que é de grande 

importância, porque a gente tem muita terra ociosa no nosso município, com 

muito potencial e com pessoal querendo trabalhar. Tá chegando a Semana Santa, 

mas, nessas áreas de assentamento, se tivesse um projeto nessas áreas de 

assentamento de piscicultura, diversas máquina para fazer pequenos pontos, a 

doação de peixe à comunidade, hoje tava quarta-feira tava todo mundo pescando 

em seus açudes e distribuindo tudo. Mas, falta o incentivo. O Executivo tá fazendo 

uma parceria, onde hoje falta bem pouco para as estradas dessa região que tem 

assentamento ela ficar melhor, porque a gente conseguiu no governo do estado 

esse trecho de Brasileira. Hoje, Brasileira, São Macário, Chã de Jaqueira da Floresta, 

tá tudo bem as estradas. Ainda vem a firma para ajeitar a semana que vem, aonde 

ficou errado. Essa semana, mesmo com toda dificuldade da Infraestrutura, mas 

estamos fazendo ali descendo ali a Branca de Atalaia, na ladeira ali do Jenipapo, 

que ninguém passa no inverno e a gente já colocou bueira, já drenou e vamos 

colocar o material para poder passar para cada região. Então, porque se não tiver o 

apoio da Prefeitura para fazer as estradas, não adianta também você produzir e 

não tem como você não tem como passar com a mercadoria. Acho que essa 

parceria do Legislativo, Executivo e a comunidade em geral só tem a ganhar o 

nosso município. Vamos trabalhar, pois tem um município que eu quando passo lá 

eu fico alegre, quando pega o Trevo de Palmeira dos Índios para Arapiraca, 

passando por Taquarana, você se sente bem quando você vê ali, porque você ver 

casas boas, com antena parabólica, com duas ou três motos na garagem, uma F-

4000, uma L200,  agora, todas pequenas propriedades no plantio da mandioca, no 

plantio do abacaxi. Todo mundo sobrevive lá e tem um custo de vida muito bom. 

Então, se a gente trouxesse isso para o nosso município, todo mundo tem a ganhar, 

porque você vai produzir, vai ganhar o seu dinheiro e quem mora na cidade vai ter 

uma mercadoria de boa qualidade, com preços baixos para poder levar para sua 

mesa e para sua cozinha". 

 

Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 



“Também temos um exemplo bem próximo da gente aqui, o Feijó, fazendo um 

excelente trabalho em Boca da Mata, ajudando a todos os agricultores com 

máquinas e sementes. Hoje, Boca da Mata está totalmente acolhida pelo Executivo, 

sempre ajudando os pequenos agricultores. Acredito que Atalaia, como tem essa 

extensão ampla, se Deus quiser, o prefeito Chico Vigário vai alcançar e dar esse 

apoio aos pequenos agricultores”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Já está começando vereador Marivaldo, porque aqui no nosso município não tinha 

nenhum trator e Hoje tem tem dois. Esses tratores, já tá ficando um diretamente 

nas áreas de Assentamento e estão dividindo nos Assentamentos, para poder o 

pessoal ser atendido. Então, tem um trator já atendendo aqueles pequenos 

produtores". 

 
 


