
 

SESSÃO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 17 DE MARÇO DE 2020 

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

convidados durante a sessão que votou o Orçamento para o ano de 2020. 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Senhoras e senhores, funcionários desta Casa, enquanto presidente desta Casa eu 

estarei junto com o Jurídico da Casa, elaborando hoje um Decreto para tomarmos 

algumas medidas com relação ao funcionamento desta Casa. Medidas essas 

preventivas. Sabemos que estamos passando por esse problema dessa pandemia, 

desse coronavírus e então precisamos tomar certas medidas. Ontem, estava 

assistindo a explanação de um infectologista. Existe um grupo de risco e dentro 

desse grupo de risco, temos funcionários desta Casa com mais de 60 anos. Então, 

uma das medidas a serem tomadas é pedir que esses funcionários não venham 

trabalhar, fiquem em casa. Por mais que as pessoas achem que isso é uma 

brincadeira e ficarem postando coisas nas redes sociais, isso não é. É uma coisa 

muito séria. Temos o costume de achar que as coisas não acontecem com a gente 

e nem na nossa casa, mas, a situação é muito séria. A gente vê as autoridades do 

mundo inteiro tomando as medidas preventivas e não é a gente aqui na Câmara de 

Vereadores de Atalaia, que vai deixar de passar uma situação despercebida. 

 

Sei que aqui é a Casa do Povo, onde nós recebemos muitas pessoas. Mas, 

estaremos no Decreto tomando algumas medidas preventivas, que creio eu que é 

por um curto espaço de  tempo. E, peço a compreensão de todos. 

 

Queria pedir a compreensão de todos os vereadores, até por uma medida 

preventiva, que possamos usar a Tribuna no máximo o que o Regimento manda, 

dez minutos”. 

 

Vereadora Neide Miranda 



 

“Gostaria de parabenizar a deputada Jô Pereira pela iniciativa que ela teve em 

promover um evento de grande proporção, convocando todas as mulheres 

vereadoras, pré-candidatas, para participar de um grande evento no Estado, onde 

mostra a importância da mulher dentro da sociedade, dentro da política e a 

valorização da mulher. Não pude ir, pois  estava com a minha filha hospitalizada, 

mas estou aqui com a camisa Vote Nelas que foi um presente da vereadora Janaína, 

que nos representou muito bem, junto com a vereadora Maria da Comesa. Mandar 

uma Moção de Agradecimento à deputada Jô Pereira, por conta desse grande 

evento. 

 

Ontem foi um dia importantíssimo para nós políticos de Atalaia. Estivemos com o 

senador Renan Calheiros, presidente do MDB, onde se filiaram ao partido, 11 

vereadores. Foi inédito. Isso vem fortalecer a política, pois democracia cada um 

escolhe o que quer. 

 

Como sou fã do senador Renan Calheiros, meu amigo pessoal desde a Faculdade. É 

uma pessoa que me relaciono muito bem, independente da política é meu amigo 

particular. Fiquei muito feliz em ter migrado para o MDB. 

 

Em conversa com o senador Renan Calheiros, é que tenho aqui uma luta desde 

2010 para melhoria do Jagatá. Nós, que moramos naquela imediação e, eu 

pessoalmente que sou médica de lá, principalmente aquelas duas ultimas ruas, 

sabemos da necessidade do saneamento básico e calçamento, e quanto aquela 

população vem sofrendo ali. Desde 2010 que venho lutando para que aquela 

região seja pavimentada e tenha o saneamento básico. Que os políticos maiores 

olhem, pois é uma obra de grande porte. O nosso senador Biu de Lira se 

prontificou, fez projeto junto com o Arthur Lira, mas infelizmente ele perdeu essa 

eleição e esse projeto ficou. Já tinha apresentado em Brasília e encaminhei de novo 

ao nosso deputado federal Arthur Lira, que ficou de rever junto com o Ministério. 

 

Mas, em conversa com o Governador lá na porta da minha casa, quando fez aqui a 

pavimentação, ele dizia que iria fazer aquela rua. Eu até ri, questionando se seria 

verdade. Mas, agora com essas novas pavimentações que estão sendo feitas em 

todo o Estado, ontem o senador Renan Calheiros falou no assunto e eu 

imediatamente debati. Ele prometeu ao prefeito que agora vai fazer a 

pavimentação daquelas ruas. Vai beneficiar não só a Avenida São Sebastião, mas 

também o Jagatá, o Conjunto São Sebastião, Parque do Futuro I, Rua da caixa 

D’água, Conjunto Nazaré, se tornando uma outra via de acesso da cidade. Para nós 



vai ser uma obra de grande porte. O importante para nós é trazer recursos e 

melhorias para a nossa cidade. 

 

Aqui está o Requerimento ao senhor Governador Renan Filho, para que faça a 

pavimentação asfaltica da Avenida São Sebastião, Conjunto São Sebastião, Jagatá, 

Parque do Futuro I, Rua da Caixa D’água, adjacências e outras ruas da nossa cidade. 

Isso é um pedido de muito tempo e continuamos nesta luta. 

 

Continuando, venho pedir aqui também ao nosso secretário João Eudes, para que 

tome providencias no sentido de repor as lâmpadas no Conjunto Nazaré. Sabemos 

que a Prefeitura e o secretário ultimamente tem feito a reposição. Mas, acontece 

que tem os meliantes que por ali circulam, que quebram as lâmpadas. A população 

fica a mercê dos vândalos. É necessário que reveja toda a cidade, principalmente o 

Conjunto Nazaré, para que o pessoal transite por ali sem ter grandes problemas de 

assaltos e outras coisas mais. 

 

Também pedindo ao senhor João Eudes, para rever a água do Jagatá. Está um 

absurdo, aquele pessoal está sem água a quase seis meses. A Rua da Frente, que é 

abastecida pelo Xavier, está o maior problema. Sabemos que o lençol freático, a 

água está escassa. Mas, água é obrigação do poder público, que tem que abastecer 

a cidade. E, para isso tem o SAAE. E, não é de graça não, essa água é paga. Temos 

o direito de ter água e de qualidade em nossas casas. O Jagatá está esse terror. 

Sabemos que o deus É Fiel está sendo abastecido por carro pipa. Peço ao 

secretário que tome providências, coloque essa água para o SAAE. Todos têm o 

direito a água de qualidade e o suficiente para a sua sobrevivência. 

 

A respeito da pandemia do coronavírus. Sabemos que o caso não é de alarma, 

fazer celeumas, mas é gravíssimo e todos nós cidadãos temos a obrigação de 

fazermos a nossa parte. Faço aqui um requerimento à secretária Rosangela, de 

Saúde, para que tome as devidas providencias diante da epidemia do coronavírus, 

alertando a população e os profissionais de saúde, dando suporte ao Hospital e 

aos Postos de Saúde, com eventual medidas de álcool, mascaras e o que for 

necessário. Ainda ontem estavam comentando que o profissional da Saúde fizesse 

palestras nos Postos, no Hospital, sobre prevenção e os cuidados necessários. Mas, 

como é que eu vou fazer a prevenção se não tenho um mascara, um álcool em gel 

e nenhuma estrutura no Posto, que possa me proteger. Vou dizer ao público que 

tem que lavar as mãos com água e sabão, quando o sabão eu levo da minha casa. 

Vai ter que enxugar as mãos em uma toalha de papel, onde não se tem. Vai ter que 

ter o álcool em gel na entrada do posto, quando não se tem nem o álcool em gel 

para o profissional da saúde trabalhar. Fica difícil fazer prevenção assim.   



 

Sabemos das dificuldades da Saúde, mas a vida é o bem mais precioso do ser 

humano e se não tivermos o cuidado, fica difícil. Faço esse apelo para que a 

população de Atalaia, para que tenha o cuidado de sempre lavar as mãos, quando 

espirrar é sempre no braço, nunca em cima das pessoas. Não colocar a mão em 

objetivos e se colocar, ter sempre o cuidado de lavar as mãos, ter sempre a higiene. 

 

Ontem a tarde, estava no Artur Ramos com a minha filha, quando  fui comunicada 

que tinha um caso positivo lá. Todo mundo de mascara e tomando cuidados. Aqui 

em Atalaia, precisamos que o prefeito, assim como o presidente já tomou a 

iniciativa aqui nesta Casa, tome os cuidados. Se for necessário fechar as escolas, 

não permitir aglomerações. Segundo eu soube vai acontecer dois shows, mas tem 

que cancelar, pois o bem maior é a nossa população. 

 

É preciso que todos nós tenhamos a consciência de que é preciso fazermos a 

prevenção, pois é um vírus que está em mutação e ele mata. Se tivermos os 

cuidados, vamos conseguir vencer essa pandemia. 

 

Uma outra coisa só, hoje quando vinha para cá, encontrei um carro da Secretaria 

de Saúde, oficial, com uma senhora dirigindo esse carro. Gostaria de saber se a 

Secretaria de Saúde contratou alguma motorista mulher para estar com esse carro 

na rua”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Como já foi muito bem explanado e com propriedade pela Doutora Neide, 

estamos atravessando esse momento difícil em nosso país. Iria aqui fazer algumas 

solicitações a gestão sobre isso, mas antes eu entrei em contato com o secretário 

de Educação, onde ele me informou que estavam em reunião e medidas serão 

tomadas no município. Vamos aguardar o posicionamento da gestão. 

 

Uma das minhas Indicações hoje, é que temos uma Lei Complementar 131 de 2009, 

onde é obrigatório que a Administração Pública implante o Portal da Transparência. 

Tenho visto que aqui em Atalaia esse Portal da Transparência está muito opaco, de 

transparência não tem nada. Em uma das minhas Indicações hoje, venho solicitar 

ao prefeito e a diretora do Atalaia Prev, que seja instituído no Atalaia Prev, o Portal 

da Transparência. Recebemos aqui um projeto, que está na Comissão de Justiça e 

ainda não preparei o parecer. Falei na sessão passada e continuo repetindo, 

enquanto os vereadores não se sentarem, não vou assinar parecer nenhum. Solicito 



também que seja instituto realmente o Portal da Transparência, para que os 

vereadores e toda a população possa acompanhar. 

 

Gostaria que o presidente visse com a sua parte técnica, porque o Portal da 

Transparência da Câmara, desde sexta-feira que está fora do ar. Como tenho 

costume de acompanhar, gostaria que esse problema fosse solucionado. 

 

Quanto ao Portal da Prefeitura, nem se fala. Em um mês tem um funcionário e no 

outro sumiu, no outro ele volta, em um ganho dois, no outro ganha quatro e no 

outro ganha seis. Em um mês está em uma secretaria e em outro mês em outra. 

Que a população visite o site da Prefeitura na parte do Portal da Transparência. 

 

Continuando a minha fala, quero aqui também com muita honra e orgulho, 

parabenizar a deputada estadual Jô Pereira, pelo brilhante evento por ela 

organizado: ‘Vamos Juntas Transformar’. Ocorrido no dia 12 de março na cidade de 

Maceió. Tive o prazer de participar e sair de lá carregada de informações positivas. 

O evento contou a participação de diversas mulheres que atuam politicamente em 

diversas regiões do pais, a exemplo da única deputada federal pelo Estado de 

Alagoas, a deputada Tereza Nelma, que proferiu um discurso empoderador e 

emocionante. Também do Celetivo Vote Nelas, do Instituto Alzira e da bancada 

ativista da Assemblea Legislativa de São Paulo, que apresentaram os resultados da 

pesquisa do perfil das mulheres candidatas a cargos políticos no Brasil, a exemplo 

de que as mulheres representam 52% das eleitoras e apenas 10% estão na política. 

 

O Vote Nelas é um movimento suprapartidário feminino e feminista a favor de 

mais mulheres na política, que nasce do desejo de mudar e da vontade de 

transformar. O Vote Nelas nasceu para sermos representadas por nós mesmas. 

Queremos e podemos muito mais. Quero mais afeto, sensibilidade e ética na 

política. Precisamos ampliar nossos direitos de sermos ouvidas, levantar as nossas 

pautas, colocar a nossa forma de fazer política. As nossas causas são nossas e 

devemos e precisamos lutar por elas. Trabalhamos por um mundo onde as 

mulheres se reconheçam como uma força política. É por isso que eu convido você, 

mulher atalaiense, a fazer parte da política da nossa cidade, do nosso Estado e do 

nosso Brasil”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Gostaria de pedir a vereadora Maria para tomar posse da Presidência, pois terei 

que me ausentar para resolver um problema particular”. 

 



Vereador Fernando Vigário 

 

“O momento é de preocupação. Agora mesmo nós vemos o registro da primeira 

morte causada pelo coronavírus, no Estado de São Paulo. O que vem em muito 

prejudicar esse período negro que vamos enfrentar na saúde, não só do brasileiro, 

mas da grande maioria do mundo.  

 

O senhor presidente saiu, mas gostaria que ficasse registrado, que ele deveria fazer 

como na Assembleia Legislativa e implantar aqui uma espécie de rodízio. Vai ser 

um movimento menor. A Assembleia Legislativa já tomou as providencias e vai 

atuar através das redes sociais, agendar serviço e etc. O pessoal de 60 anos já vai 

para casa direto e não trabalhar nesse período de quarentena.  

 

A gente fica triste, porque ninguém está livre de ser infectado por esse vírus. A 

partir da semana que vem vão ser tomadas posições com relação a aglomeração 

aqui na Câmara. Não é por conta nossa, mas sim do pessoal que aqui vem. Como 

medida preventiva, é melhor trabalhar só os vereadores, para que evite serem 

infectados os vereadores e a população também.  

 

A professora Maidy, diretora do Pequeno Príncipe já se adequando e convocando 

uma reunião emergencial já para hoje a noite, com os pais e filhos, para direcionar 

as medidas preventivas contra o coronavírus. 

 

A vereadora Janaína acabou de falar que o secretário de Educação já está tomando 

as providências e creio eu que o prefeito também. Obrigatoriamente devem todos 

os secretários estarem sincronizados e cronometrados na detectação de medidas 

que venham evitar um fluxo maior de contaminação. Infelizmente a gente não 

pode dizer que todos os atalaienses vão sair imunes. Hoje, estou inserido nos três 

quadros, pressão alta, idade maior e ossos danificados, que é muito mais fácil o 

vírus se infiltrar.  

 

Temos que ter muita fé em Deus e a esperança que em breve esse vírus se aquiete 

e seja do mal o menor em nosso país. 

 

De manhã escutava o noticiário e isso é muito preocupante, pois vai mexer com a 

economia principalmente dos paises subdesenvolvidos, que é o nosso caso. Ainda 

hoje não foram sentidos os efeitos catastróficos que virão. Já foram parados os 

campeonatos de futebol, muitos clubes decretando falência previa, pois sem 

futebol não tem dinheiro para pagar suas folhas. Igrejas solicitando que não se 

cumprimente como é devido nas missas. 



 

Queremos nos solidarizar nesse momento e solicitar de todos que rezem, orem, 

meditem e peçam sempre a Deus que esse mal seja de tamanho menor. 

 

Ontem, nós encaminhamos a filiação de alguns companheiros. Sejam bem vindos. 

Éramos quatro e agora somos onze. Mais oito candidatos novatos. É o inicio da 

caminhada para a eleição de 2020. Vamos organizando as fileiras, para então nos 

aboletarmos nas trincheiras de lutas e fazer com que Atalaia escolha o que é o 

melhor para o seu futuro. 

 

Nunca é tarde rezar por todos, para que Deus haja em nome de todos nós”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Inicio as minhas palavras propriamente ditas agradecendo a Deus mais uma vez a 

oportunidade de fazer uso dessa Tribuna. 

 

Queria informar a todos os cidadãos atalaienses que eu havia solicitado para que 

na data de hoje ocorresse aqui nesta Casa uma audiência pública com a Equatorial. 

Porém, em virtude dessa pandemia, o pessoal da Equatorial não compareceu e eu 

vou deixar suspensa essa audiência pública. Tanto a da Equatorial, doa autismo e 

outras tantas que eu já havia solicitado. Vou deixar suspensa até que a gente tenha 

um controle por parte das autoridades, um controle dessa pandemia. 

 

Gostaria de fazer uma Indicação ao secretário de Educação. Eu visitei a Escola da 

Sapucaia e gostaria de solicitar que ele mandasse uma equipe lá para fazer alguns 

reparos naquela escola. E, mais uma vez, infelizmente, foi constatada lá uma 

merenda de péssima qualidade e de pouquíssima variedade. Sei da dificuldade que 

ocorre, o secretário encaminhou o valor do custo aluno que é bem baixo com 

relação a merenda. Porém, nada justifica que nossas crianças tenham uma merenda 

de tão baixa qualidade. Ainda mais criança em idade escolar, que são as do nosso 

município, creche e iniciação escolar. Eles precisam realmente serem melhores 

alimentados. 

 

O que me traz aqui de mais importante, é que sou uma das vereadoras que mais 

vem solicitando que o Portal da Transparência seja atualizado. Venho solicitando e 

isso e não é de agora, que venho falando que a Lei da Transparência diz que a 

transparência deve ser imediata. Quando eu falo de Portal da Transparência, não 

fala só dos salários das pessoas, falo também das licitações que estão ocorrendo, 

das contratados. Enfim, tudo que gera receita e despesa, deve ser colocados à 



população de maneira clara e transparente. E, quando se atualiza é de tempos e 

tempos. 

 

Mas, eu verificando melhor e comparando de um mês para outro, a gente verifica o 

porquê que as coisas não podem ser tão transparentes. Havia dito aqui nesta 

Tribuna que as pessoas estão sendo beneficiadas com aumentos nos seus salários, 

com gratificações, com complementos de carga horária e uma série de situações, 

por favores políticos. Mas, a Prefeitura diz que não pode sentar com a Educação, há 

dois anos que não dá o reajuste e quando senta é uma proposta irrisória. A 

Educação não pode ter o aumento de classe, não pode ter nada, mas a gente pode 

vê lá pessoas selecionadas com aumentos volumosos. É aumento de R$ 1.500,00, 

de R$ 2.000,00 e de vários valores. É um absurdo o que está acontecendo aqui. 

 

Outra coisa, Lei de Responsabilidade Fiscal do nosso município não é cumprida. O 

gasto com o pessoal são superiores com os limites por Lei dado. No entanto, estão 

dando uma enxurrada de contrato. Você chega num órgão desse, não tem para ser 

atendido, mas você tem para ser contratado. Tem pessoas aqui em nosso 

município que iniciaram na gestão do atual prefeito, lá em 2018, ganhavam um 

salário mínimo. Agora, em fevereiro de 2020, dois anos depois, a pessoa ganha 

mais de 10 mil e quinhentos reais. Um desses cargos veio um projeto para esta 

Casa. Esse cargo foi feito um Plano de Cargos e Carreiras com a melhoria do salário, 

o que não sou contra. Mas, diante do que foi aprovado nesta Casa e diante do 

valor que essa pessoa está recebendo, eu não consigo fazer o calculo. O calculo 

não bate. A pessoa ganha muito mais. Não estou aqui para dizer que o A e o B 

ganha muito e ganha pouco, só to dizendo que essas coisas não podem ocorrer, 

pois prejudica uma Unidade de Saúde, o concerto de um cargo, prejudica o 

cidadão de bem, em troca de favores políticos”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Diante da situção que estamos vivenciando, a gente ver uma Saúde caótica, onde 

não se consegue fazer nenhum hemograma nesse município, onde a gente vê o 

nível superior ganhando uma miséria. Onde ganhamos mais é por conta de uma 

verba federal, pois o nosso salário é de miséria e de fome. Colegas querendo se 

aposentar e não se aposentam, porque esse salário não dá para sobreviver. Não é 

que a profissão de médico, enfermeiro e dentista sejam profissões melhores do 

que ninguém, mas nós corremos o risco de contaminações por todo o tipo de 

doença, haja vista que a tuberculoso em Atalaia aumentou e muito. E, nós vemos 

que não melhora nada. Aí vem esses salários faraônicos de pessoas. Respeito cada 



profissão, mas não entendo o porquê que a Saúde não tem uma melhora nesse 

município”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Sabe porque é que a Saúde não tem beneficio nenhum? É que a maioria dos 

profissionais da Saúde não são de Atalaia, não votam em Atalaia. Se não tem 

beneficio de votos, não são beneficiados. Não estou menosprezando profissão 

nenhuma, mas sabemos que tem muito assistente administrativo que ganham 

muito mais do que o médico. Tem outros que ganham um salário mínimo. Olhe o 

Portal da Transparência tem tanta gente que não dá um dia de serviço e que ganha 

salário volumoso aqui no nosso município. 

 

Outra coisa que está ocorrendo aqui em nosso município é o cruzamento de folhas. 

No Diário dos Municípios, no dia 13 de março, você pode verificar que eles estão 

chamando um funcionário da Prefeitura para fazer a opção entre o emprego daqui 

do município e o que ele tem fora. Agora pode o filho do prefeito ter o cargo 

comissionado na CBTU de Pernambuco e ser funcionário daqui do município. Será 

que não tem que fazer a opção? Será que as coisas aqui no município não ocorrem 

de forma igualitária para todos? Tenho certeza que não. Agora, um pai de família 

que se desdobra para dar o seu dia de serviço em outro município, não pode. Ele 

está sendo chamado para fazer a opção. Quantos pais de famílias não perderam o 

emprego dessa forma aqui no município. É errado? Não. O acumulo de cargo é 

errado. Mas, porquê não ser para todo mundo. Abram os Portais da Transparência 

e vão verificar se o que esta vereadora está falando é verdade”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“No meu caso tenho quatro pós-graduação, especialização em medicina do 

trabalho. Estava fazendo mestrado, mas deixei, porque não compensa. Um 

investimento alto e o salário mínimo. Sei que era para o meu conhecimento, mas 

deixei. É um município que não dar condições para a gente trabalhar. Além do mais 

tem o ponto digital. Eu, como vereadora, não tenho prerrogativa de nada. Podem ir 

lá no Posto e vê que realmente eu estou trabalhando, pois é a minha função. 

Gostaria que os demais também fossem”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Pois é, o que deveria haver aqui é a igualdade. Como é que ocupo um cargo de 

gari, a senhora também ocupa um cargo de gari. Fomos admitidas na mesma data, 



mas a senhora ganha mil reais e eu cinco mil reais. Isso não pode. Isso ocorre aqui 

em nosso município”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“É só olhar os agentes de Saúde. Minha esposa é agente de Saúde, trabalha na 

parte da tarde, recebe mil e duzentos reais. Mas, tem agente de Saúde que recebe 

quatro mil ou seis mil. Tem o agente, mas esse é o super agente”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“O quadro daqui da Vigilância Sanitária. São pessoas todas ligadas ao prefeito, um 

é genro, o outro é filho, um está como secretário, outro não sei nem qual o setor 

que ele trabalha. Mas, foram contratadas pessoas por esses dias para serem 

agentes de Vigilância Sanitária. Como é que Atalaia muda? Como é que a 

Prefeitura muda? 

 

A diretora do Atalaia Prev, queria saber por onde ela está recebendo, pois ela está 

na folha de funcionários do município. Ou trabalhando ainda no seu cargo ou no 

Atalaia Prev? Pode acumular? Se é errado para um, tem que ser errado para todo 

mundo. A Lei é para todos. E a igualdade tem que ser para todos. Por isso que o 

Portal da Transparência não é atualizado e as coisas são escuras aqui em Atalaia. 

Vou encaminhar aos órgãos fiscalizadores, para que tomem a providência”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Bom dia a todos os atalaienses que estão nos ouvido aqui pelo Atalaia Pop. 

 

Saudar a todos em nome da presidente Maria Ferreira Cavalcante, que está 

assumido. Ao Plenário em nome do nosso amigo Lesso, ao Fábio e aos demais 

companheiros. 

 

Essa semana foi muito conturbada perante o noticiário, por causa do coronavírus. 

Domingo no Fantástico, Domingo Espetacular, todo o mecanismo de comunicação, 

redes sociais, não tinha um outro assunto que não esse. Preocupou a todos nós. 

Até mesmo aqui na Câmara, vamos mudar a sessão para interna já na semana que 

vem, já para evitar esse tipo de aglomeração de gente. 

 

Não sei se já foi pedido aqui, mas desde já peço ao prefeito que junto com a 

Secretaria de Educação deem uma pausa nessas aulas. Temos muitos alunos aqui 



em Atalaia. No Floriano são mais de dois mil. Por precaução, pelo menos 15 dias de 

uma paralisação total”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“O vereador não estava aqui na hora da minha fala e eu iria falar sobre isso. Antes, 

liguei para o secretário que me informou que estavam em reunião e o prefeito, no 

máximo amanhã, estará baixando um decreto e suspendendo por 15 dias as aulas 

da rede municipal”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tem que ser rede municipal e estadual, pois o Floriano é uma escola gigantesca, 

com um grande número de alunos de manhã, tarde e noite. Que essa reunião seja 

de grande valia para o nosso município, pois é caso de emergência mundial. 

 

Sem contar também que a parte de UBS deveria ter uma parada, ficar só na parte 

emergencial. Só o número de funcionários nas UBS já é grande”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Ontem, o SIMED, Sindicato dos Médicos, nas redes sociais publicaram que quando 

os funcionários chegassem ao Posto e não tivesse condições de atender, ou seja, 

mascara, álcool, que também não fossem trabalhar. Até porque somos a primeira 

linha de contato. O Sindicato dos Médicos já recomendou”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Acho que tem que suspender um pouco a aglomeração e fazer essa parte de 

emergência, com o médico, com o enfermeiro. E, fazer um trabalho de 

conscientização. 

 

A vereadora Janaína já me deu aqui a noticia que o Estado já suspendeu as aulas. 

Atalaia tem que suspender também.  

 

A secretária de Saúde, Rosangela, minha amiga. Acho que dos secretariados do 

município a que tenho mais dificuldade de falar, é com a secretária de Saúde. 

Quando o vereador liga para a secretária, não é para pedir nada para mim. É para 

pedir informação entre secretária e representante do povo. Todo o dia ela manda 

um aguarde. Aguardei e não vi nada. Ela manda inauguração. Vamos fazer um 



trabalho produtivo, pois a secretária está fazendo um trabalho de blogueira, 

mando informação para mim de reunião. Secretária, pegue seu telefone para 

atender aos vereadores e dar satisfação não só aos vereadores, mas a comunidade. 

Seu telefone é mecanismo de trabalho”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Há três semanas que eu tive um problema com um paciente, que era uma cirurgia, 

uma coisa urgente. Não consegui falar com a coordenadora. Desci para falar com a 

secretária. Quando cheguei lá estava o vereador Fabricio. Quando fui lar chegou 

aquela moça que agora é pré-candidata e pedi para falar com a secretária. Ela disse 

que a secretária não podia me receber. Disse que não era a vereadora, mas sim a 

doutora lá do Posto PSF 4. Disse que então iria falar com o prefeito. Resolvi esse 

problema do paciente, que era urgente, lá em Murici. Graças a Deus sou médica de 

lá e consegui encaminhar essa paciente, que já está em tratamento na Santa Casa. 

 

Temos um grupo de Atenção Básica, mas nós não temos reunião, informativo, ela 

não procura nenhum da Saúde para fazer reunião. Soube através da primeira-dama, 

ontem, que ela estava providenciando álcool em gel junto à Secretaria do Estado. 

Mas, nós funcionários da Saúde não temos acesso quase nenhum a secretária. Ela é 

quase blindada”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Confesso que não tenho problema com nenhum secretário do Governo. Todos 

que eu ligo dão uma satisfação, atende, retorna a ligação. O secretário de Finanças, 

você liga para ele e ele dar uma satisfação imediata ou com poucos minutos. 

Infraestrutura também. Educação. Mas, confesso que na Saúde estou tendo esse 

problema de comunicação com a secretária. Mandei uma mensagem para ela, 

pedindo para retornar e ela mandou uma figurinha de uma inauguração que iria 

ter. Tá brigando de fazer piada num momento sério? Estamos atravessando um 

momento difícil no nosso país. Mande coisas produtivas secretária, atenda o 

telefone. Você é nossa amiga e parceria. Inclusive o próprio prefeito, quando 

preciso falar com ele, ele retorna. E outra, essa reclamação não é dó do vereador 

Marcos, mas dos demais vereadores que entram em contato com ela”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Acho que a secretária sempre deu uma atenção aos nossos parlamentares. 

Cheguei na Secretaria essa semana e tinha quatro lá na sala e ela atendendo muito 



bem as reivindicações. Estava a vereadora Maria, o vereador Toni e outros. tenho 

certeza que a Saúde de Atalaia, discordo da nossa amiga vereadora Neide Miranda, 

pois existe endoscopia, ultrasson, eletrocardiograma. Tudo isso está se fazendo no 

Hospital João Lyra Filho. Chego de manhã na Secretaria e são 70 a 100 pessoas 

distribuídas para Maceió, Coruripa, Palmeira dos Índios. São 10 ou 15 carros do 

nosso município dando atenção. Falta? Falta, mas o município não está parado e 

está sempre dando atenção. Só agora dia 21 tem ultrasson, endoscopia, 

eletrocardiograma lá no Hospital. Tenho certeza que a secretária está dando uma 

atenção a todos os parlamentares e a população do nosso município”.         

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Como é que não está tendo tempo de responder o vereador e tem tempo de 

mandar várias figurinhas e servindo de blogueiras, mandando outras mensagens 

que não tem nada haver com o que estou querendo falar com ela. Foi falta de 

ocupação dela para mandar uma mensagem para mim. Mandei um áudio 

perguntando sobre saúde do município. 

 

Em momento algum subi a essa Tribuna para dizer que a Saúde não funciona, até 

porque tenho visto algumas ações dela e tenho parabenizado quando acerta. Não 

só ela, como os demais secretários. Não venho aqui para colocar defeito em quem 

faz coisa certa. Mas, na hora que erra, temos que apontar. Quando eu erro, as 

pessoas cobram de mim. Pense numa classe cobrada é a de vereador.  

 

E, outra, vereador, essa demanda de gente na Secretaria todos os dias, é obrigação 

do município atender. Temos casos de hemodiálises. Não temos ortopedia aqui, 

tem que mandar para Coruripe ou HGE. É assistência que o Governo Municipal tem 

que dar, até porque veio condição financeira para isso, veio verba federal. Jamais 

vou subir nesta Tribuna para denegrir a imagem de prefeito e de Secretaria, eles 

fazendo o certo. Estou cobrando aqui é que se foi falta de tempo, não parece. 

 

Outra coisa, não tenho procuração para defender ela e outros aqui, faço um 

trabalho voltado para o povo”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Parabenizo o nobre vereador Mauricio pelo seu trabalho na Saúde. Faz um 

trabalho belíssimo, levando o pessoal para operar e para tudo. Agora, a médica 

concursada e que trabalha lá no PSF na tem esse privilégio. Naquele momento no 

estou fazendo política, sou a médica. Posso provar através de documentos, dos 



prontuários do Posto. Temos uma demanda das gestantes de ultrasson, porque o 

SUS preconiza que em cada trimestre as gestantes façam uma ultrasson. Posso 

provar ao senhor, através de documentos, a quantidade, quantas gestantes que 

precisam, fizeram a ultrasson. A não ser que pagou do bolso. O esforço para pagar 

120 em uma ultrassom gestacional. Os testes rápidos nós temos, porque o SUS 

manda. Mas, aqueles exames que preconiza que faça, conto nos dedos aquelas que 

conseguem fazer, a não ser que paguem. Tenho um universo de 1542 famílias, 

dentro desse tenho três ou quatro. Como é que consigo fazer Saúde desse jeito? 

Não estou falando da Rosangela, gosto muito dela, minha amiga pessoal. Estou 

falando da Saúde. Parabenizo o senhor que chega lá e tem tudo. Tem que valorizar 

o profissional da Saúde e a população. As vezes consigo em outros municípios, por 

conta de amizades, mas ficamos desgastados. Sei que a Saúde é cara, difícil de 

administrar, mas o nosso amigo de Atalaia, Arthur Lira mandou mais de 17 milhões 

para gastar como quiser, de 2017 para agora. Agora dizer que eu estou errada? 

Não, tenho toda a documentação no Posto”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Nem todo mundo tem a sorte dos quatro vereadores que estavam sendo 

atendidos lá. Parabéns. Ela é uma pessoa boa. Inclusive sou defensor da Rosangela, 

porque várias vezes ela fez ações aqui no nosso município. Mas, a falha dela é 

porque é tão simples responder um whatsapp. O nosso amigo líder tem um 

trabalho muito bom na Saúde, nas vicinais, na Boa Fé, na Ouricuri e quando ligar 

para algum secretário, gosta de ser respondido. Então, não é só você, nós também 

gostamos. Estamos aqui brigando para que as coisas funcionem e dê andamento. 

 

Inclusive peço aqui mais uma vez que seja enviada uma Indicação, para saber onde 

estar o projeto de gratificação do Guarda. Estou perguntando a um e a outro, pois 

nós temos prazo. A contemplação vem agora, pois infelizmente vem em um ano 

político. Mas, o vereadr Marcos Rebollo está aqui desde 2016, onde pegou uma 

Guarda Municipal com 30% de risco de vida e vai terminar oito anos de mandato 

com 70% e com indicação para 100% do risco de vida. Não só o vereador Marcos, 

mas todos os vereadores apóiam isso, pois vocês são merecedores. A Guarda do 

município de Atalaia trabalha. E as condições do profissional? Chegou uma viatura, 

parabéns prefeito, traga outra. Vestiu os profissionais, que ganhou moral na rua. A 

Guarda fez um trabalho que está de parabéns e todo mundo viu na rua. A Guarda 

jamais se omitiu de trabalhar, sempre foi às ruas mal vestida ou bem vestidas. Em 

todos os eventos a Guarda está presente. São guerreiros que trabalham. Outra 

coisa, não tem salário aumentado desordenadamente. 

 



Já liguei para a Procuradoria do município de Atalaia e disseram que não chegou 

nenhum projeto lá”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Vereador Marcos eu me associo a Vossa Excelência, assim como a sua Indicação 

foi unanimidade nesta Casa. Sabemos da sua luta pela classe e quero me associar a 

Vossa Excelência. Pedir o apoio dos colegas, pois hoje mesmo chegou um projeto 

nesta Casa. Estamos na Comissão de Justiça com um outro projeto do Atalaia Prev. 

Sugiro que formemos uma comissão para exigir do Executivo que encaminhe esse 

projeto para cá, devido aos prazos que nós  temos por ser um ano eleitoral. 180 

dias antes não podemos mais aprovar esse tipo de projeto nesta Casa. Vou mais 

além, como é de interesse da gestão os projetos que estão nesta Casa, a gente 

suspende ele e só coloca em votação, quando o da Guarda chegar aqui”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Concordo com Vossa Excelência. Isso é questão de trazer todos os projetos de 

uma vez só. Se perdermos esse prazo, vai ficar marcado como o prefeito que não 

deu o risco de vida ao guarda. Seremos a terceira no Estado que vai atingir os 

100%. É uma decisão merecida para o guarda e ao mesmo tempo ele vai entrar na 

história do GM do Brasil, pois é a terceira do Estado com 100%. E, são merecedores. 

Estou me reunindo daqui a pouco com a Francine, a filha do prefeito, que atende 

muito bem e retorna ligação. Vou até a Prefeitura para saber onde está esse 

projeto. 

 

Depois da eleição vamos sentar e pegar um jurista especialista em Previdência, 

para ver realmente o que está acontecendo entre Câmara e Atalaia Prev em 

questão de incorporar os 100% do risco de vida”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo quero agradecer mais uma vez a Deus por fazer parte desta Tribuna.  

 

Em nome das mulheres, vereadoras desta Casa, das mulheres que estão aqui em 

nosso Plenário, quero saudar a todos. 

 

Antes de tudo, também gostaria de dar os parabéns a deputada Jó Pereira. 

Estivemos no evento que ela fez lá no salão do Hotel Jatitúca. Foram muitas 

explicações. Pessoas que trabalham em diversos órgãos. Esteve a deputada 



Margareth de São Paulo, entre outras. Foi brilhante. Parabéns Jô Pereira pelo 

grande evento que fez para as mulheres. Por isso as  nossas camisas hoje, vote 

nelas, nas mulheres. E, nos homens também.  

 

Quero fazer um requerimento ao meu querido deputado Arthur Lira. Fazer esse 

pedido a ele, para que mande através de emendas, para que a CODEVASF venha 

para a cidade de Atalaia fazer poços artesianos. No Deus É Fiel, no Jagatá, Maria de 

Nazaré, nos Olhos D’água, no Santo Antônio, na Branca de Atalaia, no 21, no 

Povoado Boca da Mata e em Vareze, próximo a Brasileira. Que o deputado Arthur 

Lira mande urgentemente a Superintendência da CODEVASF fazer poços aqui na 

cidade de Atalaia. E, que sejam feitos urgentemente pela grande necessidade que 

está passando a cidade de Atalaia, pela falta de água. Sei que ele irá fazer. 

 

Ontem participamos de um momento muito importante da política de Atalaia, com 

os lideres políticos Chico Vigário e senador Renan Calheiros. Não me filiei ao MDB, 

eu estive representando lá o Progressista. Mas,estava presente prestigiando lá os 

meus amigos. São 11 vereadores que são candidatos à reeleição e mais oito pré-

candidatos. Gostaria também de parabenizar o Chico Vigário por sua liderança e 

ter conseguido fazer essa filiação partidária. 

 

Quando eu e o Toni estivemos lá na Secretaria de Saúde, a secretária Rosangela 

nos informou naquela momento que estão sendo feitas ultrassonografias lá no 

Hospital João Lyra Filho, duas vezes por mês. Esse foi o assunto que eu e Toni 

Barros fomos falar nesse momento. Quando chego lá na Secretaria, ela me atende 

bem. Agora, ela para atender telefone não é muito boa. Também na casa da minha 

irmã, ninguém atende telefone”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Quero até parabenizar a secretária pela melhora que teve na Saúde. Agradecer a 

ela, pois toda vez que vou lá sou bem atendido e resolve as minhas coisas”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Quando o prefeito escolhe secretário, é para trabalhar 24 horas pela cidade. Agora, 

se acha que não deve atender telefone,  mude de município, vá fazer outra coisa”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício  

 



“Quero deixar bem claro aos vereadores, que o vereador Marcos em momento 

algum disse que foi mal atendido pela secretária. Elogiar ela por ter sido bem 

atendido é justo, pois ela é gente boa. O que digo é que ela não está usando o 

whatsapp para nos responder”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vim a esta Casa hoje para parabenizar a conquista do vereador Toni e dos 

moradores do Povoado Bittencourt, pelo calçamento através do deputado Arthur 

Lira. Graças a Deus começou a obra. É um prazer vê aquele lugar calçado. Quando 

criança, já  andei muito por ali atrás de jaca. O pessoal vai sar da lama e ir para o 

calçamento”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“É verdade vereador. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, ao deputado 

Arthur Lira, ao seu pai Benedito de Lira e também ao apoio do prefeito Chico 

Vigário. Aquilo ali era um sonho do meu pai. Infelizmente ele não conseguiu ver, 

mas tenho certeza que de onde ele estiver, está muito feliz por isso. Foram dias de 

muitas lutas, pedindo a um e a outro. Sempre ligando para o deputado Arthur Lira 

e ele me atendendo, graças a Deus. Agradeço a Deus por ter conquistado aquilo 

para o povo do meu povoado, valorizando as casas, o bairro Bittencourt e trazendo 

beneficio para todos. A vida do vereador é uma luta constante, onde todos os dias 

estamos na luta pelo povo, apesar de não sermos reconhecidos”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Parabenizar o vereador Toni Barros por fazer essa Indicação e ser atendido. 

Parabenizar o deputado Arthur Lira, por seu empenho na CODEVASF. Parabenizar o 

grande líder do nosso município, o prefeito Chico Vigário. Também será 

contemplado pela CODEVASF a Branca de Atalaia. O Distrito de Ouricuri também 

será contemplado pelo calçamento. Temos que agradecer e juntar forças. A 

demonstração de forças em nosso município, é o que faz o nosso município 

crescer. Ontem, estivemos em um evento em Maceió, onde 90% da Câmara foi 

filiada ao MDB. A classe política de Atalaia quase toda. Só tem a ganhar o nosso 

município, porque o senador se comprometeu a fazer. Vi a reivindicação da 

vereadora Neide Miranda, uma obra de grande importância para aquela 

comunidade do São Sebastião, Jagatá, Parque do Futuro. Com empenho do 

Governador, vai ser construído. Com a força  política da Câmara e do Executivo, só 



quem vai ganhar são os atalaienses. O nosso município está sendo preparado, pois 

se preparam os projetos de um ano para o outro”.  

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Lembrando que o deputado Arthur Lira e seu pai Benedito de Lira há muito tempo 

que está sendo o trator da reconstrução do nosso município. Um deputado que 

merece o voto do povo atalaiense, é o deputado Arthur Lira”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Quando o Toni disse, o meu pai não está vivo para ver aquela obra. Mas, onde ele 

estive está muito feliz. Ele estava doente quando me disse que a sua felicidade foi 

fazer o seu filho Toni vereador da cidade de Atalaia. Então, onde ele estiver, está 

feliz pelo tamanho da responsabilidade que você tem em seguir as orientações do 

seu pai e trabalhar pelo município de Atalaia”.  

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Lembrando que essa luta vem do vereador Barros lá atrás. 

 

Espero também que o Povoado Sucupira em Boca da Mata seja atendido pelo 

prefeito. Já foi conversado com ele. É uma reivindicação do meu tio, quando foi 

vereador e está prestes a se realizar. 

 

Esses dias vi nas redes sociais o meu amigo Jerônimo fazendo um vídeo sobre o 

cemitério. No  primeiro ano de mandato já foi discutido aqui sobre o cemitério de 

Atalaia, que fosse ampliado ou comprado um terreno para que seja feito outro 

cemitério. A preocupação também é dos vereadores. Mas, quando chega a época 

política todo mundo quer aparecer e o pai da criança. 

 

Quero solicitar do secretário de Infraestrutura, o João Eudes, que com a 

proximidade da época de chuvas, limpe essas bueiras e bote gradeados nas bueiras, 

pois tem muitas abertas no município. 

 

Mais uma vez solicitar a ele que dê uma atenção ao Conjunto Maria de Nazaré. 

Iluminação da Quadra de Esportes. Dá uma manutenção naquele calçamento, pois 

tem ruas impossibilitadas de passar carro. 

 



Queria vê as autoridades, a Rede Globo preocupada com outras doenças também 

e não só com o coronavírus. Está chegando o período chuvoso e está aí a dengue, 

muitas baronesas no Rio e vai aparecer muitos mosquitos aqui”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Quero aqui parabenizar o vereador Toni pela conquista do calçamento daquele 

Povoado. Digo a você Toni que todos nós sabemos da importância de uma obra 

daquela para o Povoado, que tanto tempo foi esquecido. Não tenha duvida que a 

população, a classe política sabe quem pediu por aquela comunidade. Como 

também a vereadora Janaína na Branca de Atalaia. Vocês são pessoas que 

acompanham o grupo político do deputado federal Arthur Lira, um cara altamente 

compromissado com o município. Não votei nele, mas não me canso de dar os 

méritos a ele. Aqui somos justos em dizer que Arthur Lira, em meio a desconfiança 

política do pais, ele é merecedor de um voto do atalaiense. Ele talvez seja mais 

atalaiense, do que muitos atalaienses. Uma das maiores obras foi o Jacaré, onde 

aos olhos de muitos era impossível. Acredito que também será feito no Jagatá”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“A nossa relação política com o deputado Arthur Lira eu creio que é há mais de 

oito anos. Viemos voltando nele desde o tempo que o pai dele era deputado 

federal. O Biu de Lira foi quem veio aqui na entrega de titulo de cidadão honorário 

e na época o meu irmão, Marconde Barros era vereador e foi quem fez um pedido 

a ele nessa Tribuna para que ele resolvesse o problema daquele povo tão sofrido. 

Prontamente, no final da sessão, o deputado Benedito de Lira foi bater no Buraco 

do Jacaré e se comprometeu em fazer a obra. Realmente fez. Da mesma forma que 

Arthur Lira esteve na minha casa para pedir apoio e falei com o deputado para 

resolver aquele problema da principal do Bittecourt e daquelas transversais. Ele se 

comprometeu comigo e disse que iria fazer”.   

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Vereador Toni, estou muito feliz, pois fui vereadora na época do seu pai, na época 

do seu irmão e vi de perto a preocupação dele com o Buraco do Jacaré, odne 

acontecia aquelas enchentes terríveis. Tive a oportunidade de acompanhar também 

o Benedito de Lira nas visitas, onde o pessoal dizia não acreditar. Também fomos 

ao Palácio para vê o Governador assinar o termo de compromisso com a obra. 

Fomos em frente ao Hospital para a cerimônia. Uma obra grande, a maior de 



Atalaia. Esse empenho que você está tendo agora é fundamental, pois vai 

beneficiar muitas famílias. 

 

Essa obra do Jagatá é uma briga minha, onde desde 2010 que venho lutando para 

que consiga essa obra. Naquela época, eu já era vereadora, foi quando aquelas 

duas ruas alagadas e pedi ao prefeito e ele mandou metralhas da Comesa, fez um 

paliativo, esgotou todas as forças. Fui à Brasília várias vezes. Agora o Governador 

garantiu que vai fazer. Aquela população carente, realmente merece morar num 

lugar digno. O importante para nós é que Atalaia cresça e se desenvolva”.  

         

      


