
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 18 DE JUNHO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Cicinho 

 

“Eu quero, senhor presidente, no dia de hoje, trazer aqui mais uma reivindicação do 

nosso povo, do povo tão sofrido da nossa cidade de Atalaia, porque ao chegar na 

Câmara de Vereadores recebi aqui um pedido de funcionários do nosso município 

de Atalaia, aflitos com seus salários atrasados. São esses funcionários da Educação, 

do quadro de contratado, que me pediu para que fizesse esse pronunciamento 

hoje aqui na Câmara, pedindo ao senhor prefeito do nosso município de Atalaia 

que tenha respeito, que tenha consideração com o funcionário público e bote esse 

salário desses funcionários em dia, porque Atalaia já vem sofrendo com a falta de 

emprego, falta de renda e se coloca um funcionário para trabalhar e fica pagando 

com duas folhas em atraso. Isso aí é muito triste para gente". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Além de estar devendo dois meses de salários atrasados, é a resposta que não é 

dada aos funcionários. Quando vão na Secretaria, dizem que não sabe, que vão 

esperar aparecer dinheiro. E dinheiro aparece é? Os funcionários trabalham sem dia 

e sem hora para receber. Fica mais difícil ainda o funcionário acreditar que vai 

receber esse dinehiro”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Vereador, só para enriquecer aqui a palavra do nobre colega, eu sou funcionária 

da Prefeitura e faço aniversário em fevereiro. O décimo terceiro da Saúde foi pago 



até janeiro, aí eu me dirigir até lá como funcionária, ao setor pessoal e perguntei 

qual a data provável para receber o meu décimo. Eles disseram que não sabia. Eu 

questionei a quem perguntava e eles disseram para ir falar com o prefeito. Foi a 

resposta que me deram". 

 

Vereador Cicinho 

 

“A gente fica triste como atalaiense, em ver a falta de respeito que tem a gestão 

pública, principalmente os secretários, que quando ele não souber, que deem pelo 

menos uma resposta mais decente ao funcionário. Dizer que vai procurar saber, 

que amanhã ele retorna na Secretaria que ele vai dar uma posição. A gente sabe 

que não é o secretário que paga, a gente sabe que quem ordena o pagamento é o 

prefeito. Então, dessa maneira a gente vê as dificuldades, mas, a gente sabe que 

tem dinheiro, que tem recurso e o município não paga porque não quer. Liberaram 

uma folha, mas aí deve duas. Deve décimo terceiro de Saúde, Educação, deve o 

tempo de reajuste de dois anos da Educação. Quer dizer, é muito triste para gente 

que é atalaiense. O salário do vereador não atrasa, depois de amanhã tá saindo o 

salário de todos os vereadores, inclusive o meu. E, se atrasar, pode ter certeza que 

cai tudo, cai a Casa e a Prefeitura vai tudo no instante resolve o problema. E, 

porque a Câmera de Vereadores não apertar, não senta com prefeito, não exige do 

prefeito o pagamento, não exige do prefeito o TAC que foi feito para botar o 

pagamento em dia? Por que administrar dessa maneira, seus vereadores, é muito 

bom. A gente vê o prefeito que não tem respeito, a gente vê o prefeito que não 

tem capacidade de administrar esse município, porque quem tem, já era para ter 

resolvido a situação do funcionário do nosso município. E não é só do funcionário, 

pois tem que resolver o problema do Hospital da Vila que não tem medicamento, é 

resolver o problema do Posto de Saúde do povoado Santo Antônio que tá indo o 

médico uma vez por semana, é resolver a limpeza, pois eu fui para Posto de Branca 

de Atalaia e o mato tá comendo, lá tem como escorpião, tem até jacaré com essa 

chuva que vai se esconder lá dentro. Quer dizer, só se faz alguma coisa quando é 

pressionado? Quando a gente quer assumir um cargo, a gente tem que dar o 

melhor de si. Dificuldade tem, não vamos aqui dizer que não tem dificuldade, 

agora que dá para fazer as coisas no nosso município dar. Será possível que não dá 

para limpar o Posto de Saúde da Branca de Atalaia? Aí quando vereador disse que 

ia limpar a Praça, mandaram e num instante foi lá o secretário que mandou o 

homem lá limpar a Praça de frente ao Hospital. O que é que precisa para limpar o 

mato do Posto de saúde, apresentar uma indicação aqui, que eu apresentei hoje tá 

com 15 dias, mas, acho que ainda não deu tempo da secretária ler e mandar 

alguém,porque a secretária irresponsável mesmo, a secretária não tem respeito, 

porque se ela tivesse respeito, ela responderia o chamado dos seus vereadores, ela 



vem aqui para essa Câmara, dizer que ao povo de Atalaia porque está morrendo 

criança no Hospital por falta de atendimento, porque que o Hospital não tem 

médico suficiente para atender o nosso povo, porque os Postos de Saúde não tem 

médico. Não tem nada a ver com Mais Médico, é porque não paga, porque se 

pagassem todo mundo vinha trabalhar, porque quem é que não quer receber seu 

dinheiro? Será possível que tá faltando tanto médico no Brasil? Não, falta Prefeitura 

com responsabilidade de botar o servidor e pagar. É por isso que não podemos 

nos calar diante da calamidade que está acontecendo no nosso município. É um 

total abandono que está acontecendo pela gestão do prefeito atual. A vereadora 

Neide Miranda como médica sabe do que o vereador Cicinho tá falando, porque 

nós não podemos deixar, porque isso é vida, Saúde é vida e não se pode deixar o 

nosso povo morrer por falta de pessoas qualificadas e irresponsável que está de 

frente de uma Secretaria”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Completando a sua fala, tem um monte de coordenadora. Estão pegando os 

funcionários e jogando para a Coordenação. Há poucas semanas a gente viu aqui 

que a nobre vereadora Janaína teve que deixar um dos seus empregos, pois estava 

cruzando as folhas. Agora, em Atalaia, numa mesma Secretaria, ocupam duas ou 

três funções e ninguém vê isso. Digo com propriedade, pois lá no Posto não 

aparece nenhuma coordenação para nos auxiliar e ficamos lá a mercê das baratas. 

Ontem, liguei para a secretária para pedir gases para fazer o curativo de uma 

paciente que teve alta do Melhor em casa. Sábado e domingo, ela não tem como 

se locomover ao Hospital, pois além de não ter o poder aquisitivo, é uma pessoa 

de idade, com mais de 70 anos. Liguei para a secretária pedindo que facilitasse, 

mas disse que de maneira nenhuma poderia ceder e iria mandar o Melhor em Casa 

para sábado e domingo fazer o atendimento. Eu escrevi e constei no Prontuário do 

paciente para que ficasse registrado que o Melhor em Casa iria atender esse 

paciente. Então, temos coordenador, fictício, pois nenhum que chegue e tenha uma 

resolução. O Posto não está ao casos, porque nós funcionários cuidamos bem. Mas, 

não temos nenhum estimulo. Tem aquela frota onde poderiam mandar um carro 

para lá e uma coordenadora que pudesse ir perguntar o que está faltando ao PSF. 

Mas, não chega ninguém”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Vereadora, eu pedi ao presidente da Câmara de Vereadores de Atalaia, junto com 

seu Jurídico, que mandasse intimar a secretária de saúde do nosso município para 

vim prestar esclarecimentos, tenda em vista que o Requerimento do vereador 



Cicinho foi aprovado pelos vereadores. Que te faça valer a lei, porque não se 

admite, ela não é dona da Secretaria, ela não é dona do município e o povo de 

Atalaia é quem tá sofrendo. Há há tanta reclamação do Governo Federal e o 

Governo Federal sempre colaborando junto com alguns deputados, inclusive o 

Arthur Lira que eu quero dar os parabéns, não votei nele, mas ele tá de parabéns 

pela conquista que ele vem trazendo para o nosso município. Mas, infelizmente, é 

mesmo que nada, porque meio mundo de carro e não serve para nada, serve para 

andar aí com motorista para casa do prefeito para fazer mandado do prefeito. 

Esses carros são para atender a comunidade. Mais duas ambulância vindo através 

do deputado, o dinheiro chegou nos cofres públicos e até agora não foram 

compradas. Então, as coisas só vem porque vem de lá de cima, porque se botar 

aqui no nosso município desaparece, esconde, trava. Enquanto isso o povo de 

Atalaia sofrendo pela falta de postura, pela falta de respeito, pela falta de 

consideração, pela falta de ser humano e de fazer o que é certo para o povo de 

Atalaia.  

 

Então, eu queria nesse dia de hoje passar essa mensagem para o povo de Atalaia e 

lembrar ao povo de Atalaia que o ano que vem vai tá bonzinho batendo na sua 

porta dizendo que é bom e quer voto para voltar e fazer alguma coisa pelo 

município de Atalaia. E, vocês estão vendo aí a realidade do nosso povo, a 

realidade desse Governo desastroso que a gente se encontra, só matando o povo, 

porque é o que faz, matar o povo de Atalaia. Não tem respeito, não tem o senso de 

administração. Então, senhor presidente, que faça essa convocação da secretária 

para vim prestar esclarecimento à população, sobre a Secretaria, sobre o porquê de 

tanta reclamação". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Vossa excelência tá no seu papel, mas eu pediria a Vossa Excelência que às vezes 

vem a essa Tribuna também e veja as ações da Secretaria. Hoje mesmo foi um 

carro buscar uma paciente no Povoado de Sapucaia, levar para Maceió porque é 

uma gravidez de risco e foi para marcar os exames. Vossa Excelência tem que ver 

quantas vezes o carro da Saúde tá indo à Palmeira dos Índios levar o pessoal para 

cirurgia do município de Atalaia. Então, está salvando vidas a gente tem que ver 

que a dificuldade é grande, mas tem coisa tem coisa que depende de licitações. 

Chegou a ambulância agora que foi entregue à comunidade de Ouricuri, que tá 

feliz. Vai chegar lá no Povoado Parangaba, vai para Branca de Atalaia, vai para o 

Santo Antônio. Então, a gente vai ficar coberto. Mas, eu acho que toda vez que eu 

vim a Tribuna, vou rebater, pois eu gosto de ter conhecimento das coisas. Um dia 

desses aqui teve um debate sobre a questão do ônibus da Hemodiálise eu fui lá na 



Secretaria perguntar a secretária o que é que tá acontecendo, que o vereador tava 

dizendo que o ônibus da Hemodiálise tá dando carona para desviar a rota. Ela 

disse que para a Hemodiálise pega 20 pessoas e tem vez que vai com sete. Quando 

vai com sete pessoas a gente pega alguns exames da população, que tá marcado e 

leva também nesse ônibus para aproveitar uma viagem só. Não atrapalha o 

andamento. Ela também me disse que tava dando muita viagem. Tem que ver a 

questão de gerenciamento e ela tá resolvendo lá com o pessoal, mudou a turma 

todinha que era da tarde para de manhã para poder o ônibus ter menos viagem 

para Maceió. Queria que Vossa Excelência também viesse a essa Tribuna e 

mostrasse o que a Secretaria vem fazendo hoje. O equipamento que tá chegando 

no Hospital e está sendo instalado. A gente tem que ver que falta muita coisa, está 

faltando médico na Branca, mas está correndo atrás". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Quero fazer uma pergunta ao vereador Mauricio. Foi muito bom o vereador ter 

informado, pois eu não sabia que tinha um carro levando pessoas para fazer 

cirurgias em Palmeiras dos Índios. Soube que o Dr. Antônio não faz mais cirurgias 

em Palmeiras dos Índios”. 

 

Vereador Maurício Tenório (Aparte) 

 

“O Dr. Antônio não tem a obrigação de marca cirurgia. Ele, através da amizade que 

tem e o seu conhecimento, é um médico que ajuda a população de Atalaia”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Se ele é um médico do município, ele tem por obrigação de atender a todos e não 

somente fazer uma parte. Por exemplo, ele é amigo do Mauricio e por ser amigo 

do Mauricio, todas as pessoas que o Mauricio leva, ele vai e faz”.  

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Ele é médico plantonista do Hospital e lá atende a 200 pessoas. Agora, questão 

dele arrumar cirurgia, é um problema dele”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Não tenho procuração para defender o Dr. Antônio. Ele aqui atende a todo 

mundo, mas, na minha concepção, ele já está fazendo um grande favor em pegar 



uma pessoa do município de Atalaia e marcar uma cirurgia em outro município. É 

uma questão humana dele”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“O problema é que essas cirurgias deveriam ser feitas aqui em nosso município. 

Infelizmente, os recursos que mandaram, desapareceram e ninguém sabe quando”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“O Dr. Antônio é um médico maravilhoso, inclusive já fez várias cirurgias que pedi a 

ele. Ele é médico plantonista do município, agora, ele não é o médico pago pelo 

município para fazer essas cirurgias. Deveriam pagar ao Dr. Antônio como cirurgião, 

pois ele é um profissional excelente, capacitado. Deveriam dar condições a ele 

atender a população de Atalaia aqui na cidade e não apenas atender de favor as 

pessoas de Atalaia”.     

  

Vereador Cicinho 

 

“Para encerrar, só queria dizer ao vereador líder do prefeito que ele está de 

parabéns em estar atualizado e em saber das coisas boas que tem no município. 

Agora, como líder do prefeito e amigo da secretária de Saúde, vereador Mauricio 

Tenório, convença a secretária para vim a Câmara de Vereadores, para dizer as 

ações que estão sendo feitas, até porque os vereadores recebem mais as 

informações das coisas erradas, pois das coisas boas ninguém vem dizer.  

 

Quanto a informação do carro da hemodiálise, estava presente a vereadora Janaína 

quando um ex-funcionário desta Casa, que faz hemodiálise, o Cláudio Cardoso, 

que aqui fez o pedido que o vereador transmitisse à secretária de Saúde, o que 

estava acontecendo. Então, se é mentira é do paciente. Agora, acredito que um 

homem dessa índole, um grande poeta desta terra, que vem passando por um 

processo muito doloroso, não iria estar mentindo. Acredito no Cláudio Cardoso e 

desminto a secretária de Saúde”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“É procurei o motorista que faz esse transporte e ele explicou que está levando 

pessoas com outros tipos de doenças, para fazer o tratamento em outros Hospitais. 

Aí realmente atrasa”. 

 



Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Eu quero só parabenizar o Pilar pela ajuda que está dando em Atalaia. Ontem, 

quatro ultrassons abdominais e vaginal, solicitada por esta médica, foi feita no Pilar. 

A paciente olhou para mim e disse é R$ 180,00 reais uma aqui, mas conseguiu lá 

no Pilar. Para a gente não é nada, mas, para aquele paciente que não tem o 

dinheiro e condições, o Pilar está respondendo com os exames de Atalaia, já que o 

município não pode dar uma ultrasson a um paciente do nosso município”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“A Secretaria vai estar informando por esses dias que estará sendo feito um 

convênio para beneficiar todas as gestantes do nosso município, onde vai ter um 

acompanhamento de ultrasson e todos os exames de sangue que precisar”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Então, vamos dar os parabéns se realmente acontecer isso, pois é para o bem da 

população. 

 

Que Deus proteja a todos e que todos tenham um são João maravilhoso. 

 

E, dizer também que não só Pilar faz, mas a cidade de Capela também faz para os 

nossos conterrâneos de Atalaia”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Inicio hoje as minhas palavras com duas reclamações importantes, que recebi hoje 

mesmo. Uma quero direcionar à Secretaria de Educação que diz respeito a Escola 

Domingos Jorge Velho, na Rua de Cima, onde é uma escola que funciona educação 

infantil e várias mães estão informando que já reclamaram na Secretaria, mas 

nenhuma providência ainda foi tomada, a respeito de alguma fiação que tá lá 

exposta e dando choque". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“A respeito da mesma reclamação, também fui abordado. A titulo de sugestão, 

queria que a nobre vereadora fizesse uma Indicação e eu a subrescrevesse ou vice-

versa. Inclusive está dando choque na parede. Deve ser algum fio lá que deve estar 

fazendo contato e está acontecendo isso. Parabéns pela reivindicação”. 



 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Vamos sim vereador, por mim tanto faz ou Senhor ou eu fazer. Eu só queria que 

realmente a Prefeitura não tomasse as providências após que algum acidente mais 

sério acontecesse com algum funcionário ou até mesmo com alguma criança da 

referida Escola". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Também fui abordado ainda ontem a noite com a mesma problemática e peço ao 

senhor presidente, que ao final da sessão, após a aprovação de sua Indicação, a 

mesma seja entregue com a maior brevidade possível. É uma Escola que trata com 

Educação Infantil e se formos esperar os tramites normais, esperar a Secretaria da 

Casa fazer a entrega, vai demorar de dois a três dias. É até lamentável precisar isso 

chegar a Casa para se tomar uma atitude. A Secretaria de Educação já deveria ter 

tomado providências para resolver uma problemática desse tipo. Faço questão de 

subscrever a Indicação da vereadora Janaína. Que, se possível, também envie cópia 

dessa Indicação para o senhor prefeito”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Pedir ao líder que ligue para o Dr. João Eudes que é uma forma mais viável”.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu fico até triste com a situação que estou vendo agora, pois somos treze 

vereadores que onde essa reclamação veio a mim, ao vereador Anilson Júnior e ao 

vereador Alexandre, foi colocado uma nota numa página do Facebook hoje a 

respeito da mesma situação e a gente fica de mãos atadas e até surpresa, de 

precisar ou de te que o líder, parabéns, não desmerecendo, mas precisa que o líder 

peça, porque o pedido de doze vereadores não tem vez e nem voz no município 

de Atalaia". 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Fugindo do assunto, também vou pedir para o líder ligar para o João Eudes para 

resolver um problema lá no Povoado Olhos D’água. Fizeram uma Cavalhada lá, 

afastaram o lixo e colocaram num canto. Agora está vindo as chuvas e está 

alagando próximo ao campo e está alagando a casa do pessoas. Liguei para o João 



Eudes a semana toda e não consegui. Já que não consegui, vou pedir ao líder que 

ligue para o João Eudes para resolver esse problema lá”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Só informar a Vossa Excelência que liguei agora para o secretário e ele informou 

que o eletricista está indo à Escola para resolver esse problema. 

 

Quando a essa questão levantada pelo vereador Toni, o secretário de Infraestrutura 

já tinha conversado comigo e informado que o problema de não retirar o material 

é que choveu e está sem condições, tem que passar um dia ou dois de sol para 

secar e a caçamba poder retirar o material. Já foram retiradas duas caçambas e tem 

mais duas para retirar lá”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Muito obrigado líder, pela sua eficiência”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Por gentileza, já que estamos nos pedidos, eu gostaria também de me dirigir ao 

líder, pois ali na Rua do Meio continua juntando água e aquela bueira também não 

foi feito nada. Eu gostaria que Vossa Excelência, vereador Maurício, falasse com 

secretário de Infraestrutura para que resolva esse problema daquela bueira da Rua 

do Meio. E, que também ajeitasse a Avenida São Sebastião que está com muitos 

buracos e só passar máquina não vai resolver. Gostaria que mandasse fazer alguma 

coisa para melhorar" 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Uma outra questão foi na sexta-feira, eu mandei na mesma hora o mesmo áudio 

que a pessoa mandou para mim eu mandei para a filha do prefeito, a respeito de 

uma falta d'água no Conjunto Maria de Nazaré. Ela disse a mim que ia tomar as 

providências, informar aos responsáveis e me retornava. Mas, até agora eu ainda 

não recebi a resposta. Portanto, ao pessoal do Maria de Nazaré, eu também não 

tenho a resposta para dar. 

 

A minha Indicação de hoje vereador Toni, eu gostaria até de me associar a Vossa 

Excelência, que sei que já foram várias Indicações suas. Só que eu recebi um vídeo 

de um morador do Povoado Bittencourt me reclamando também e eu já pedi 



reforçando seus inúmeros pedidos, que eu sou testemunha aqui nesta Casa, para 

iluminação da referida localidade. 

 

Eu não pedi aparte ao vereador Cicinho, mas a questão do ônibus da hemodiálise 

presenciei também aqui a reclamação e foram por duas vezes consecutivas, tanto 

do senhor Cláudio quanto de uma senhora que tava aqui que não me recordo o 

nome. E, o que o vereador Maurício fala pode ser até pertinente de um município e 

da Secretaria de Saúde querer fazer um contingenciamento de despesa, só que 

existe muitas outras formas que eu nem vou nominar aqui, mas, essa não é a 

melhor forma, até porque um paciente depois que faz uma hemodiálise a gente 

não tem nem noção de como ele vem. Então, ele tem que sair diretamente do 

Hospital para residência dele e não está parando. As vezes pode ser que não seja 

realmente uma carona, que seja para aproveitar a viagem e faça isso, mas, em vez 

de aproveitar a viagem no ônibus da hemodiálise, que faça nos carros que ficam 

passeando aqui por dentro da cidade, já que não faz a visita da doutora, faça isso 

aí pelo menos. 

 

Quero parabenizar aqui mais uma vez o deputado federal Arthur Lira pela 

ambulância que levou para o Distrito de Ouricuri, onde eu também apresentei uma 

indicação solicitando essa ambulância para lá. Fui informada através do prefeito 

que a próxima ambulância vai uma das novas para Porangaba e eu pedi a ele que 

uma velhinha mesmo pudesse ajudar lá na Branca e ele disse que ainda iria para 

branca e para o Santo Antônio. Vamos aguardar. 

 

Para encerrar minhas palavras eu gostaria que de dar uma Nota de Repúdio à 

Secretaria de Saúde, porque graças a Deus eu tenho aqui um nobre colega, um 

vereador que presta seu grande serviço no Distrito Branca e não vai me deixar 

mentir. Se eu tiver mentindo vereador, não peça nem aparte, pode me chamar de 

mentirosa aqui no meio de todo mundo. Desde o mês de novembro que a unidade 

Branca 2 está sem médico de PSF. Inúmeras Indicações toda semana eu venho 

pedir a mesma coisa, via WhatsApp, via Indicação. Semana passada pedi um 

mutirão, falei com a filha do prefeito, falei com o prefeito e fui informada que a 

secretária disse que na unidade Branca 2 tem médico. Então, eu fiz um convite ao 

prefeito e fiz um convite ao doutor Bruno Batista, promotor de Justiça desta cidade, 

para ele comparecer ao Branca 2 e ver que a vereadora Janaína não tá mentindo. 

Inclusive, hoje cedo, antes de fazer o uso daqui da Tribuna, eu liguei para a 

enfermeira e ela me confirmou que continua sem o médico. A técnica de 

enfermagem encontra-se de férias, que eu até pedi que mandasse uma para 

diminuir, pois a enfermeira não tem condição de fazer o serviço lá de dez pessoas. 

Continua sem médico. Tô mentindo vereador?". 



 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Vossa Excelência está correta, também eu já fiz, todos os pares sabem disso aqui, 

que também já fiz a Indicação solicitando médico para o Branca 2. É realmente 

realmente inadmissível, já pedimos várias vezes também, já conversei e a gente 

espera que seja resolvido o mais rápido possível, porque a população do nosso 

Distrito, como os demais Distritos que estão necessitando de médico, não aguenta 

mais. Infelizmente a realidade é essa que a senhora está falando. Como também já 

fiz a Indicação, a senhora também já fez a Indicação". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Antes de eu fazer o uso da Tribuna, como o vereador Maurício falou, eu realmente 

procuro me certificar, pois só dizer que tá resolvendo, tá resolvendo e tá 

resolvendo, eu não acredito que no Estado de Alagoas, no Brasil não tenha um 

médico. Desde novembro que a unidade está sem médico, onde semana passada 

eu disse aqui e repito tem um médico que tá no Portal da Transparência, ativo do 

município e se ele só dar 20 horas, que bote ele lá essas 20 horas. Ele não está 

lotado em nenhum lugar da Secretaria de Saúde. Se a pessoa existe ou não existe, 

procurei saber, eu não conheço, mas existe e é uma pessoa muito antiga no 

município. Então, que coloque para trabalhar. Agora, toda semana dizer que tá 

resolvendo, que tá resolvendo e não dá resposta e ainda chegar e me chamar de 

mentirosa, porque dizer que no Posto tem médico, tá me chamando de mentirosa. 

Isso daí eu não admito. Queria eu chegar aqui hoje para dizer minha gente graças 

a Deus chegou o médico, à população está sendo assistida, é o que eu quero. Não 

tenho prazer de chegar aqui e dizer o que eu tô dizendo. Agora, eu não posso 

chegar aqui e mentir". 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Vereadora, referente a Indicação que a senhora fez sobre a lâmpada, a senhora 

mesmo é testemunha e todos os colegas vereadores aqui, que eu já fiz inúmeras 

Indicações não só para o Povoado Bittencourt, como para Olhos D'água, Tempo de 

Esperança e 21, mas continua todas essas localidades as escuras. Não só isso como 

também o lixo, pois as vezes o lixo demora muitos dias para ser recolhido, que até 

na minha porta lá fica cheio de lixo. Não só eu como todos os vereadores aqui tem 

feito inúmeras Indicações sobre lâmpadas, sobre limpeza sobre tudo. Falei com o 

líder e tomara que ele já resolva isso que eu venho falando há mais de duas com o 

secretário de Infraestrutura, o João Eudes, que é um cara que sempre me atende, 



mas nessa ele pecou. O povo lá está sofrendo por uma coisa simples que se resolve 

em menos de meia hora". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Se tem um secretário que já elogiei aqui foi o secretário João Eudes. Ele pode não 

resolver, mas ele me atende. Essa questão da iluminação, está com quinze dias que 

ele atendeu a um pedido meu para o Mirante. Fez algumas ruas da Branca. Hoje 

vim aqui cobrar, porque recebi um vídeo e essa reclamação”. 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Como não vou fazer uso da Tribuna, me permita o presidente em mudar o foco 

dessa discussão. Escolhi o seu pronunciamento, porque Vossa Excelência foi uma 

das vereadoras que in loco fez a visita a Fábrica de Biscoito e de Massas Pajuçara. 

Não me preocupo com fake, que fique bem claro aqui para comunidade de Atalaia, 

que eu não me preocupo com fake, porque fake é um ato de covardia. Mas, me 

preocupa quando abordado por alguns atalaienses esclarecidos, alguns amigos 

que faz a colocação que girasse o boato que a Fábrica de Biscoito e Massas 

Pajuçara não veio se instalar em Atalaia, porque a Câmara de Atalaia queria 

propina para aprovar um projeto. E, eu queria deixar aqui bem claro e queria que o 

presidente com o AtalaiaPop jogasse uma nota explicando a população, que a 

Câmara de Atalaia fez todos os trâmites possíveis para deixar a parte burocrática e 

a parte estrutural para a fábrica de massas vim para Atalaia. Infelizmente, um 

desencontro entre o Governo passado e o Governo atual, com agravante que está 

se falando, não posso afirmar, mas se comenta na cidade do Pilar que rolou um 

caixa dois para que a fábrica de massas instalasse lá no Pilar. Não posso afirmar a 

veracidade disso, pois é conversa de meio de rua. Mas, eu quero que fique bem 

claro para a população de Atalaia que em nenhum momento nenhum vereador 

aqui desta Câmara jamais se pronunciou, jamais se opôs a instalação da fábrica de 

massas e muito menos se falou de propina, pelo contrário, tenho certeza que se 

fosse necessário uma contribuição, esta Casa teria dado um valor simbólico de mil, 

dois mil, três mil ou cinco mil por vereador para viabilizar a instalação da fábrica no 

município de Atalaia. O não entendimento ocorreu principalmente entre o Governo 

passado, o Governo atual e com esses rumores aí que eu não posso afirmar, mas 

que houve propina que a fábrica que viria para Atalaia, fosse se instalar no Pilar. 

Vereadora, a senhora acompanhou no ano retrasado uma visita lá e tem 

propriedade para falar". 

 

Vereadora Janaína do Cal 



 

“Encerrando as minhas palavras eu queria também pedir o apoio dos vereadores, 

pois recebi uma reclamação do pessoal que mora ali perto do Beco do Fumo de 

que os carros, os caminhões das transportadoras estão parando naquela rua para 

descarregar para o mercadinho próximo e estão quebrando calçada, hoje mesmo 

pocou a fiação de internet, de eletricidade, colocando os caminhões na frente das 

residências e atrapalhando. Realmente já é muito estreito, e, dessa forma, disse que 

isso tem acontecido corriqueiramente. Estão indo na Secretaria de Infraestrutura e 

eles vêm e fazem lá o serviço deles, mas, no outro dia, acontece da mesma forma. 

Então, que o Governo veja aí uma forma de viabilizar para que utilizem um outro 

lugar, porque tá prejudicando realmente". 

 

Vereador Cicinho (Aparte) 

 

“Eu até sugeria que fosse feito um Requerimento por Vossa Excelência ao 

secretário de Infraestrutura ou a Guarda, para que use aquele estacionamento ao 

lado do Mercado. Inclusive já falei aqui de uma reclamação também naquela região, 

só com relação aos ônibus que pegam os estudantes, que fica muito complicado 

também por conta desse descarregamento de mercadorias. Que um guarda 

municipal fique ali orientando que os caminhões façam essa manobra ao lado do 

Mercado. Estão alegando que fica distante e em Maceió, que tem horário para os 

caminhões circular? Tem que organizar, pois essa principal está fazendo é 

vergonha”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Encerro minhas palavras convidando a todos para participar, no próximo dia 24, 

do 19º Casamento Matuto de Atalaia, organização do vereador Fernando Vigário e 

do seu filho André Vigário”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“19 anos que estamos a frente desta festa, que na verdade já tem 21 anos, pois nos 

dois primeiros anos foi organizada pelo ex-vereador desta Casa o Zé Augusto. 

Muito obrigado e quero convidar a todos para participar, mesmo se for na chuva”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo quero agradecer a Deus, obrigado por tudo.  

 



Quero agradecer ao Beto pelo excelente profissional que você é. Acho que em 

Atalaia, você é o número 1. 

 

Venho hoje aqui a este Plenário para mandar uma Moção de Parabéns ao senador 

Biu de Lira por ser reeleito, por unanimidade, presidente do PP do Estado de 

Alagoas. Foi um momento muito bonito, no sábado passada. Estava lá eu e o 

vereador Ricardo Calheiros, aqui da cidade de Atalaia, mas, era uma grande 

multidão, com muitos prefeitos, vereadores. Se Deus quiser Biu de Lira estará 

voltando ao trabalho para fazer o que ele sempre fez durante esses 53 anos. Está 

tomando conta do PP, onde irá fazer visita a todos os municípios. 

 

Também quero parabenizar ao Arthur Lira que se fez presente, falou em obras e ele 

realmente é o único que durante esses anos manda verbas para ajudar ao 

município de Atalaia. Naquele momento ele falou que é a favor da PEC. Agora, ele 

falou que como o Governo atual não está com instabilidade, vai tudo para frente, 

mas de repente vai tudo para traz. E, quando não se tem problemas, o próprio 

pessoa cria os problemas. 

 

Quero parabenizar e agradecer ao João Eudes. Meu marido Jorge também ajudou 

naquela limpeza da estrada, mandando o pessoal fazer uma parte. O prefeito 

autorizou fazer aquela limpeza total e colocar a iluminação total até a Comesa. Ali 

onde é o Campo, irão fazer outros campos. Ao mesmo tempo que agradeço eu 

peço. Já pedi ao João Eudes que coloque tambores próximo a Igreja, porque o 

pessoal está jogando lixo ali. Mas, quero agredecer ao João Eudes, que é um 

secretário muito esforçado. 

 

Dr. Antônio é um excelente médico. Até em uma época eu e o vereador Marcos 

Rebollo estivemos pedindo para que o prefeito atual de maneira alguma tirasse o 

Dr. Antônio. Pedimos que ele permanecesse, pela atuação, pois é um excelente 

médico e profissional. Fico muito feliz quando dizem que foi lá e conseguiu que o 

Dr. Antônio fizesse um favor, levar uma pessoa para ser operada em Palmeira dos 

Índios. Então, gostaria de pedir também ao Mauricio que falasse com ele para 

atender também os pedidos da vereadora Maria, pois eles não são para mim. 

Graças a Deus ele trabalhei muito e tenho um plano de saúde, não é dos bons, 

mais eu tenho”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Fico feliz em termos no município um médico como o Dr. Antônio, um cara que 

não é político em Atalaia, mas que tem feito um papel de grande líder da área da 



Saúde do nosso município. Quero aqui deixar mais uma vez a minha gratidão por 

ele ter esse acesso em Palmeiras dos Índios, Pilar e Maceió, e por ter conseguido 

essas cirurgias para Atalaia. Vou lá e ele nunca fechou as portas para mim. Quero 

pedir também aos vereadores que são ajudados pelo Dr. Antônio, que juntássemos 

todo mundo fossemos hoje pedir a secretária de Saúde que pague o salário do Dr. 

Antônio que está atrasado dois meses. Então, o que motiva a gente trabalhar muito 

mais pelo município e ser grato é quando é recíproco. Você vereador Mauricio, 

como líder do prefeito, vamos à Secretaria de Saúde pedir que pague ao Dr. 

Antônio em dia, porque ele é diferenciado em nosso município, ele é para tirar o 

chapéu. Já mandei Moção de Parabéns para ele e se for preciso mando novamente. 

É um profissional que trabalha todos dias, dando o seu plantão e ainda consegue 

levar pessoas para Palmeiras, Pilar e Maceió”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Já que o nobre vereador Marcos pediu para que pagasse ao Dr. Antônio pelo 

nobre serviço que ele presta a nossa cidade, é um excelente médico e um 

excelente profissional, que esse pedido também seja direcionado aos demais 

médicos, excelentes profissionais que trabalham em nosso município e que estão 

sem receber seu salário. Na semana passada recebi várias pessoas par serem 

atendidas em nosso Posto, porque não tinham pago outros médicos. São médicos 

que se deslocam de outras cidades e vem fazer o seu trabalho, pois a atenção 

básica é primordial, mas não recebem”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Assino em baixo o que o Marcos disse, pois o Dr. Antônio é um excelente médico 

e que já me fez bastantes favores. Por alguns motivos, esse ano está ficando difícil 

para ele me atender. Ele já atendeu ao meu marido, que foi muito bem atendido 

por ele. Agradeço a tudo que ele já fez por meus pedidos. Como por alguns 

motivos ele não está atendendo hoje aos meus pedidos, gostaria de saber Mauricio 

qual o dia que posso falar com ele e levar alguém para que ele possa atender. Fico 

muito feliz quando ele atende a vocês, pois na verdade está prestando um serviço 

excelente por ser um bom profissional, ao povo de Atalaia.  

 

Quero também convidar a todos para no dia 23, domingo, véspera de São João, 

pelo 23º ano o Arraiá do Jenipapo, onde teremos Quadrilhas, Forró e a banda 

Jazon Macedo. Estão todos convidados. No dia 29, dia de São Pedro, vai ser Calixto. 

Feliz São João a todos os atalaienses”. 

 



Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria em primeiro lugar justificar a minha ausência na terça-feira. É que eu 

estava na Convenção do MDB, mas avise que se fosse preciso para votação, eu 

estava disponível. Sai também para resolver uns problemas em Viçosa, pois iria 

haver o torneio no sábado e no domingo, mas terminou que não houve por causa 

da chuva. Aqui o MDB passa a ter diretório fixo.  

 

Senhor presidente gostaria de voltar ao assunto da Saúde. Tivemos a cerca de 15 

dias atrás com o nosso grande amigo Dr. Cláudio Roberto da Costa, que é medico 

de muitos anos da CAIXA Econômica Federal e é médico do INSS. Me falou que 

Atalaia agora fez convênio com todas as operações femininas, da cintura para 

baixo, serão realizadas, talvez na Santa Casa de Misericórdia, a depender da 

necessidade e do problema. As mais simples vão ser feitas aqui, mas as mais 

complexas serão feitas lá. Uma parceria através do SUS, do Estado e do município. 

Agradecer por essa amizade que temos com o Dr. Cláudio, que quem não sabe, é 

pai da esposa do Dr. Luizinho Lemos, que trabalha aqui no município.  

 

Foi citado aqui todos os problemas do município, de uma série generalizada. Mas, 

queria trazer aqui uma boa noticia que ninguém trouxe ainda. Foi inaugurada uma 

creche em Ourcuri, para cem crianças. É um avanço mediante a crise que nós 

vivemos no município, Estado, Nordeste e porque não dizer no Brasil.  

 

Hoje temos um presidente meio afoito que não faz aquela negociata que víamos 

sendo feito durante anos no Brasil e levou o país a essa situação de hoje. No Brasil 

existem 5.750 municípios, queria que alguém citasse aqui dez municípios que não 

tem problemas. Ou pelo menos três. O Governo Federal fez com quê o município 

dependesse quase 100% dos seus repasses. Exame oftalmológico, colírio 

especializado, exame de próstata, exames de encefalograma e mais vital, exame de 

coração”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O vereador Cicinho estava junto comigo nas informações com o vereador Tacinho 

e é prova viva de que quando o vereador TAcinho foi fazer a ultrasson lá no HGE, a 

máquina só era compatível para quem tivesse menos de cem quilos. Isso dentro de 

um HGE que recebem o Estado inteiro”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“A miséria dos municípios ficou nessa dependência ou do Estado, 30% ou do 

Governo Federal, 70%.  

 

Estava lá em Pernambuco e via anunciada uma tragédia em Alagoas. Temos quatro 

ou cinco municípios naquele patamar de 5% se chover mais daqui para amanhã, 

pode acontecer uma tragédia. Todas cidades ribeirinhas. Aqui em Atalaia, por ser 

região litorânea, deve ter chovido mais, mas, graças a Deus a gente viu uma 

resposta positiva. Viu também que o bairro do senhor presidente que não teve 

problema dessa vez. A cada dia a gente vê o povo jogando lixo nos lugares em que 

não deve. Problemas de inundações, 70% é por conta do lixo jogado nas ruas”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Gostaria de parabenizar o secretário de Infraestrutura pelo trabalho de precaução. 

Já pediu o motor, para caso necessário, escoar as águas tanto do Jacaré como para 

outras regiões”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“A Defesa Civil de Atalaia é uma das mais atuantes do Estado e sempre temos que 

tirar o chapéu para o Massilon. Ele, todos os dias passa um boletim via redes 

sociais, de como está o nível do Rio. 

 

Uma coisa que nos choca é aquele problema da Escola, onde uma tomada está 

dando choque e onde pode morrer não uma, mas várias pessoas. Então, é bom 

senhor vereador e líder do prefeito, que a equipe dê uma geral em todas as Escolas, 

pois lá em Santo Antônio também está acontecendo vazamento, só que não 

direcionado para uma tomada”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“O presidente e o líder sabem informar se já tem secretário de Educação novo? Por 

que ficamos sabendo que a secretária Jirlene entregou”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Vossa Excelência está antecipando os fatos, pois não chegou nenhum comunicado 

para esta Casa”.  

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 



 

“Estou perguntando se ela continua no cargo ou não. Tenha calma vereador em 

suas defesas, está muito precipitado em defender o senhor prefeito, sei que o seu 

compromisso é grande para defendê-lo. Mas, pergunto, pois tenho um assunto a 

tratar com a secretária e se não for mais, não vou a procura dela. Como não 

chegou nenhuma informação da Secretaria, ela deve continuar e daqui a pouco 

vou falar com a minha amiga Jirlene”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui que a nossa sessão continua meio 

que tumultuada. Estou na Tribuna, já fui aparteado três vezes, mas tem gente 

sendo aparteado cinco ou seis vezes, o que não pode, pois o Regimento direciona 

os nossos trabalhos. Ficamos perdendo muito tempos em coisas que se tornam 

repetitivas. 

 

Dia 24 teremos o Casamento do Matuto. Essa festa é aberta, caso algum vereador 

queira participar. Essa festa não é de Fernando Vigário, é de Atalaia e do povo 

amigo que está colaborando com Fernando Vigário. Agradecer o esforço do 

Presidente Alexandre Tenório que está tentando trazer o trio elétrico, através da 

deputada Jô Pereira. O prefeito estará dando uma ajuda para trazermos Viola e 

Banda e também o cantor Batoré. Temos despesas de fogos, de uma moto, temos 

que mobilizar Guarda, Policia Militar, Defesa Civil e etc. Acho que vai ser uma festa 

muito boa, como foram todos os anos. Este ano, infelizmente os paredões estão 

proibidos. Não é uma determinação nossa, mas da Policia que não quer. Na 

descida da ladeira da Rua de Cima, não vai descer motos, pois ela passa pelo meio 

dos cavalos. Carro pequeno e moto vai descer pela BR. Espero que São Pedro 

colabore e nesse dia não chova tanto. 

 

Quem fala demais perde o fôlego. Então é melhor falar um pouco e vê que essa 

situação caótica em que nós passamos, é melhor rogar aos três Santos do mês, 

para que esse período de chuvas seja suportável pelo município e os demais 

também”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Quero solicitar de Vossa Excelência, o prefeito, que já que o vereador Marivaldo 

faz um trabalho com ambulância em Porangaba, coloque essa ambulância para o 

Povoado Boca da Mata. Solicitar também uma creche para o Povoado Boca da 

Mata.  



 

Todas essas conversas aqui, cobranças para o nosso líder, queria agradecer a 

parceria que temos com ele, pois não é fácil ser vereador e ao mesmo tempo líder 

de uma bancada que tem cobrado bastante do Excelentíssimo Senhor prefeito. 

Vossa Excelência tem corrido atrás para resolver esses problemas na medida do 

possível. Mas, também queria vereador, dizer aos secretariados que não tenho 

magoa de ninguém, mas o que eu tiver de falar, falo na cara. Todo político é 

taxado como mentiroso, mas as vezes tem políticos que não mente, diz a verdade. 

Mas, para certos secretários, todo político é. Gostaria que Vossa Excelência líder, 

marcasse com a secretária de Saúde e chamasse os vereadores para uma reunião, 

para mostrar quais os problemas nas localidades do município. Assim acabava com 

essa cobrança constante de secretário A e B. Aqui estamos tentando ajudar ao 

prefeito, mas, infelizmente, desde o começo do mandato o que está faltando é 

organização em todos os setores. Organização e planejamento”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Parabenizo Vossa Excelência por essa idéia e faço questão de subscrever essa 

Indicação, pois, dessa forma, nosso município ficará acobertado com ambulância 

em 100%. É uma Indicação de muita importância, pois Boca da Mata precisa e 

necessita. Já tem um trabalho muito bem feito em Porangaba”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“É de grande importância e esse é o papel nosso, pois o vereador foi eleito para 

legislar e cobrar os atos do Executivo. Vou convidar a bancada para fazermos uma 

visita ao Hospital pra gente vê o que tem de novo e o que está faltando. Quanto 

essa questão da ambulância, eu já solicitei essa ambulância para lá, porque tem 

que acabar esse negocio de vereador está fazendo politicagem com os órgãos da 

Prefeito. Tem que ser independente. Nos Povoados existem duas torcidas, CRB e 

CSA e eleitor de um não anda no carro do outro”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Como eu faço política só de quatro em quatro anos, comigo não tem esse 

problema. Mas, como uma ambulância já vai para lá, vou solicitar ao vereador 

Marivaldo que disponha a ambulância dele para Boca da Mata, que lá vai ajudar ao 

povo e não ao Quinho do Portão. 

 



Agradecer e parabenizar o secretário João Eudes pelo esforço e empenho naquela 

Secretaria. São vários pedidos e várias Indicações, mas na medida do possível, ele 

está atendendo quando pode. Quando não pode ele fala.  

 

O Quinho do Portão não está preocupado com eleição de 2020 ou de 2022. Não 

estou preocupado com esses fakes. O que eu tenho de dizer, digo na cara. Moro 

no mesmo canto, não me mudei”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

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

uso da palavra aqui nesta Casa. 

 

Quero fazer aqui uma Indicação ao secretário de Infraestrutura, o senhor João 

Eudes. Disse para que ele faça a reposição de lâmpadas na Chã de Jaqueira, 

localidade onde vai para o Distrito Ouricuri.Essa semana recebi a visita do 

secretário de infraestrutura no Distrito Branca, nós percorremos as ruas para 

solucionar problemas. Aquela rua ali da Chã do Distrito Branca que tá horrível, 

quando chove. Inclusive, também entrei em contato com o pessoal dos Pereira 

para conclusão daquela obra, para drenagem, que quando chove é rápido demais 

para alagar, depois ela escoa rapidamente. Mas, precisa ser concluída aquela obra 

ali. Liguei para solucionar aquele problema, como também a Rua do Campo Velho. 

Inclusive, estão tomando providências para que aquela água tenha saída. É 

inadmissível as pessoas que ficaram alagadas por conta que uma pessoa tá 

proibido a passagem da água por conta de um muro tem. Que a Prefeitura com o 

Jurídico solucione aquele problema o mais rápido possível. Inclusive hoje já estão 

solucionando, entrando em contato com pessoa proprietária do muro para 

solucionar aquele problema. E, tomara que resolva isso o mais rápido possível, 

mesmo porque estão se mobilizando para tomar outras atitudes, como foi tomada 

da outra vez. 

 

Quero agradecer aqui o deputado federal Arthur Lira, onde estive com ele junto 

com a minha presidente Maria Ferreira Cavalcante. Estivemos juntos no sábado, dia 

15, na convenção do PP, onde eu tive a oportunidade de entregar pessoalmente a 

Indicação, que foi feita por mim e aprovada por essa Casa, por vocês. O trabalho 

de união aqui nessa Casa é primordial para o desenvolvimento do nosso município. 

Explique para ele que foi uma Indicação aprovada por unanimidade dos colegas 

aqui, pedindo uma Emenda Parlamentar para fazer a via asfáltica principal do 

Distrito Branca. E, outra Indicação que foi feita para o superintendente da Codevasf, 

que também entreguei em mãos ao Marlan Ferreira. O deputado Arthur Lira se 



prontificou de lutar para conseguir essas Emendas e esse recursos para o nosso 

Distrito. Como os outros vereadores falaram aqui da importância do deputado 

Arthur Lira que tem para nossa cidade, para o nosso município. E quero agradecer 

também a vocês por ter votado. Então, fiquei muito feliz quando ele recebeu, 

mandou tirar foto e mandou publicar, se comprometendo em conseguir o recurso 

para fazer a via principal e vias secundárias do Distrito Branca.  

 

Fiz questão de publicar no Atalaia Pop, uma excelente matéria que o Phablo fez. 

Coloquei as duas Indicações e fotografei todas as ruas secundários do Distrito e 

mandei para ele, para ver a situação que tá o nosso Distrito. Quero agradecer a 

Maria Ferreira Cavalcante pelo apoio que me deu lá também junto com o 

deputado Arthur.  

 

Quero parabenizar aqui e torcer para o vereador Fernando Vigário no seu 

Casamento Matuto. Esse ano vou estar presente para participar. E, no que for 

preciso a gente dar um apoio a ele também no Casamento Matuto. 

 

E, fiz também a Indicação aqui, de forma coletiva, onde tiveram a assinatura de 

todos os pares aqui presente. Peguei agora a do meu amigo vereador Quinho, que 

eu não queria publicar sem ter a assinatura dele, que eu sei que ele tem interesse e 

ele é um ótimo representante, como todos aqui são, que se preocupa com o 

município de Atalaia. Fiz o requerimento do Programa Pró-Estrada para o 

governador do Estado, para atender a Vila José Paulino no bairro e no Conjunto 

São Sebastião, Jagatá, Paraíso e Parte do Futuro I. Então, eu estarei também 

entregando pessoalmente ao governador do Estado de Alagoas, mostrando que 

aquela comunidade precisa não, necessita. Ver para que ele veja com carinho e 

tente solucionar também aquele problema que será de grande importância para 

Vila José Paulino e essas comunidades que foram citadas aqui. Foi aprovada por 

unanimidade dos vereadores. Também fiz questão que o Phablo frisasse isso na 

matéria que foi publicada hoje, porque eu sei que a união da gente é que vai 

prevalecer e vai ter força para que a gente consiga assim trazer dias melhores e 

desenvolvimento para o nosso município de Atalaia. É como a gente conversa aqui 

e já foi citado aqui pela vereadora Janaína, que nós somos representantes de 

50.000 habitantes. Então, temos que olhar para todo o município de Atalaia. Atalaia 

é município grande, extensivo e a gente precisa olhar com carinho e procurar 

solucionar e buscar onde tem recurso para o nosso município. É difícil, mas não é 

possível. Se a gente não for em busca, jamais chega.  

 

Quero agradecer a todos e com fé em Deus, na próxima terça-feira, estaremos aqui 

presente sem nenhuma baixa. Com fé em Deus". 



 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Gostaria de solicitar da secretária de Educação ou do próprio João Eudes, que 

envie uma equipe aqui no antigo Cenecista para verificar as pingueiras lá que são 

bastantes, até empatando dos professores darem aula". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

"Senhor presidente, venho hoje só para parabenizar a ação do Executivo na 

comunidade de Ouricuri, onde foi presenteada com uma creche para aquela 

população, onde foi de grande importância, só quem sabe é quem mora lá naquela 

comunidade. Também uma ambulância novinha que vai ficar lá 24 horas para 

atender aquela população. Então, aquele Distrito tá de parabéns e agradece ao 

Executivo. Um Projeto de Lei que já mandei o pessoal aqui levantar o Projeto de Lei, 

que acho que foi na gestão passada do Governo do Chico Vigário, que é para 

aquele prédio onde funciona o Clube, o campo e a quadra, que parece que foram 

passados para o município tomar conta dessas estruturas. E, hoje eu peço ao 

prefeito e faço um Requerimento para que ele tome conta e faça a reforma, porque 

ali é um patrimônio daquele Distrito. Aquele clube que se encontra hoje 

abandonado e as briga da liderança política lá dos presidentes de associação, essa 

é a realidade. Que agora ele retome isso aí. Vou cobrar, já tem um projeto de 

reforma no Governo do Estado e eu vou correr atrás desse projeto com a menina lá 

que tem lá do Instituto Amadeu, para gente botar em prática isso, porque só tem a 

ganhar é a população. Fica briga de um presidente, não porque eu tenho que fazer 

outro faz e termina nenhum fazendo. Então, quem tem que tomar conta é o 

município. Mas, como tem um Projeto de Lei do município, o município vai ter que 

tomar as providências e deixar a Associação de lado e tomar a frente. Tem que 

fazer para a população. Tem que fazer em prol da comunidade em geral.  

 

Vereadora da Maria, falando do deputado Arthur Lira, o deputado ainda tá fazendo 

mesmo depois da eleição, as ações do nosso município. A questão das 

ambulâncias, a questão de Emenda. Essa semana eu estive em Porto Real do 

Colégio, aonde fui buscar alevinos que foi conseguidos pelo Deputado Arthur Lira, 

na Codevasf para gente distribuir os pequenos agricultores que tem açude. A 

gente fez essa Distribuição aqui dentro do município de Atalaia de 40 mil Alevinos 

para aqueles agricultores. Então, além disso, com a atuação do deputado Arthur 

Lira também foi distribuído kits de irrigação, aonde também foi contemplado 

famílias. Isso é geração de emprego e renda. Com esse kit irrigação você vai 

produzir no verão. Então, no verão você tem sua lavoura com feijão de corda, ou 



outra para poder você vender na feira. Então, é de grande importância e atuação 

do Arthur Lira.  

 

Ouvindo aí o vereador Quinho preocupado, assim como o vereador Toni 

preocupado, já mandei também as fotos para o João ele tá vendo a questão para 

resolver aquele problema. Vereadora Janaína, na hora eu liguei para o secretário e 

ele já tava lá, a equipe já chegou na Escola Domingos Jorge Velho onde está sendo 

solucionado o problema lá. Então, essa parceria é boa, é bom que exista isso entre 

o Executivo e o Legislativo, porque só quem ganha é o povo. O que a gente pede 

aqui, a gente pede para o povo. Só tem a ganhar a população de Atalaia com essa 

reivindicação”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

"Eu queria solicitar de Vossa Excelência também, que o vereador como líder do 

Governo, que conversasse com ele já que tem maior proximidade com os 

secretários, que realmente só quem ganha é a população, mas, que não seja 

atendido só o pedido quando é o líder do Governo, que faça isso também com os 

demais vereadores, que eu acho que aqui ninguém pede para si, tá todo mundo 

aqui sempre fazendo Indicação, sempre pedindo para a comunidade. Então, assim, 

sobrecarrega até demais a Vossa Excelência". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Todas as Indicações estão sendo atendidas individualmente. E, cada um vereador 

que pediu ao secretário de Infraestrutura foi atendido. Foi atendido a vereadora 

Maria, Vossa excelência pediu. Então, tá pedindo e está sendo atendido. Eu acho 

que é bom a gente também divulgar as ações boas que o município faz. As vezes 

tem dez ações que o município fez. Fez nove e fez uma ruim e as vezes a gente vai 

divulgar a ruim e não divulgou as nove boas que o Executivo fez. Então, acho que a 

gente tem que divulgar e quando é ruim, a gente vai cobrar para poder melhorar. 

Mas, também quando é bom, podemos fazer um elogio”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu faço questão de elogiar e agradecer quando o pedido da vereadora Janaína do 

Cal é atendido, mas na gestão, só está sendo atendido o meu pedido, através do 

secretário de Infraestrutura. Dos demais, infelizmente, eu não sou atendida”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 



 

“Acho que tem que haver um conjunto, principalmente dos secretariados. O 

secretário está lá com indicação do prefeito e do povo, pois o povo indicou o 

prefeito. O secretário tem que trabalhar para resolver os problemas do município. 

 

Eu tava vendo a questão da imprensa do município, que é falha. Por que vi fazendo 

a avenida lá do Sebastião do Posto, mas não vi ainda uma publicação. Vi da estrada 

que leva ao Jenipapeiro, que tá bonita, mas não vi uma publicação no site do 

município. A equipe da imprensa do município de Atalaia é muito falha. Estivemos 

lá em uma inauguração de grande importância para o Distrito Ouricuri, estava lá o 

presidente Alexandre Tenório, o vereador Mauricio, vi umas publicações e não 

falaram nos nomes dos vereadores. Estava lá o presidente cortando a faixa junto 

comigo e o prefeito, dando esse apoio, mas não falaram. Acho que essa ASCOM 

tem que ser chamada a atenção, porque não está trabalhando. A ASCOM não está 

fazendo o serviço, acho que fica com briguinha, um querendo ser maior do que o 

outro. O que o prefeito fez no município aí, muitas coisas eram para ser publicadas 

para a população ver. Na Brasileira hoje o carro não atola mais, porque a Prefeitura 

foi lá. Mas, não divulga. De Ouricuri à Porangaba a mesma coisa, mas cadê a 

divulgação. Tem muito candidato fazendo fake news e o povo ainda aplaude, mas 

as ações que o prefeito faz, não é publicado”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“A iluminação do Ypê, do Vareze, da Brasileira, São Macário e Brasileira, estava tudo 

péssimo. Hoje está muito bem”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“É o que eu venho falando, está faltando comunicação. Vossa Excelência foi 

convidado para a inauguração. Eu, como vereador, não fui. Vim saber através do 

Atalaia Pop que divulgou. O que está faltando é o secretário divulgar esse trabalho. 

Vossa Excelência vem fazendo um trabalho na localidade onde mora. Foi feito um 

serviço, mas cadê que ninguém mostrou. O prefeito, se tiver trabalho, tem que 

divulgar”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Eu estou falando com a imprensa municipal, com o órgão que tem o município 

para a sua divulgação. Eu vou conversar com o senhor prefeito sobre essa 

imprensa que não está funcionando”. 



 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Cadê o secretário de Comunicação que não convida os vereadores para 

participarem da inauguração? Eu não sabia sobre aquela creche, tomei ciência 

através do Atalaia Pop. O que está faltando é a comunicação que não existe. 

 

Também quero pedir a Vossa Excelência, líder do prefeito, que solicite a melhora 

naquela estrada da Sapucaia. Aquela ladeira continua com aqueles buracos ao lado. 

Já que Vossa Excelência é daquela região, olhe com mais carinho para aquela 

ladeira, pois as pessoas que ali moram, reclamam muito”.       

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Tem muitas ações do município sendo feitas e não está sendo divulgada. 

 

Sobre a questão da máquina moderna que chegou no Hospital, quando foram ligar 

ela a energia baixou. Foi feito um oficio a Equatorial para solucionar esse problema, 

pois essa máquina é de grande importância para o Hospital”.  

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Acho que muitos vereadores não sabem, mas quero aproveitar para desejar boa 

sorte a nova diretora do Hospital, que é a esposa do Josué do Banco do Brasil, a 

Andréa, uma pessoa muito competente e espero que tenha sorte”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de concordar com Vossa Excelência sobre a ASCOM. Venho reclamando 

isso desde o ano passado, pois muitos fatos às vezes acontecem e ninguém toma 

nem conhecimento”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Também agradecer e parabenizar a Karla e a Diane que está organizando lá no 

Distrito Ouricuri apresentações de Quadrilhas”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 



“Gostaria só de dar uma informação. É que o secretário de Infraestrutura acabou de 

me ligar sobre a questão da Escola Domingos Jorge Velho. Ele disse que foi feita 

uma vistoria em todas Escolas e em todas estão precisando de retelhamento. Ele 

mandou para lá um eletricista, isolaram a área e ele já entrou em contato com o 

pessoal da Secretaria de Educação, para que primeiro seja feito esse retelhamento. 

Eu agradeço mais uma vez. É esse tipo de ação que precisamos de um secretário”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Foi bom que com esse isolamento, evita-se um acidente. Vejo muitas coisas que 

colocam dos vereadores, mas cada um tem a sua atuação nas suas regiões. 

Conheço o trabalho de todos os vereadores. Quem fala do vereador, siga o 

trabalho do vereador no dia a dia para vê o que ele faz”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Senhores vereadores, estarei lendo para os senhores e senhoras agora um Edital 

de convocação de minha autoria. Edital de Convocação 01/2019, acumulação de 

cargos públicos. O presidente da Câmara Municipal de Atalaia, Estado de Alagoas, 

Alexandre Vieira Tenório, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal e demais dispositivos legais que rege a espécie. Considerando 

que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação 

remunerada de cargos públicos, excerto quando houve compatibilidade de 

horários. Observando em qualquer caso o disposto do inciso XI, letra A, a de dois 

cargos de professor, letra B, a de uma cargo de professor com outro técnico 

científico, letra C, a de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, 

com profissões regulamentadas. Considerando que a vedação a acúmulos de 

cargos é a regra do sistema constitucional vigente. A Carta Magna não interdita 

qualquer forma de acumulação, mas apenas a acumulação remunerada. A 

Constituição estende a proibição do acumulo de remuneração de tantos cargos, a 

empregos e funções públicas da administração direta, autarquias, fundações, 

empresas e estatais ou suas subsidiárias, inclusive sociedades controladas direta ou 

indiretamente pelo Poder Público. As exceções das regras que vedam as 

acumulações, condicionam-se a existência de incompatibilidade de horários, 

acumulatória de apenas dois cargos, empregos ou funções públicas. Resolve 

convocar todos os servidores e vereadores a comparecer perante a Secretaria da 

Câmara Municipal de Atalaia, situada na Rua Marechal Deodoro, número 180, 

centro, CEP 57690-000, no prazo de dez dias úteis, em única convocação, a contar 

da data de publicação do presente Edital, com o objetivo de elucidar supostas 

acumulações remuneradas de cargos públicos. Na oportunidade, deverão 



comprovar a jornada de trabalho dos vínculos públicos existentes e juntar os 

documentos que entenderem necessários. Em caso de incompatibilidade de 

horário entre os cargos públicos, sem a devida regularização, deverão os servidores 

assinar um termo de opção por um dos cargos, também no prazo de dez dias úteis, 

sob pena de imediata abertura de processo administrativo nesta Casa Legislativa. 

Oportunidade em que serão adotadas as providências de estilo com fulcro nos 

artigos 129 e 144 da Lei Municipal de número 774 de 16 de dezembro de 1996, 

Estatuto do Regime Jurídico Único do dos Servidores Públicos do município de 

Atalaia. Ao final da remessa obrigatória do processo ao Ministério Público para 

apuração de possíveis praticas de crimes. Câmara Municipal de Atalaia, dia 18 de 

junho de 2019. 

 

Vai ser exposto hoje aqui no mural da Câmara”.      

 
 


