
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereadora Camyla Brasil  

 

“Agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Estou com o coração 

transbordando de emoção e felicidade, por ter conseguido proporcionar à 

população atalaiense, uma Festa de Natal linda. Realizada com o intuito realmente 

de trazer entretenimento àquelas pessoas que já passaram por um ano todo tão 

sofrido, um ano todo tão esquecido pelos desmandos do da má gestão do nosso 

município. Onde tantas pessoas, talvez, estivessem torcendo para dar alguma coisa 

errada, inclusive pela atitude pequena, mesquinha da gestão Municipal, que no dia 

do evento, proibiu que fosse levado uma gambiarra. Se eles não cumprem a 

obrigação deles de colocar a iluminação pública no nosso município, eu não tenho 

culpa se o nosso município está às escuras, eu também não tenho culpa, quem tem 

culpa são eles que tem a obrigação de colocar iluminação para população e não 

coloca. Mas, não era isso que ia tirar o brilho da minha festa não, porque teve 

gambiarra sim, teve palco, teve tudo que tinha direito para população atalaiense, 

do jeito que a população merece. Então, fica aqui para quem tava torcendo, 

achando que iria tirar o brilho ou que ia atrapalhar, fique com sua atitude 

mesquinha, fique com sua atitude pequena, até porque, não era uma festa 

particular minha, porque se fosse uma festa particular minha, eu talvez nem pediria. 

Mas, eu tava fazendo a festa para o povo, para população de Atalaia, na rua, então, 

não era nada demais, mas se queriam prejudicar, não prejudicaram, porque Deus é 

maior e quando eu faço as coisas, eu coloco meus propósitos em Deus, pois 

realmente é quem me dá forças. Agradeço a toda minha família, ao meu grupo 

político, aos meus amigos e amigas. Eu não digo nem grupo político, mas  sim aos 

amigos e amigas, voluntários, pessoas que me ajudaram, que trabalharam. Saiu 



tudo lindo, tudo lindo para a população, do jeito que a população merece e não 

alguma festinha por aí onde se entregam as coisas dos programas sociais. Tenham 

vergonha, deixem de perseguir quem quer fazer pelo povo e vai fazer sua parte.  

Eu precisava realmente deixar todo mundo a par disso. E, o eletricista que eu 

chamei, trabalha sim na Prefeitura, mas foi pago do meu bolso viu, ninguém aqui 

da Prefeitura foi para lá, para eu aparecer para ninguém as custas de Prefeitura. A 

Prefeitura não cumpre nem a parte dela, imagine fazer para ninguém aparecer. Se 

tem alguém aparecendo aqui, é mal e é o gestor, não sou eu não. 

 

Falando agora dos contratos da Educação. Foi feita uma reunião com prefeito, 

secretária e grupos de contratados, onde ficou lá determinado que as cadernetas 

teriam que ser entregue, referente aos meses que já haviam sido e, dos demais 

meses, seriam entregues no dia 21, onde vai haver uma nova reunião e o 

pagamento ficou marcado para o dia 20. Onde, agora, está sendo condicionado a 

entregar da caderneta para poder liberar o pagamento. Ninguém segura a palavra 

não nesse Governo? Ninguém cumpre com que o diz não? Por que hoje é dia 18 

de dezembro e não fecharam nem a folha de novembro, não fecharam Saúde, não 

fecharam Administração. Só vejo o recurso entrando e num compre nem a palavra 

que é de graça, que para homens e mulheres de bem, é fácil de cumprir, pois é de 

graça e não custa nada a ninguém. Você avalie quando tem que ir para a parte do 

recurso. Então, é lamentável que a gente vai para a reunião, as pessoas acordam 

em aceitar as situações, já de forma precária, porque já foram colocados para fora, 

já foram de certa forma humilhados e estão aguardando, fazendo acordo e as 

coisas não se cumpre. Quando na verdade, foi pago para os que aceitaram voltar, 

que também foi outra coisa que foi descumprida. E, também, tá sendo pago 

gratificações no salário dos efetivos para poder trabalhar os contratados. Isso é 

crime viu gente, vamos apurar direitinho essas coisas, porque isso é crime.  

 

Gostaria também de enviar uma Indicação para a secretária de Educação, para que 

tome as providências, pois eu fui procurada por um grupo de mães da Creche 

Escola Domingos Jorge Velho, que fica situada lá na Rua de Cima, para tomar as 

providências, porque não está tendo a menor condição. Ali é uma creche escola, 

tem crianças pequenininhas ali e está com mau cheiro, sem forro de teto, com 

condições realmente terríveis, tanto de trabalho para funcionários que estão lá 

trabalhando, quanto para as crianças que estão lá para estudar, para passar o dia e 

para receber sua merenda. Então, que tomem as providências no sentido de 

reformar e estruturar a Escola Domingos Jorge Velho. Não fique só esperando o 

Precatório que vocês estão doido para botar a mão, pois ainda tem muita luta 

judicial e não quer dizer que a luta dos professores acabou não. Fazer reformas 

mirabolantes aí de milhões em escola com 3 salas de aula, porque se vocês 



olharem lá na planilha, tem escola com 3 salas de aula e vai ser tanto mil gastos, 

que vai ser uma coisa séria. 

 

São tantos problemas que infelizmente a pessoa sobe aqui nessa Tribuna só para 

realmente reclamar, reclamar e reclamar. Eu queria muito subir aqui nessa Tribuna 

numa situação diferente, numa situação em que os nossos funcionários, nossos 

munícipeis não tivessem passando por isso. Essa semana mesmo, circulou mais 

uma vez uma denúncia com relação ao Hospital, onde uma criança que estava lá 

duas horas e que o médico tinha saído para almoçar. Tem o direito de almoçar, 

mas você passar duas horas almoçando? O médico também tem o dever de ir 

socorrer, até mesmo se não tiver no exercício dele. Não é assim o dever do médico? 

A vida em primeiro lugar? Agora, essas denúncias com relação a não ter médicos 

no Hospital, tem ocorrido de forma reiterada, como também no dia do acidente 

que o rapaz faleceu, a família foi para o Hospital e não tinha médico. Depois, a 

pessoa que estava de plantão lá ou de outro setor, entrou em contato comigo, que 

o médico teve um problema, alguém dele faleceu e não tinha substituído ainda. 

Mas, tem que ter um standy-by, tem que ter um cuidado maior, porque eu estou 

falando do médico, mas também está faltando tanta coisa. Estou falando só de 

médico, mas tanto no Hospital, como na Unidade de Saúde, que a situação ainda é 

bem pior. Falta de recurso não foi, porque de setembro de 2017 para cá só de extra 

que entrou aqui no nosso município, dá muitos milhões. Dá mais de 7 milhões de 

extras para equipamentos, para tudo e a gente só vê uma população desassistida, 

ninguém faz um hemograma. A população já não tem emprego, já não tem renda". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Que o médico ele tem que almoçar, ele tem. Agora, isso daí é bom que investigue, 

porque eu não acredito que esse colega saiu do Hospital, pois almoça no próprio 

Hospital. Pode ter tido uma intercorrência, alguma coisa. É bom que investigue 

para ver como realmente funcionou, A gente tem um Hospital deficiente em tudo e 

também quanto aos PSF's, está funcionando um dia na semana, foi um acordo que 

fizeram com a secretária e prefeito na semana passada. Por que os médicos não 

receberam, os enfermeiros também não, os Dentistas também não e o pessoal do 

NASF também não. Então, é uma grande quantidade de funcionários que não 

receberam e esses funcionários, a maioria deles, tem que se deslocar de Maceió 

para vir trabalhar aqui, tem que pagar almoço, então, existe toda uma despesa que 

não tem condições. Fizeram acordo que o PSF vai funcionar um dia na semana, um 

dia vem um médico, outro dia veio um enfermeiro, para que não pare. Agora, que 

é como eu digo, as pessoas trabalham, porque precisa receber o seu salário. É 

dignidade e ninguém pode deixar de vir trabalhar sem dinheiro. Sempre tem 



colega que tá devendo o posto, não tem dinheiro para vir realmente, porque a 

gente não recebeu. E aí? fazer o quê?  Aí fica um problema maior, porque além de 

não assistir à população, o próprio funcionário também ele tem o direito de tá 

trabalhando com a mente mais tranquila. Condição mínima que já não tem, 

condições de trabalho, pelo menos o mínimo que é o salário e ficou acordado para 

ser pago no dia 20. Vamos aguardar até o dia 20 para que as coisas se resolvam". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Eu vi o vídeo e nosso papel como vereador dessa casa é defender a população. Eu 

sempre ando no Hospital e vejo que quando tem gente lá, se os enfermeiros, o 

médico tiver almoçando, ele vem atender. A mãe da menina sentou lá e tava 

esperando. Aí a menina deitou no colo da mãe no banco e passou uma pessoa lá e 

fez o vídeo. Não foi nem a mãe da criança, foi uma pessoa que passou lá e fez o 

vídeo para dizer que o município estava com descaso. A coitada da mulher lá tava 

até querendo nem ser gravada e a pessoa gravando dizendo que já estava com 

duas horas. A menina chegou lá e ficou esperando o médico, deitada no colo da 

mãe e ficou lá esperando, aí a pessoa que passou fez o vídeo e usou de má fé, que 

hoje na internet se usa muito isso para denigrir a imagem do Hospital. Mas, eu sei 

que o Hospital, quando o Executivo pegou, estava fechado e hoje o Hospital ele faz 

mais de 6.000 atendimento mensal, com toda dificuldade. Hoje, o Hospital está 

reformado, bonito, fizeram uma reforma no Hospital, tá chegando equipamentos. 

O hospital está reformado, você pode chegar lá e vê que tá pintado, com ar- 

condicionado novo, equipamento tá chegando, tá sendo trabalhado lá para se 

montar de novo, como tinha na gestão passada do governo Chico Vigário, o 

Centro Cirúrgico. Então, se conseguir fazer isso só tem a nossa população a ganhar, 

porque, hoje a gente vive com dificuldade tentando conseguir uma cirurgia em 

Palmeira dos Índios, tentando conseguir uma cirurgia em Coruripe, Maceió ou no 

Pilar. Então, só tem a agradecer a direção do Hospital que está tentando fazer isso 

e o Executivo. A gente tem que apurar, agora, o que eu vejo muito vereadora é 

politicagem, a pessoa chega lá faz um vídeo e manda botar na rede. Se eu chegar e 

ver o negócio, sou o primeiro a chegar na Tribuna e dizer que tá acontecendo isso, 

que tá errado e vamos apurar e vamos ver a responsabilidade de cada. Mas, as 

vezes é politicagem. Hoje, tem muita coisa no nosso município que às vezes aí a 

pessoa está com raiva do Executivo vai e tira uma foto com a Camyla, aí tá com 

uma raiva do Executivo e vai tirar foto com bom dia, bom dia, bom dia. Fica tudo 

querendo se valorizar, aí acontece isso e depois volta tudo, pois é que nem diz o 

velho ditado, os filhos voltam para casa. Então, no município de Atalaia tem de 

tudo". 

 



Vereadora Camyla Brasil 

 

“"O problema é que nessa gestão vereador, costumam chamar a pintura de prédio 

de reforma. Talvez também justifiquem aquela pintura como uma reforma, não sei 

qual o orçamento que sai, mas na prática no nosso município, eu não vejo os 

prédios serem reformados, eu vejo eles serem pintados e dado uma tapeada. Mas, 

é bom que realmente reative aquele Hospital, porque ele hoje só funciona, para 

falar a verdade, a demanda do Hospital ela é tão alta justamente porque os PSF's 

não funcionam e eles não funcionam tão bem como deveriam funcionar, por falta 

de condições. Os funcionários sempre estão lá, os profissionais estão lá, mas não 

consegue. Por exemplo, as vezes, uma citologia que pode ser feita no Postinho não 

é feita, assim como testes rápidos e outras coisas que poderiam ser feitas. Não são 

todos. A vereadora acabou aqui de dizer minha gente que foi feito um acordo com 

o prefeito e os profissionais estão fazendo rodízio, porque não tem pagamento e 

como é que vai funcionar se um dia tá um médico e outro dia na semana não. Não 

é porque o profissional não queira trabalhar, porque não tem condições e como é 

que está funcionando se tem o rodízio de um profissional por dia não consegue 

dar assistência que a população deveria ter. Não consegue funcionar como deveria 

funcionar, que é com o quadro de profissionais completo naquela unidade. No 

Hospital hoje que não tem mais internamento, no Hospital hoje que não tem 

cirurgia, no Hospital hoje que não tem exame. Que tinha laboratório, que tinha 

tudo e então, faz um paleativo. A menina ficou lá esperando, ficou quietinha, então, 

estava tudo certo, porque ela tava lá quietinha. Infelizmente, essa é a realidade do 

nosso município, mas hoje eu espero em Deus que o ano de 2019 as coisas 

melhorem. Eu estou falando aqui não é com politicagem, é preocupada realmente 

com a população, com a população do nosso município, porque isso tudo aí é 

reflexo para nossa população, isso tudo aí é muito ruim para nossa população que 

não pode ir nos Laboratórios e fazer lá uma listagem de exame. Uma grávida 

quando vai é tanto xizinho naquele papel, que fazer o orçamento não consegue 

fazer não. Tem grávida aí que vai parir e não fez uma ultrassom. Então, assim, hoje 

eu estou grávida e gente sabe da importância da ultrassom”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Vossa Excelência tocou num ponto importantíssimo. O pré-natal ele tem que ser 

feito com dignidade, até porque, nós temos obrigação, nós que trabalhamos na 

Atenção Básica, de dá uma saúde a gestante e uma saúde a criança até um ano, 

para diminuir a mortalidade infantil. Então, como é que você vai ter uma criança 

saudável se você não tem o pré-natal bem feito, uma coisa depende da outra. 

Então, ele preconiza no mínimo três ultrassons, uma de três em três meses. Todos 



os exames de teste rápido nós temos no Posto diariamente, no meu que eu 

trabalho, nós dispondo de teste rápido, mas, não só é o teste rápido, são os outros 

exames que são fundamentais para que se tenha uma gestação saudável e também 

esse RN nasça com saúde. Então, é necessário que se faça mais uma fiscalização, é 

necessário que esse Laboratório venham mais depressa e continue no Hospital, 

para que dê condições da gente tratar e acompanhar essa gestante com dignidade, 

porque nós de Atalaia, as mulheres de Atalaia, merecem".  

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“"É um prazer ser aparteado por Vossa Excelência, principalmente quando a gente 

adentra no assunto que a senhora tem propriedade de falar. Como bem disse aqui 

do rodízio do Postinho, o que eu estou falando aqui tá só ratificando. Eu estou 

dizendo que a gestante ela não consegue e isso não é só a gestante, é um 

diabético, são pessoas com vários problemas. A gente vê que tem o recurso aqui 

no município e infelizmente o serviço só piora. Então, eu peço a Deus hoje, na 

nossa última sessão Ordinária do ano de 2018, para que no ano de 2019 eu venha 

subir à Tribuna aqui com situações mais amenas, com nossa população menos 

sofrida e mais assistida. Que o governo realmente passa a tomar as rédeas das 

coisas que estão acontecendo, porque, aqui, infelizmente o poder é centralizado 

em uma super pessoa que não tá dando conta. Estamos vendo cada vez mais as 

coisas piorarem. A arrecadação de 2018 é superior de 2017, mas a nossa situação 

em 2018 tá pior do que a de 2017. São coisas que estão acontecendo aqui no 

nosso município que não se justificam. Ma,s peço a Deus sim que as coisas 

melhorem, porque com o sofrimento e com o desmando da gestão, quem paga 

não é só o gestor, quem paga é a população. Eu não torço para que a gestão cada 

dia piore, eu torço para que melhore, pois independente de você estar do lado do 

prefeito ou não estar do lado do prefeito, eu estou do lado da população. Então, é 

a população que eu quero assistir, é a população que eu quero mais desenvolvida, 

para poder ter geração de emprego, de renda, seus salários em dia, o comércio. É 

final de ano, vamos nas lojas daqui do Comércio, veja quem está vendendo, quem 

é que tá bem, o que é que tá bom? Como, se ninguém recebeu. Saiu da 

Administração o décimo até outubro. 

  

Entregando os oficios para poder realizar a festa, eu estive na sede da Guarda 

Municipal. Gostaria de fazer uma Indicação, um apelo ao gestor do nosso 

município, que olhe para a Guarda Municipal, olhe para o prédio da Guarda. O 

mato tá tomando conta, estar parecendo um prédio abandonado. Os Guardas 

Municipais estão trabalhando, você pode ver na feira eles de calça jeans, de 

camiseta, de chinelo. Eles não têm fardamento. O prédio está praticamente 



abandonado. Então, olhem para a Guarda Municipal, pois são meninos realmente 

que dão a cara para bater, que estão na rua. Se é um evento, estão na rua, se é 

uma feira, estão na feira. Estão zelando pelo nosso patrimônio, que é a obrigação 

deles. Eles precisam ser olhados com mais carinho.  

 

Então, população atalaiense, eu deixo aqui meu Feliz Natal, o meu abraço, o meu 

beijo no coração de cada um de vocês e que 2019 seja um ano muito melhor. Meu 

muito obrigada". 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Quero Agradecer primeiramente a Deus por mais um momento aqui na Tribuna.  

 

Venho aqui hoje para parabenizar ao time Vira Copos pela grande conquista no 

Campeonato Atalaiense 2018. Quero que seja enviado uma Moção de Parabéns 

àqueles garotos que lutaram desde o início e conquistaram o Campeonato 

Atalaiense de 2018 pelo Vira Copos, time a qual eu patrocínio e faço parte dele. 

Quero parabenizar também ao vice-campeão, o time da Érica e do Vinícius, que 

estão de parabéns também, porque participaram da competição e chegaram até a 

final, porque são fortes. Eu quero que seja enviada também uma Moção de 

parabéns ao time Show de Bola da Érica e do Vinícius. Quero parabenizar também 

a minha amiga Camyla pela grandiosa festa que ela fez a população atalaiense". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Sobre suas Moções de Parabéns, gostaria de subscrever todas e acrescentar 

também uma Moção para o time do Girador, que conseguiu mais uma vez estar 

entre os três melhores de Atalaia”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“"Quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Toni, pela atuação do time de 

Vossa Excelência, o Vira Copos. Você, como é um desportista aqui em nosso 

município, nós temos outros colegas vereadores também que são desportista e 

gosta de muita do esporte. Quero lhe parabenizar pelo Campeonato Atalaiense. 

Vocês estão de parabéns pela brilhante campanha do seu time". 

 

Vereador Toni Barros 

 



“Eu não jogo bola, mas faço parte, porque a maioria dos integrantes do Vira Copos 

são meus amigos de infância, são companheiros que sempre me acompanham, 

que sempre me acompanharam e eu dou uma força para eles. Foi um campeonato 

muito organizado, os prêmios muito bons. A Prefeitura e o prefeito estão de 

parabéns pela organização do campeonato. Quero que seja enviada também uma 

Moção de Parabéns a todos os organizadores do Campeonato Atalaiense 2018. E, 

que em 2019 seja melhor ainda. Vamos torcer para isso, para ser melhor ainda.  

 

Essa é a nossa última sessão e eu quero desde já, agradecer a todos vocês pela 

nossa união, pelo nosso comprometimento com o povo atalaiense e por tudo que 

nós fizemos aqui em 2018. Que em 2019 seja um ano maravilhoso para todos nós, 

para todos os funcionários da Câmara também. Quero agradecer a todos pela 

parceria. Agradecer a toda população atalaiense. O que eu desejo para Atalaia é 

que em 2019 as coisas melhores, as coisas clareiem para a Administração, para que 

ela seja mais atuante. Que as coisas melhorem 100% em nosso município. Esse é o 

meu desejo. Jamais eu vou torcer contra uma boa administração nosso município, 

porque a Administração indo bem, tudo vai bem e tudo melhora. O meu desejo 

para todos nós é isso, um feliz 2019 para todos os amigos vereadores e para todos 

os atalaienses". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

"Quero saudar a todos em nome da aniversariante do dia, a Maria Ferreira 

Cavalcante, a qual tenho admiração nessa Casa e tenho prazer de estar no meu 

segundo mandato ao seu lado aqui nessa Casa. Você com a sua experiência, que já 

conduziu essa cadeira, conduziu essa Casa e fico feliz de poder conhecer a Maria 

política e a Maria pessoa. Tenha a certeza que eu sou um dos seus admiradores, eu 

gosto de você e da sua família. O vínculo que tenho com você é de amizade, é uma 

das pessoas que eu posso brincar, que tenho a liberdade de brincar, de conversar. 

Muito obrigado Maria. Parabéns e muitos anos de vida, que Deus abençoe.  

 

Isso aqui vereadora é passageiro, isso aqui é muito rápido. Infelizmente tem 

pessoas que acha que vai se eternizar aqui nessa Casa, mas, quando a gente olha 

para trás, teve muitos que achou que ia se perpetuar nesse Parlamento e já passou, 

já está fora e talvez não volte mais aqui. Então, eu tenho ciência na minha vida e a 

certeza que amanhã é quarta-feira e que isso e transitório, não só essas cadeiras do 

Legislativo, como a do Executivo.  

 

Meu bom dia a todos os atalaienses que escutam a Rádio Atalaia FM, ao Atalaia 

Pop que acompanha todas as sessões aqui nesse Parlamento, ao amigo Beto.  



 

Estamos fechando o ano, encerrando nosso trabalho, mas mesmo assim vamos 

vamos ficar a disposição da Casa. 

 

Quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Atalaia pelo Campeonato de Campo 

que houve aqui. A final foi domingo. Quero mandar uma Moção de Parabéns para 

o Show de Bola que tem na camisa o patrocínio do vereador Marcos Rebollo, um 

dos maiores incentivadores do esporte nesse município. Já são mais de 20 equipes 

patrocinadas pelo vereador Marcos Rebollo e esse apoio ao esporte de Atalaia foi 

um dos carros mestres que me conduzirão a essa Casa. Foi tá perto da população, 

foi tá perto da classe jovem, foi incentivado o esporte local. É para isso que a gente 

tem que estar atento, para não deixar essa essência do futebol cair em Atalaia. 

Como perdemos a Quadra de Esportes, onde era realizado um dos maiores 

campeonatos de futsal do Estado de Alagoas, faz falta, é triste, é lamentável essa 

Quadra Raimundo Nonato a sua situação que está. E, já passaram dois anos do 

Mano, dois anos do Zé do Pedrinho e já se passaram dois anos do prefeito Chico 

Vigário".  

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Aproveitando que Vossa Excelência está falando sobre a quadra, que é realmente 

uma vergonha, eu peço que o senhor faça uma Indicação pedindo informações 

sobre como é que está o andamento dessa da construção dessa quadra, que parou 

desde a época do Professor Mano. Também quando é que vai ter continuidade a 

obra, para que Atalaia tenha uma quadra digna e que as pessoas, as crianças e os 

jovens, possam ali usufruir dela". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Que peça essa informação no meu nome, sobre o andamento e a situação da 

quadra Raimundo Nonato. Aquela quadra ali não servia só para praticar esporte, 

mas também servia para eventos como Carnavais, como São João, como shows de 

bandas. Faz falta ao nosso município. Foi lá que vive um dos maiores dias felizes da 

minha vida, foi ali brincando naquela quadra de esporte. Quando acabou a do 

Cenecista, migramos para a Raimundo Nonato e confesso que era um lugar que eu 

mais gostei, porque gosto de jogar futebol e a quadra de futsal era o local que eu 

me sentia bem.  

 

A minha vida a essa Tribuna hoje é mais para parabenizar, agradecer aos 

funcionários dessa Casa. Está passando mais um ano que eu cheguei aqui e vocês 



fazem parte também da nossa história. Quero agradecer todos dessa Casa. Quero 

agradecer ao Atalaia Pop, a Atalaia FM, ao Beto Fotografias que está aqui todas as 

terças-feiras com a gente. Quero agradecer a população de Atalaia, de modo geral, 

por me ter conduzido mais uma vez para estar aqui nesta Casa, por mais um 

mandato. Quero dizer a vocês povo atalaiense, que não tem outra palavra a não ser 

gratidão e agradecer a vocês por ter me conduzido aqui mais uma vez para essa 

Casa de Leis. Muito obrigado Atalaia. Eu tenho feito de tudo, tenho dado o máximo 

e me empenhado bastante. Não só eu, como os demais colegas de parlamento, 

que tem feito emendas, temos feito de extraordinária para vir aqui modificar e 

trazer o melhor para o futuro de Atalaia. Diga-se de passagem, algumas vezes 

chegaram aqui projetos que nós tivemos o cuidado de não passar despercebido 

algumas coisas que viessem prejudicar o funcionário público. As gratificações são 

10 anos interruptos e isso vai respingar não hoje, mas, mais pra frente. Quero aqui 

dizer da minha participação como parlamentar dessa cidade. Os mototaxistas, ao 

qual eu quero mandar uma Moção de Parabéns, pela confraternização que fizeram 

no domingo, muito obrigado pelo convite. Estou aqui feliz, porque e cada ponto 

fica um pouquinho do que eu faço aqui. Eu tenho feito minha parte para contribuir 

e dizer eu fiquei na história Atalaia. Isso é importante e eu quero dizer a todos 

vocês povo atalaiense, que às vezes a gente não cobra elogios, mas, pelo menos, 

as vezes é bom. É fácil chegar na rede social e criticar o vereador, criticar o prefeito. 

Mas, também ninguém vem aqui dizer parabéns prefeito por isso, pelo acerto. Eu 

não tenho visto, não tenho visto comentários no meu Face ou da minhas redes 

sociais, agradecendo pelas ações que eu fiz. Está aqui, qualquer um tem acesso, é 

só chegar aqui nessa Casa e pedir a minha pasta, que está mostrando o 

compromisso do vereador Marcos Rebollo, nesses seis anos de vida pública nesse 

município. Está lá para todo mundo ver o que eu tenho feito. Não vim de família 

tradicional, mas cravei meu nome na historia política desse município, cravei o 

sobrenome Macena na historia politica desta terra. Tenho procurado fazer o 

melhor por Atalaia e não deixar que os projetos passem despercebidos, para que 

não aconteça um futuro pior nesse município, como já passamos por quatro anos 

de atraso. Que venha uma Saúde de vergonha para o nosso município, pois há 

muitos anos que a Saúde do nosso município está doente.  

 

O que temos que nos preocupar é fazer o melhor, é fazer o bem. Que 2019 seja um 

ano que venha trazer salários em dias. Que vem trazer a Educação como ela 

sempre andou há anos e anos atrás. Então, não são coisas de agora, são coisas 

plantadas ao longo dos anos, por governos e legisladores que por aqui passaram. 

Pessoas que pensaram apenas no seu próprio umbigo, no seu bem estar pessoal.  

 



Como falamos há sessões atrás, a Plataforma Chopp, um empresário que montou 

uma coisa linda para esse município. Mas, não podíamos aqui fechar os olhos e 

deixar colocarem um bar em cima de uma praça pública. Já temos aqui uma 

Biblioteca em cima de uma praça pública, que tirou todo o brilho de uma praça 

bicentenária. Temos nos atentado para não repetir erros do passado.  

 

Quero aqui dizer uma coisa a vocês. Está vindo aqui para Atalaia a visita de 

candidatos de outros municípios, pela fragilidade política do nosso povo, pela 

fragilidade política dos gestores. Pela carência. Mas, quero dizer uma coisa a vocês, 

Atalaia ainda tem políticos, tem pessoas boas. Em todas as categorias tem pessoas 

ruins, mas também tem pessoas boas. Isso vai ter na policia, vai ter no Judiciário, 

vai ter na política, vai ter na Igreja Evangélica, vai ter na Igreja Católica. Então, aqui 

não vamos generalizar a classe, porque um falhou, porque um erro. Temos que 

saber separar o joio do trigo. Temos que abrir os olhos e não ir com a ilusão 

política de ninguém”.  

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Estava aqui conversando agora a pouco com o Mauricio justamente a respeito 

disso. É muito fácil condenar. Falaram do Hospital agora a pouco, mas estão 

esquecido que foi o prefeito Chico Vigário que implantou o centro de operação, 

algumas importantes demais. Lá atrás doaram esse centro cirúrgico. Depois, Chico 

Vigário refez esse centro cirúrgico e atualmente não se encontra lá, porque foi 

dilapidado o patrimônio público e ninguém procura vê isso. Passamos por uma 

crise grande, que ainda ontem a noite foi anunciado que 3% de todos os 

municípios brasileiros, que são cerca de 76, salvo algum engano, vão ficar sem 

pagar décimo terceiro, nem parcelado vão conseguir pagar. Isso é um agravante da 

crise, principalmente na área do Nordeste. Ninguém chega aí para criticar e depois 

dizer que o prefeito já pagou mais de 30 milhões dessa administração, para pagar 

os débitos da outra administração. E, na realidade, esse dinheiro não foi reposto. 

Todo mundo está cansado de saber que a crise se origina daí. Nós que damos 

sustentação ao prefeito, não é para estar acobertando todo tipo de erro, mas 

também temos que mostrar o que foi pago, que foi tirado da administração atual e 

não foi reposto”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Na verdade essa situação é mais delicada para Vossa Excelência, por ser irmão do 

prefeito. Mas, é justamente isso, não podemos fechar os olhos para o que é errado. 

Mas, também tem que mostrar as qualidades.  



 

Então, quero dizer que a vereadora Camyla faz o trabalho dela aqui, a respeito, é 

nossa amiga. Mas, a situação que eu conversei é que a gente hoje pode ser vítima 

de uma situação do Facebook, de Fake News. Na hora do almoço do almoço para 

atender uma pessoa e voltou, no momento que tá aquela pessoa ali e alguém se 

aproveitando da inocência de uma mãe e de uma criança. Eu não me recordo que a 

meses atras o Hospital João Lyra filho tinha tantos problemas, mas depois de 

algumas mudanças que houve, apareceu tantos problemas, tantas coisas erradas e 

quando as pessoas estavam à frente não vinham dizer os erros. Se ocultavam, 

então eram cúmplices. Então, se a pessoa é cúmplice, não pode chegar nas redes 

sociais ou fazer campanha politica, intencionada a denegrir um órgão que você 

estava lá. Será que estava tudo certo lá e quando você saiu, em menos de um mês, 

tudo virou de cabeça para baixo? Eu não acredito. Então, quando você oculta uma 

situação, você é cúmplice dela. E, porque não foi falado e mostrado os erros que 

tinha no Hospital João Lyra Filha há um mês atrás? Não estou denegrindo ninguém, 

não estou citando o nome de ninguém, só estou mostrando que quando a gente 

está no sistema se fecha os olhos, mas quando dá errado para você, ai que abrir os 

olhos. É o caso de muitas Secretarias, de muitos secretários que quando estão na 

pasta, está tudo certo. Mas, quando são afastado, tudo passa a virar de cabeça para 

o ar. Não é por aí, temos que ser justo. É por isso que procuro andar certo, para 

que ninguém tenha o que falar do vereador ou da pessoa de Marcos Rebollo. Vivo 

nesta cidade há mais de 30 anos e desafio a alguém que Marcos Rebollo comprou 

e não pagou. E, diga-se de passagem, tenho crédito em todo território atalaiense e 

estende-se a Pilar, Capela e Maceió. Isso não é desabafo, mas é sim para mostrar as 

qualidades de uma pessoa que tanto faz viver na vida pública e na vida privada, 

para ter uma conduta e uma linha de seguimento.  

 

Se tem vários candidatos a prefeito, tanta gente boa se credenciando a uma vaga a 

prefeito desse município, porquê não um da gente aqui também? Eu tenho uma  

história política aqui dentro, como os demais também têm. Mas, isso é bom. É bom 

vim gente aqui pra dentro, pois tira políticos da zona de conforto, tira políticos da 

cadeira que está sentado há muito anos. Para voltar aqui e para voltar ao Executivo 

tem que mostrar trabalho, tem que mostrar qualidade, porque cansou, o eleitor 

cansou de ser passado para trás. Mas, também tem eleitor que não tem 

credibilidade nenhuma, mas é o que mais critica. É o mais picareta e pilantra que 

tem, pois vive na porta de um e de outro e, não tem palavra. 

 

Para encerrar as minhas palavras, quero dizer a todos que o eleitor atalaiense, os 

políticos atalaienses prestem bem atenção na proposta dos políticos que vão vim 

aqui em 2020. A gente conhece cada um de nós aqui e todos os eleitores 



conhecem cada um de vocês. Então, não temos aqui que estar mostrando uma 

capa, uma casca por cima da gente, porque todo mundo sabe o nosso interior e 

até onde somos capazes de fazer uma maldade e uma bondade. Queria que 

também olhassem um pouco para dentro da sua casa, para Atalaia e vê o que ela 

tem de melhor e o que ela tem de pior. Quero dizer povo atalaiense, que no 

mesmo momento que se credenciam para disputar o Executivo de Atalaia, também 

temos pessoas com credibilidade para se candidatar também e se promover. 

Temos que mostrar as pessoas que não podemos dar um crédito a quem não 

conhece, assim de repente. Temos uma historia aqui dentro e tenho feito a minha, 

há mais de 30 anos dentro desse município. Não só eu, como os demais que estão 

nessa Casa.  

 

Muito obrigada Atalaia e que Deus dê dias melhores para todos os atalaienses, 

todos os servidores. Prefeito tem um mês para o senhor sentar com a sua equipe, 

com os seus secretários e fazer um cronograma para o ano que vai vim agora. Que 

Deus ilumine a sua mente, para que tudo dê certo e que Atalaia, pelo menos, 

receba seus ônus em dias, que isso é um dos fatores mais básicos de uma 

administração, mas que se tornou um dos mais importantes. 

 

Quero mandar duas Moções de Parabéns. Para o deputado Antônio Albuquerque e 

para o deputado Nivaldo Albuquerque, que foram diplomados ontem. Dizer que o 

que eu puder pedir aos deputados para que mandem recursos e projetos que 

venham beneficiar a toda Atalaia, estarei pedindo incansavelmente aos meus 

amigos. Quero pedir que eles mandem verbas para Atalaia, para ser mais um 

colaborador como Arthur Lira é e como Biu Lira foi e outros deputados. Digo a 

vocês que Nivaldo Albuquerque e Antônio Albuquerque não vai decepcionar esse 

vereador que votou neles e nem Atalaia que deu uma expressiva votação aos dois”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Em nome da aniversariante do dia, vereadora Maria da Colmeia, eu gostaria de 

cumprimentar a todos os presentes e dizer a você Maria, que eu desejo muita 

saúde, muita paz e que Deus ilumine a sua vida e lhe dê muitos anos de vida muito 

feliz. Continuando essa movimento de congratulações, eu gostaria de parabenizar 

minha amiga Camyla Brasil pela brilhante festa que ela promoveu no município de 

Atalaia, à população atalaiense, no último domingo. Parabenizar o Padre Manuel 

pela festa de Nossa Senhora da Conceição e a festa de Santa Luzia, ocorrida no 

Distrito Branca nesse final de semana, como também parabeniza todos os 

cavaleiros, em seu nome vereador Fernando, pela Cavalhada que vocês 



apresentaram mais uma vez, levando o folclore e trazendo folclore para nossa 

cidade".  

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Parabenizar o seu patrocínio, do Junior Vigário e do Aníbal. Foi uma festa 

diferenciada este ano. Só disputou quem tirou cinco argolas e, quatro cavaleiros 

conseguiram. Peço uma Moção para o Junior Vigário, Diogo Morais e o Reinaldo 

que foram os que ficaram na final. Inclusive, no ano que vem, ficamos de entregar 

lá uma imagem de Santa Luzia, que foi um pedido lá”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Agradecer também ao secretário de infraestrutura que atendeu ao meu pedido, 

com a iluminação lá que já estava certo para o pessoal da Cavalhada, mas lá onde 

estava e onde foi realizada a missa.  

 

Parabenizar, em nome da diretora do Centro Educacional Pequeno Príncipe, pela 

brilhante festa da formatura dos doutores do ABC, nosso futuro aqui de Atalaia. E, 

também, pela aprovação de vários alunos que passaram no vestibular, alunos do 

Centro Educacional Pequeno Príncipe. Parabenizar pelo seu compromisso e de 

toda a equipe do Pequeno Príncipe.  

 

Eu queria, mais uma vez, pela terceira sessão consecutiva, pedir a secretária de 

saúde, a secretária de educação e ao secretário de administração, que respondam 

aos oficios da vereadora Janaína do Cal. Fica difícil a gente chegar aqui não 

reclamar, não criticar, porque a gente não tem subsídios aqui suficientes para 

explicar o que acontece no município, porque a gente não tem resposta. Eu sou a 

vereadora que acompanha assiduamente, quase que diariamente o Portal da 

Transparência, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo e, 

infelizmente, o Poder Executivo só alimentou o sistema até julho de 2018. Então, 

fica difícil a gente fiscalizar se o Portal não é alimentado. Ofício encaminhado ao 

secretário da pasta e ele também não dá informação, então, fica difícil. Temos que 

saber que a informação é pública, qualquer cidadão do município tem o direito de 

obter as informações necessárias e eu não sei porque, esse esconderijo todo, esse 

problema todo em dar uma pequena informação. Eu acredito que a Dra. Neide vai 

falar, mas, eu subscrevi a sua indicação vereadora e realmente a resposta veio nada 

com nada do que foi pedido. Eu já recebi a mesma resposta. A senhora que hoje 

está recebendo. Eu perguntei e pedir alguma informação sobre licitação e a 



resposta que eu tive foi para olhar no Portal da Transparência. Aí me deu vontade 

de mandar outro ofício e dizer, então manda o responsável alimentar o sistema". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“"Eu acredito vereadora que o descaso é tão grande que eu acho que ela assinou 

sem ler". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu não sei. Eu sei e o vereador Maurício é de prova, que a gente pediu algumas 

informações tanto do SEATA, quanto da Secretaria de Finanças e nos foi 

apresentado, a gente teve como discutir, tem argumento para a gente ver o que é 

que tá certo e o que é que tá errado. A gente pede informação para ajudar e não 

para criticar, mas, eu acho que se não querem dar as informações, é porque 

alguma coisa tá errada.  

 

Sobre o que a vereadora Camyla falou aqui, da questão de pagamento, eu estive 

presente nas duas reuniões com os contratados da Educação, o prefeito e a 

secretária de educação e os procuradores. E, o que ficou acordado foi o seguinte, 

que no dia 20 de Dezembro agora, seria pago um mês e eu não tenho a ciência de 

se alguém recebeu ou não. Sei que os contratos que continuaram, receberam, mas, 

o dia 20 ainda é depois de amanhã e que lá em nenhum momento ficou acordado 

a condição de você entregar as cadernetas para poder receber. Claro que o 

professor tem a obrigação de entregar as cadernetas até o momento que ele 

ensinou, isso é sem dúvida, mas, a obrigação do município pagar é igual. O nome 

já diz, diário de classe, é para ser feito diariamente. Então, como é que o professor 

saiu lá em setembro, outubro e tá lá o diário aberto, a caderneta está em aberto, 

desde de maio, de junho e onde é que tá a coordenação do município? Onde é 

que está os secretários do município, que não estão fiscalizando isso". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Se me permite complementar o seu posicionamento com relação aos diários de 

classe, os colegas professores passam por uma dificuldade grande que é o 

seguinte, os diários online, as escolas do município não oferecem interatividade, 

não oferecem computadores, não oferece sequer internet via wi-fi para o professor 

atualizar diariamente as suas cadernetas. É complicado te cobrar, se o município 

não fez a sua parte estrutural. Eu acredito que devia ser revisto aí essa questão de e 

voltar, infelizmente, para o diário físico, que é anotado no papel. Isso até enquanto 



o município não fornecer para os professores, nas escolas, nas salas, wi-fi, tablet, 

ponto de informática com computador, para que na sua hora de departamento, o 

professor atualize suas cadernetas. Mas, da maneira que dá para fazer com que o 

professor cumpra o seu papel de atualizar suas cadernetas na sua própria casa, no 

seu conforto, nas suas horas vagas, isso é injusto. Realmente, os professores que 

não terminaram, os que não preencheram ainda as suas cadernetas, eles têm 

respaldo suficiente para mostrar que não receberam, porque não fizeram". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu concordo vereador. Está certíssimo. Inclusive eu Já presenciei uma professora 

preenchendo essa caderneta online no celular. Mas, o problema da gestão aqui é 

que ela quer cobrar o seu dever, mas não quer oferecer o seu direito. Aí fica difícil 

de se trabalhar.  

 

Voltando a questão da Saúde. Na semana passada foi destaque sobre a emenda do 

deputado João Henrique Caldas e não lembro qual foi o colega aqui que disse para 

ter cuidado para ele não suspender, como havia feito com a outra. Mas, não. O 

dinheiro entrou na conta da prefeitura no dia 7 de Dezembro de 2018, está aqui 

para quem quiser ver. Inclusive, são R$ 338.000,00 para equipamentos para as 

UBS's Branca 1, Branca 2, Porangaba. Durante o ano de 2018, de emendas 

parlamentares a Saúde recebeu R$ 4.060.820,00. Só de ambulância foram 

R$ 250.000,00 no dia 25 de junho. Semana que vem completa seis meses e não deu 

tempo de fazer uma licitação, de resolver isso aí? Não é possível. E, hoje, o 

município, a Saúde, encontra-se com cinco carros quebrados, a Doblô, uma Fiorino, 

o carro Gol do Melhor em Casa e o gol da Atenção Básica, tudo quebrado. Será 

que não tem dinheiro para consertar esses carros? É meio complicado. Com isso, as 

únicas pessoas que sofrem as consequências disso tudo são os usuários. Que 

tenham mais esse Cuidado. Eu sei que o dinheiro veio, incluindo mais uns 3 

milhões do deputado Arthur Lira. Então, assim, que seja revista esses recursos para 

que sejam melhor geridos, para que a população venha a realmente ter o 

atendimento necessário.  

 

Como foi falado aqui antes, eu sei que o Centro Cirúrgico é uma coisa muito difícil. 

As duas vezes, como vereador Fernando falou, que foi implantado aqui, foi na 

gestão do prefeito Chico Vigário. Eu sei que na última gestão dele foram feitas 

mais de 7 mil cirurgias. Isso não há o que se discutir. Quem fechou o Centro 

Cirúrgico não foi ele. E, que para reabrir, também não é do dia para noite. Mas, que 

pelo menos abram os olhos e tenham um carinho maior para que, pelo menos, o 

laboratório do Hospital volte a funcionar, porque você não tem nenhum serviço de 



um hemograma? É para fechar as portas de novo lá, de cadeado. A gente sabe que 

o Hospital hoje aqui tem médicos excelentes, que nem sei como trabalham, porque 

muitas vezes falta realmente a estrutura, falta sala pintada e ter uma máquina, ou 

outra coisa e você tem que atender. Eu sei que os médicos realmente fazem a parte 

deles, mas que o município precisa, mesmo com todas as dificuldades, ter um olhar 

melhor para essa questão, que pelo menos tente reabrir o laboratório, para que 

atenda essa comunidade que realmente está desassistida no quesito Saúde. 

 

E, para finalizar minhas palavras, encerramos hoje mais uma sessão Legislativa, de 

2018 e, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, na paz. Eu desejo a todos 

um Natal muito feliz. Que realmente o aniversariante do dia 25, traga para todas as 

famílias atalaienses, dias melhores, de mais saúde paz e esperança e que nós aqui 

nessa Casa, lutemos cada dia mais para que nosso município cresça. Que a gente 

ajude ao Poder Executivo. Que a gente venha aqui criticar, que a gente venha 

fiscalizar, que a gente venha brigar por dias melhores. Que realmente esse desejo 

de ver uma Atalaia ele venha se concretizar. Então, o meu muito obrigado por tudo. 

Se Deus quiser, 2019 estaremos aqui com mais força, com mais coragem para 

trabalhar por esse município". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Senhores vereadores, o Orçamento foi mandado para correções e iremos marcar 

sessões extraordinárias”.  

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Boa tarde a todos. Em nome do vereador Presidente Alexandre, quero saudar a 

todos vereadores. E, em nome do meus amigos colegas vereadores, quero saudar 

toda população atalaienses, a todos os ouvintes que estão em sua residência nos 

ouvidos neste momento através da rádio Atalaia FM e, em seguida, estará também 

lendo através do Atalaia Pop, representado por esse jovem competente que nós 

temos aqui em nossa cidade, filho natural de Atalaia, o Pablo.  

 

Hoje é a última sessão ordinária do ano 2018 e eu fico muito feliz. Agradecer a 

Deus. Obrigado senhor por tudo. Hoje, exatamente fazem 22 anos que eu faço uso 

dessa Tribuna. Não tenho nem palavras para agradecer a Deus e a todos meus 

amigos, por terem me reconduzido pela sexta vez a Câmara de Atalaia. 

 

Quero também nesse momento, parabenizar a vereadora Camyla que fez uma 

grande festa para a população de Atalaia. Quero parabenizar ao prefeito Chico 



Vigário que fez também uma grande festa lá na comunidade Deus é fiel e, no dia 

20, vai fazer lá no Conjunto Maria de Nazaré. Quero parabenizar a Maidy que fez 

agora uma grande festa lá no Clube Social Atalaiense. Parabenizar também ao 

Fernando, parabenizar a cavalhada que vocês organizaram. Isso é muito importante 

para nossa cidade e cada um que faça um pouco de festa, traga o folclore para 

nossa cidade, porque é assim que nossa cidade se desenvolve. 

 

Neste momento, quero pedir ao secretário de infraestrutura, o João Eudes, só 

quero relembrar para ele podar as árvores do Povoado Jenipapeiro. É que eu já fiz 

o Requerimento, mas, eu acho que ele tá muito ocupado e por isso que não foi 

ainda fazer. Como também a iluminação. O João Eudes é competente e gosto 

muito dele e sempre ele me atende aos pedidos, mas, se ele ainda não fez, eu acho 

que é porque está faltando tempo. Mas, estou só lembrando que vá para o 

Jenipapeiro. Eu sei o que você fez e sei que você vai fazer.  

 

Eu quero desejar a todos os atalaienses um Feliz Natal. Que Jesus abençoe e faça 

morada no coração de cada um de nós. Feliz Natal a todos. Muito obrigada". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“A todos os presentes aqui no Plenário da Casa, saúdo na pessoa da dona 

Rosimeire Vigário. E, quero senhor presidente, iniciar as minhas palavras, 

parabenizando a nossa vovó Legislativa, igual a mim que sou vovó. Parabéns a 

vereadora Maria. Muita paz e luz para você e, que ano que vem, tenhamos assim 

um ano ainda melhor que esse.  

 

Primeiro, gostaria de fazer a Indicação de uma Moção de Parabéns aos cavaleiros 

Júnior Vigário, Diogo Moraes e Reinaldo Barros, pela ordem, campeões da Branca. 

Lembrar que o azul ganhou de 23 a 22 do vermelho. E parabenizar quem mantém 

viva essa festa, apesar das dificuldades.  

 

Eu gostaria agora de voltar para nossa labuta diária aqui do Legislativo, dizendo 

que foi com grande satisfação que participamos aqui da cerimônia de posse dos 

novos 26 professores do curso de libras, que passa a ser implantado na rede 

pública municipal de Ensino. O senhor presidente na época não tava presente e, eu 

me comprometi publicamente de parabenizar a todos e daí fazer algumas 

homenagens, para algumas pessoas que estavam presentes naquele momento. Já 

foi feita uma indicação para Semed, parabenizando a todos de forma generalizada. 

Mas, eu gostaria que os senhores vereadores me apoiassem aqui em algumas 

Indicações para o próximo ano, já que nós estamos entrando em recesso hoje. Para 



outorga de título e comenda, nós precisamos recolher o documento das pessoas 

indicadas. Eu vou providenciar para nas primeiras sessões de 2019 a gente então 

fazer essas homenagens. Eu gostaria que, de antemão, de dizer que o nosso sonho 

é fazer uma entrega coletiva no dia 15 de junho do ano que vem, que é data do 

aniversário de de vida da minha mãe, que está falecida hoje. Então, é uma sessão 

muito especial. O Edil Luiz Fernando de Albuquerque solicita, a outorga da 

Comenda Suzana Craveiros de Medeiros as professoras Maria Cícera Dasdores, Ana 

Maria Ribeiro de Albuquerque Calheiros e Luciana Maria de Messias, mediante os 

trabalhos prestados à nossa nossa terra. Senhor presidente da Câmara de 

Vereadores, venho através desse solicitar a outorga do título Cidadão Honorário de 

Atalaia ao Professor Armando Marques, que foi o grande responsável pela pela 

formatura do curso de libras, que é uma coisa que vai ficar na vida futura de todos 

os atalaienses e, nada mais que justo, que a gente prestar essa homenagem, ao 

lado dos companheiros, ao grande amigo Armando, amigo até de infância lá de 

Capela. E ainda do vereador Fernando, propõe a outorga do Título de Cidadão 

Benemérito as educadoras Maria José Vieira, professora Maidy, que ela já tem a 

Comenda Suzana Carvalho de Medeiros. Tanto a ela quanto também a nossa 

querida irmã, diretora da escola Francisco Albuquerque Pontes, Tâmara Maria de 

Albuquerque Lucena. Toda essa documentação será juntada e trarei na próxima 

sessão Legislativa a gente fazer a votação. Só podemos indicar dois cidadãos 

beneméritos e eu estou indicando dois aqui. Se eu for propositor, já não pode, 

então que Vossa Senhoria também fizesse essa proposição do tipo de Cidadão 

Benemérito Atalaiense ao nosso grande amigo Dolar, que além de ter cumprido 

sua missão aqui, também tem cumprido no Estado de Alagoas, onde esse ano foi o 

campeão do Teatro Amador Estudantil. Então, isso é um grande avanço para nós 

atalaienses. O Dolar também já fez curso até de ator lá na Rede Globo e que vem 

mantendo viva a chama aqui na Escola do Pequeno Príncipe. Então, a gente faria 

esse conjunto de homenagens numa sessão especial no dia 15 de junho, se Deus 

assim permitir. Seria uma sessão especial para todas as comendas e o títulos”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Gostaria que a Casa providenciasse também um título de Cidadão Honorário ao 

Dr. Ronaldo Luz, que está aqui pendente. Para o Dr. Antônio também”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

"Eu gostaria, antes de encerrar, de também dizer aqui algumas coisas a respeito 

dos posicionamentos dos senhores vereadores, que nós temos aqui. Dizer que as 

redes sociais elas hoje estão presentes na vida da gente, mas, é de 99% de forma 



negativa. E aí a gente sente quando alguns companheiros nossos, que vive na 

política, vereadores ou não, suplentes ou não, fazem alguns comentários sem nexo, 

porque é bom demais condenar todo mundo e joga a pedra, mas para receber ela 

de volta é que é difícil. Que ano que vem vai ser uma sujeira só, todos os dias nós 

vamos ver aí o roll de acusações, de imposições de coisas e, na realidade, a gente 

sabe que o caminho do homem é guiado por um Deus só e acho que a gente para 

subir na vida, não precisa derrubar ninguém. Até porque, usar de subterfúgios, da 

maldade para subir, a queda é maior. Nós aqui no Legislativo tivemos algumas 

brigas, que era de quem se dizia o bom, dos que se diziam os bons, que não perdia, 

que eram imbatíveis e estão fora, infelizmente. E, a gente não deseja isso para 

ninguém. Eu sempre digo o que é de ser do homem, o bicho não come. Aquele 

ditado velho de antigamente lá das brenhas. Então, que Deus ilumine a todos, que 

a gente para ganhar a eleição procure merecer, não desmerecer os outros. Que a 

gente para ganha a eleição, procure juntar, unir e não perder o respeito e a e a 

decência, porque a gente vem para aqui, joga a palavra chula, acusado de ladrão, 

acusado de roubo e etc e tal e isso apenas traz inimizade e o afastamento do povo 

e, às vezes, até da própria família. Então, eu quero agradecer a todos e pedir a 

Deus que nos ilumine. Se assim for da vontade dele, ano que vem a gente estará 

aqui fazendo um grande mandato de novo". 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

"Pegando a palavra do amigo Fernando, também tem uma Comenda do Atalaia 

Top, inclusive, senhor presidente, seria bom até que antecipasse, porque já faz um 

tempo que foi dado esse título para o Atalaia Pop.  

 

Hoje, simplesmente quero só agradecer esses dois anos de mandato que a gente 

vem passando. Já estamos no meio do novo mandato, do segundo mandato e 

quero só agradecer a todos os atalaienses. E, que o ano de 2019 ele venha repleto 

de paz, saúde e que Atalaia realmente mude de atitude do gestor e, que se Deus 

assim permitir, que venha ser um sucesso o mandato de 2019 e de 2020. Que o 

governo venha melhorar e que venha realmente deixar Atalaia como todos nós 

esperamos, porque aqui eu acho que não tem ninguém que queira a derrota de 

Atalaia. Só queremos ver a evolução do nosso município. Então, desde já quero 

desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os atalaienses. E, demais, 

agradecer a todos e que o ano que vem, quem sabe, talvez venham novas 

propostas, coisas melhores e a gente venha com mais entusiasmo para fazer uso 

da Tribuna. Muito obrigado a todos". 

 

Vereadora Neide Miranda 



 

“Quero saudar a todos os vereadores em nome da aniversariante de hoje, 

vereadora Maria Ferreira Cavalcante. Que Deus derrame bençãos em sua vida, 

muita luz, muita paz e muita saúde. Saudar também a todos do Plenário nome do 

Zequinha, que nos dá o prazer de hoje estar aqui. 

 

E, essa retrospectiva do ano, nós tivemos um ano muito difícil em todos os 

aspectos. Se a gente analisar Atalaia, praticamente o comércio fechado, a Saúde 

péssima, Educação péssima. Nós temos uma cidade que não teve nenhum atrativo 

no Natal. O que nós vemos nas redes sociais foi muita crítica a respeito daquela 

árvore de Natal, mas até que enfim consertaram e botaram uma mais arrumadinha. 

Atalaia não tem nenhum atrativo para uma criança tirar uma foto realmente, é 

verdade. Os dirigentes não olharam, não tiveram um olhar diferenciado para essa 

terra, vendo a proximidade do Natal. Mesmo sem o dinheiro, hoje eu vi na Globo 

no Paraná o maior Papai Noel do Brasil, feito de garrafa PET. Mais de 100.000 

garrafa PET, um Papai Noel belíssimo com a ornamentação dos anjos também 

belíssimos, feito de garrafa PET. O que falta é a criatividade, a vontade de fazer. 

Falta a criatividade, porque com a criatividade se resolve muita coisa. Então, que 

nós atalaienses, que passamos esse ano tão difícil, tão sacrificado, que o Menino 

Jesus venha abraçar todos com muita paz, muito discernimento e que oriente a 

vida de cada um, principalmente dos dirigentes dessa cidade, para que olhem para 

Atalaia com mais carinho, que olhe para o povo de Atalaia com mais respeito, haja 

visto que nós temos visto aí pessoas de outros municípios querendo chegar, 

querendo se apoderar de uma coisa que é nossa. É importante que o atalaiense se 

olhe com esse olhar e veja que nós que moramos aqui, é quem amamos essa terra, 

nós que moramos aqui, é que sabemos dos nossos problemas, de cada vizinho, de 

cada conhecido, de cada família nossa. Então, que a gente tome conta da nossa 

terra, tome conta da nossa casa e não deixe que aventureiros venham para aqui, 

porque a medida em que nós abrimos as portas e deixamos a nossa casa 

abandonada, claro que vai chegar outro forasteiro para tomar conta. Que a gente 

pense direitinho nesse 2019, que é importante que a gente tome conta do que é 

nosso.  

 

Interessante que a semana passada na outra reunião, eu conversava aqui a respeito 

da Secretaria de Educação. Voltando àquele assunto que eu tinha convocado, 

porque é a mesma história, tava faltando merenda escolar, as escolas as escuras, 

parte da eletrificação da Dr João Carlos estava danificada. Uma escola nova e eu 

pedi aqui que ela viesse explicar a respeito da merenda escolar. Eu gostaria de 

saber e os demais colegas, onde está comprando a merenda escolar? Por que não 

compra a merenda escolar dentro do nosso município, onde se tem uma parceria 



que pode-se comprar macaxeira? E, sabemos que existe uma doação. Que se 

compre a macaxeira, que se compre a carne e que se compre as coisas dentro do 

nosso município, até para se gerar renda dentro do nosso município. E, a secretária, 

eu acredito que ela por ser uma professora, tenho certeza que é uma pessoa de 

uma boa formação, não ia pegar um documento desse, uma Indicação e não ler. 

Então, o que eu mandei foi esse aqui, direcionado a secretaria educação, a senhora 

Girlene Maria Costa, convocando a mesma a participar da sessão do dia 18 de 

dezembro do corrente ano, para prestar esclarecimentos, sob pena inclusive, de 

contratos licitatórios, de acordo com o artigo 8, inciso 12, da Lei Orgânica do 

Município. O não comparecimento poderá ensejar infrações político-

administrativas, de acordo com o artigo 23 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal. Justificativa, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde e 

Educação, necessito de esclarecimentos, assim como tenho a certeza que os 

demais pares, pois subscreveu também a Camyla Brasil e Janaína Montenegro. o 

que nós queremos, como representantes do povo, como pessoa de Atalaia, é que 

se esclareça como é que está essa Educação, porque nós aqui temos condições de 

pagar uma escola particular para os nossos filhos e nossos netos, mas a maioria da 

população não tem. Mas, Atalaia está dentro daqueles projetos todo do Ministério 

da Educação que precisa desenvolver uma Educação de qualidade para o nosso 

município. A criança tem que entrar na escola, tem que ter uma boa alimentação, 

tem que ter ser bem instruída, tem que ter uma qualidade dentro da escola. Haja 

visto que terça-feira aconteceu ali no Colégio Jabes, pois não choveu acho que 10 

minutos, todo mundo viu aquele monte d'água, inclusive dispensaram os alunos 

com medo de choque. Então, é necessário que se veja tudo isso, pois para isso tem 

técnicos. Que olhem e vejam a necessidade. Eu tenho certeza que a diretora 

comunicou, mas que vá uma pessoa lá, o eletricista, uma pessoa que faça e ajeite o 

telhado. Precisa dar manutenção. Tudo na vida precisa de manutenção. Então, eu 

convoquei a secretária porque eu quiz, eu fui lá pedir a reunião lá e ela me pediu 

que eu fizesse por escrito. Então, o que eu quero pedir foi principalmente sob a 

merenda escolar e ela me responde, veja só, assunto indicação nº 40/2018, 

prezado senhor, se referindo ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, 

referente a Indicação 040, informo que no dia 18 do corrente estarei participando 

do 2º Seminário Formativo da Unide, ofício e programação em anexo e no que se 

refere o esclarecimento de contratos e licitações, eu não pedi a ela contrato e 

licitação, eu pedi a ela o esclarecimento e eu acho que ela deve saber, o que é 

Penae, que é tudo o que se refere a merenda escolar e o outro, era consequência. 

Aí ela bota aqui que conforme ofício de programação e no que se refere ao 

esclarecimento sobre o contrato licitatório, informo que os processos são 

realizados pela CPL, Comissão Permanente de Licitação, não tendo a Secretaria 

nenhum tipo de participação, de influência sobre o mesmo. Eu tenho a impressão, 



por ser uma pessoa esclarecida, que ela não se atentou nem sequer a ler e aí 

assinou e mandou para esta Casa. Quero que ela venha o ano que vem, atendendo 

a um novo pedido, responder Sobre o primeiro ofício que eu fiz aqui uma primeira 

indicação é esclarecimento sobre o Pnae e inclusive de contrato licitatório porque 

não está sendo comprado aqui em Atalaia”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereadora, estou colocando aqui para a primeira sessão de 2019”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“"Só informando a Vossa Excelência que não só Atalaia, mas todos os municípios 

da Nação, a Educação tem por obrigação de vender 30% da merenda escolar para 

agricultura familiar. Quando você diz vender para o Governo, tem que vender, mas 

o Governo dá tantos critérios Doutora para poder resolver, porque se for uma 

Associação, uma Cooperativa, tem que trocar documentação em dia, tem que ter 

uma Dap Jurídica para poder você participar da licitação. E, hoje só tem 

contemplado aqui a de Ouricuri, que é o Maurício também que toma conta dessa 

Associação e já vende para o município. Eu estive com a nutricionista da Secretaria 

pedindo a ela para incluir no cardápio da merenda escolar a tapioca de manhã 

para o lanche, para ficar mais saudável. Gostaria de informar a Vossa Excelência 

que a nutricionista também já solicitou do pessoal lá para colocar na Licitação a 

goma, para poder fazer a tapioca. Então, o município ele já vende à Educação, 

porque 30% é destinado a Agricultura familiar do nosso município. Ainda falando 

da questão da Educação, até a gente parabeniza, pois mesmo com toda essa 

dificuldade que falam aí, a gente ainda tem que se orgulhar, porque a gente viu 

essa escola Jabes conseguir a nota do Ideb de 4.7. Até dei os parabéns àquela 

turma de professores e eu acho que outras escolas também os professores são 

capacitados. Por que, às vezes a escola pública tem um ensino  melhor até do que 

a particular. Tem escola particular que não dá o ensino de qualidade da escola 

pública.Nosso município mesmo que tem uma boa qualidade de ensino". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

"Eu já sabia disso que é o 30%, mas eu gostaria que não só a tapioca, mas também 

a batata pudesse ser inserida, as verduras e legumes pudessem ser comprado aqui, 

abacaxi, as frutas típicas da nossa região pudessem também ser daqui. Para ter 

uma qualidade, uma uma alimentação de qualidade, não somente aquela massa 

industrializada, o macarrão, o pão e essas coisas.  



 

Quanto aos professores de Atalaia, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sei que nós 

de Atalaia, sempre digo nessa Tribuna, temos tudo para o desenvolvimento desse 

município. A gente não precisa ir buscar professores, pessoas capacitadas, nós 

temos nosso município pessoas para administrar e dá um show de administração 

nesse município. O que tá faltando é empenho e vontade, é o querer. Eu mandei 

votos de parabéns, uma Moção e ainda parabenizo mais pela dificuldade de estar 

numa escola como esta, onde não tem aquela condição toda física, como também 

aquela creche Pedro Oliveira, lá da Jaqueira, que era uma escola depois 

transformaram em creche, funcionando com o prédio numa situação daquela. 

Então, parabéns a esses professores, esses heróis que estão trabalhando com o seu 

salário atrasado, mas, que estão dando o seu melhor para o município.  

 

E, quanto a secretária, eu ainda digo, outro dia que ela receber uma Indicação, ela 

pelo menos leia para não passar esse vexame que está passando aqui. A gente 

pede uma coisa e manda aqui outra. Aqui não tem nenhum irresponsável, nós 

estamos aqui, porque somos responsáveis, pessoas capacitadas e eleitas pelo povo, 

pela vontade soberana do povo. E, nós estamos aqui para quê? Para fiscalizar. Eu 

não estou aqui por indicação, eu estou aqui, porque eu ganhei um pleito eleitoral. 

Eu sempre digo aqui que o prefeito, que os secretários, coordenadores tem a 

obrigação de fazer um trabalho de qualidade. E, outra coisa, quem aceita o cargo, a 

partir de quando eu aceitei a pasta de secretária, eu sabia o que eu ia levar e 

trabalhei para poder dar conta. A gente que recebe um cargo desse, tem que 

trabalhar. É a mesma coisa quando você coloca um empregado, bota o empregado 

para que ele dê conta do serviço. Se não dê, vai tirar e colocar outro no lugar. Bem 

assim é o secretário, que tem que dar conta. Foi para a pasta para dar conta da 

Secretaria de Educação. Assim como a da Saúde. E, mais uma coisa grave, faz de 

conta que chega ali e se acha rei ou rainha, não responde um telefonema. Inclusive 

mostrei a primeira-dama, não respondia um WhatsApp, simplesmente olha e não 

responde. Que Secretário é esse que não responde a um funcionário? Eu digo isso, 

porque aconteceu na Secretaria de Saúde. O colega ligou para secretária para se 

informar se vai ter pagamento, se vai ter ou não. Se vai ter ou não, mas que 

responda. Simplesmente não respondeu. Ele ligou para mim e foi quando eu fui ao 

prefeito e a primeira-dama e perguntei, mostrei a ela e disse a secretaria nem 

sequer responde, nem atende o telefone e nem sequer Responde no WhatsApp. 

Está se fazendo de quê? De gostosa? Tá ali porquê? Por que é bonito ou porque é 

para trabalhar? Então, gente, quem pegar uma Secretaria, quem pega uma 

coordenação, trabalhe e dê conta, porque vou cobrar, enquanto eu tiver vereadora, 

eu vou cobrar, que essa é a minha obrigação. Eu não vou ficar aqui baixando a 

cabeça para ninguém não. Tá aí a nossa cidade, é o cartão postal de Atalaia minha 



gente, ainda não tá pagando. Eu quando cheguei em outro município, perguntam 

como vai a Educação de Atalaia. Não completa os dias de aula. Tem uma Saúde 

parada. O que falta no Hospital, antes de um centro cirúrgico, que faça o 

internamento clínico, porque cirurgia é esporádica, não é todo dia, mas a dor de 

barriga, o cansaço, a gripe, a pneumonia é diariamente e as pessoas vão para ali 

receber a emergência. O Hospital que era de 42 leitos vereador Maurício e hoje no 

interna nada, não interna ninguém. Mesmo com toda verba que veio para o 

Hospital. O que precisa é boa vontade, é a secretária sentar com o Estado e rever 

tudo isso. Só médica concursada do municio há muitos anos, trabalho no PSF e 

não se consegue internar naquele Hospital há muitos anos. Vai para lá toma um 

sorinho, encaminha e aí vai para a emergência, passa o dia sem alimentação, não 

tem alimentação. Mesma coisa de uma emergência, você vai para Maceió internar, 

também a mesma coisa, interna, sorinho e volta. Eu tenho um paciente com 

diarreia, que teve uma gastroenterite e esse paciente foi para lá tomar soro e voltar, 

foi tomar o soro e voltar, isso todos os dias, não conseguiu se internar, porque o 

Hospital não interna. E, eu vou lutar também para que isso aconteça, porque nós 

de Atalaia não conseguimos internar ninguém no Hospital.  

 

Vou encerrar minhas palavras desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo 

cheio de prosperidade. Que Atalaia, que os gestores veja essa cidade com outros 

olhos e que Deus Menino Jesus derrame sobre a Prefeitura, sobre esta Casa, sobre 

a cidade, bençãos de Deus. E, terminando com a frase que diz assim, bonito é 

quem tem alma simples, grande é quem alimenta o amor, mais do que o seu 

próprio ego. Então, para vocês todos, que Deus nos abençoe, que o Menino Jesus 

olhe para essa cidade. Que essa estrela que iluminou Belém, ilumine essa cidade 

mais e mais". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“"Hoje eu vou ser o breve.Falar aqui aos companheiros, ao povo aqui do nosso 

município, que está se aproximando o final do ano e a gente chegando a mais um 

ano novo, ao ano 2019. A gente tem que prestar contas das nossas ações aqui no 

Parlamento, das nossas ações nas nossas comunidades. E, eu me sinto feliz, senhor 

presente, de chegar aqui no término do ano de 2018. Um ano muito bom, porque 

graças a Deus consegui nas minhas comunidades. Hoje eu me sinto alegre, porque 

naquele parceria do Governo do Estado com o município, tem hoje a estrada boa, 

sem atolar o carro, o piçarramento segurou tanto na parte de Ouricuri como na 

parte da Brasileira. Então, isso é a função nossa, de revindicar e ir atrás das coisas 

da nossa comunidade e do nosso povo. Então, eu tenho que agradecer a essa 

parceria que eu acho que cada um vereador tem essa parceria com o nosso 



município, porque eu acho que aqui tem uma bancada de todos os vereador que é 

da situação. Então, cada um tem a sua parceria nos seus Povoados. Queira ou não 

queira, como a vereadora estava falando, a Doutora Neide, eu consegui internar, fui 

lá porque o rapaz estava sofrendo. Estive lá conversei com a secretária levei ele lá. 

As vezes é a maneira que a gente tem que pedir. A gente vai pedir para o nosso 

povo, a gente pede com carinho, cobrando e insistindo.  

 

A vereadora Camyla, como falou aqui, ela está na oposição e é o papel dela. Mas, a 

gente vereador Fernando, tem que ser às vezes oposição com concorrência. A 

Doutura Neide já passou naquela Pasta e entendi. Como hoje que já tem um 

consultório novo que chegou na Parangaba, um consultório novo que chegou na 

Sapucaia e chegou em vários PSF. Chegou na Branca. Mas, às vezes a gente não 

lembra que chegou cinco consultórios novos. Às vezes tem aquele quebrado, só 

tem um, mas quando a gente quer falar, a gente esquece que prefeito conseguiu 

cinco. Bota aquele defeito naquele que tá quebrado. Então eu acho que a 

coerência tem que existir entre os parlamentares". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria até de reportar uma coisa que eu vi essa semana no Facebook, 

comentários condenando o prefeito por aquela mobilização que houve e que está 

havendo em todos os municípios, do Detran, que tá lá na procura de cinquentinha, 

de motos e carros que não tem emplacamento. Então, é como se diz, jogar pedra é 

fácil demais, é só levantar a mão e jogar, agora, receber de volta ninguém quer. E, 

nós queremos dizer aqui que momento nenhum Prefeito tem força de pedir blitz 

para o município, porque isso é direcionado pelo Detran e pelos órgãos 

competentes". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Com relação a benfeitoria das estradas na região principalmente de Vossa 

Excelência, da zona rural, a importância é tão grande vereador e talvez você 

esqueceu de mencionar aqui no seu discurso. Tem a ciência dessa parceria feita 

com o Governo do Estado e a Prefeitura, da importância dessa estrada, porque ela 

ajuda no tráfico também dos médicos que vão fazer as visitas nas comunidades e 

as escolas, que ao longo de muito tempo a gente escuta falar que na época de 

chuva os ônibus não vão buscar os alunos e, às vezes, quando vão buscar os alunos 

voltam com um certo risco, muitas vezes com risco de tombamento, muitas vezes 

são pequenos acidentes. Graças a Deus, acidente gravíssimo nós nunca tivemos. 

Mas, essa parceria ajuda muito no tráfico e na estrutura do município para atender 



essas comunidades, que são comunidades rurais e mais carentes. Então, realmente 

foi uma conquista do Governo para 2018". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

"Eu acredito que em 2019 a gente teremos um ano melhor e o município saia 

dessa crise, porque tanto ganha população, como ganha a classe política, como o 

prefeito, o gestor. O senhor está gerenciando a Câmara hoje e não quer que essa 

Câmara tenha uma melhora e que é que esteja bem, com salário em dia? Chegar 

no final do ano e está alegre, satisfeito, porque cumpriu o seu papel e eu acho que 

o prefeito, ele também, se pudesse, estava nessa mesma situação. Mas, está 

tentando, tomando As medidas para poder resolver o problema do nosso 

município. Então, a gente torce que nesse ano 2019, vereador Marivaldo, nós que 

fazemos parte daquela comunidade de Porangaba e Ouricuri, nós dois juntos 

levamos as melhorias para essas comunidades, que as nossas reivindicações sejam 

atendidas, pois só quem tem a ganhar é a gente. Às vezes tem que esquecer a 

política. Eu faço até uma apanhado na questão política e a política muita para 

gente, eu vejo  que a política ele tem dois partidos. Tem vários partidos, mas o 

partido que eu conheço é aquele que tá no governo e aquele que está fora. Aquele 

que está no governo defende, aquele que tá fora tem que falar para poder ir para o 

governo.  

 

Por que, questão de candidatura a prefeito. Se fosse o Zé da Silva lá da Ouricuri 

que botasse na rede social, dizendo que é candidato a prefeito, ele sem condições 

financeiras nenhuma, eu duvido se era chamado para ser padrinho de Igreja, eu 

duvido que ele seria convidado para ir para culto. Ele não era convidado para canto 

nenhum. Agora, se tem candidato a prefeito que tem dinheiro, recurso, aí é 

convidado para ser padrinho de menino, é convidado para casamento de boneca, é 

convidado para ir para Igreja, é convidado para ser madrinha de Igreja. Se fosse o 

Zé da Silva da Ouricuri que dissesse, vou ser candidato a prefeito, com ideias 

bonitas para o nosso município, isso ninguém queria. É que o pessoal não estão 

pensando na coletividade, no bem do nosso município. O cara tá pensando em 

acertar o compromisso, porque fulano tem dinheiro e vai acertar sua vida, para ver 

se eu me arruma por lá agora. Eu acho que a gente tem que pensar no município, 

pensar na Saúde, na Educação, nas estradas e não pensar em trazer alguém de fora, 

porque tem dinheiro. Eu sou vizinho de município, onde eu moro lá na Boa Fé e 

hoje a gente passa da Boa-Fé para chegar na 101, que é do município do Pilar, 

porque a gente ajeitou as estradas, porque o município do Pilar tem vários 

Povoados lá, várias comunidades lá e até hoje o município como Pilar, até hoje 

nunca passou uma máquina na estrada que dá benefício aquela população. Quem 



já passou foi o município daqui que já mandou uma máquina para lá, junto à 

comunidade de Boa-Fé, que colocou o material lá para poder passar, porque o ano 

passado ficou ilhado. Aí eu vejo hoje placa de 90% de aprovação, vejo bom dia, 

bom dia quer ser candidata a prefeita no nosso município, mas, ninguém está 

pensando a coletividade. Então, essa Câmara, ela tem que estar mais unida, pensar 

no povo de Atalaia e não pensar individual". 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Vereador eu acho seguinte, que é muito cedo para pensar em política em Atalaia. 

2020 está muito longe ainda. Tem muita água para rolar por baixo da ponte. Eu 

acho que a gente tem que pensar em outras coisas, pensar em projetos e não 

pensar em 2020, pois é muito cedo. Embora tenha muita gente aí que está em 

ritmo de política já e eu não sei até quando vai aguentar. Mas, eu acho muito cedo 

para isso. Vamos pensar no bem do município. Vamos pensar no desenvolvimento 

do município que é melhor. As demais coisas virão lá na frente". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Por isso a importância dessa parceria, da gente buscar a estrada. Vossa Excelência 

tem o deputado federal, como eu e tenho o Estadual, para a gente ir buscar as 

Emendas de Estado para o nosso município. Parabenizar que Vossa Excelência 

também votou no deputado Arthur Lira, que depois da eleição, veio ao nosso 

município e chegou aqui, de grande importância, um caminhão compactador de 

lixo". 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

"Verdade vereador. Inclusive nessa oportunidade, esteve aqui o Marlan, que é 

superintendente da CODEVASF em nosso Estado, veio me dá uma bela notícia e 

dizer que vai ser feito a pavimentação lá do meu povoado, do Povoado Bittencourt. 

Solicitei junto com o prefeito Chico Vigário, para fazes a indicação e pedir a ele e, 

vai ser feita a obra Graças a Deus. Vai melhorar muito aquela localidade. Mesmo 

sem ser em época de chuva o povo já tava reclamando, com medo danado. Mas, 

graças a Deus, agora em janeiro, se Deus quiser, vai ser feito". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

"A Codevasf também fez uma doação aqui de 50 kits de irrigação, que está sendo 

implantado aqui nas áreas rurais. Um kit de irrigação desse é uma geração de 



emprego e de renda, então, é de grande importância. Essas parcerias a gente tem 

que buscar, para a gente ajudar o nosso município e trabalhar para coletividade. 

Por que, não é trabalhar pensando só no bem-estar da pessoa, no bem-estar de 

cada um não. Eu sou um vereador, fui eleito, eu vim para aqui para Atalaia, sou de 

Chã Preta. O povo votou aqui em mim, mas eu vou em busca de trabalhar para a 

coletividade e não trabalhando individual, para uma, duas ou três pessoas. Quando 

eu consigo uma estrada dessa na parceria, vamos ver quantas famílias foi atendida. 

Quando a gente consegue colocar água no Povoado, quantas parcerias, quantas 

pessoas não são beneficiada.  

 

Como o vereador falou, tá muito cedo para se discutir política. Mas, isso aí a 

política. A gente já tá dizendo que se fosse o Zé da Silva, eu queria ver se ele fosse 

convidado. Agora, como tem dinheiro, aí as Igrejas chamam o cara. Chamam para 

ser compadre, outro chama para o aniversário, outro vai tirar a foto para poder se 

beneficiar. Isso no nosso município tem.  

 

Desejo a vocês, nossos amigos vereadores um Feliz Ano Novo. Também a nossa 

população de Atalaia. E, com fé em Deus, em 2019, essa Casa estará unida junto 

com o Executivo, para melhorar a Saúde, a Educação, a Infraestrutura do nosso 

municípios. Com isso, só quem tem a ganhar é a população de Atalaia. Agradecer 

também a essa Casa que votou na minha Indicação pedindo o PSF para o 

Jenipapeiro. Só desejo a vocês, de todo coração, um Feliz Ano Novo. Que o 

próximo Ano Novo, em 2019, tenham muitas coisas boas, o povo com salário em 

dia, o Hospital funcionando, fazendo exame, cirurgia, porque só tem a ganhar é o 

nosso povo de Atalaia. Um abraço apertado, um cheiro no coração de cada um de 

vocês". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

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

fazendo uso da palavra aqui nessa Casa. quero cumprimentar a todos vereadores 

em nome do meu amigo Vereador Marivaldo Souza e, quero cumprimentar aos 

que estão no Plenário, em nome da minha esposa Cláudia Amaral, minha filha Sofia 

e meu filho Ricardinho.  

 

Quero iniciar hoje, na última sessão ordinária, parabenizando a Maria Ferreira 

Cavalcante pela sua data natalícia. Que Deus dê muitos anos de vida ela e ela 

continue sendo essa pessoa que a gente continue sendo essa pessoa maravilhosa. 

É uma pessoa que nessa Câmara eu aprendi a admirar. Parabéns Maria, que Deus 

dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e prosperidade. 



 

Que Deus nos conceda muita prosperidade para o ano que inicia. Esse ano foi um 

ano de muitas lutas, que nós batalhamos e conseguimos correr atrás para que a 

gente possa desenvolver a nossa comunidade. Quero falar de alguns trabalhos que 

no período desse ano de 2018, foram feitos pelo vereador Ricardo Calheiros. Quero 

Agradecer primeiramente a Deus e toda a equipe que faz o Instituto Ricardo 

Calheiros, por ter conseguido, em uma seleção muito difícil, nós conseguimos ficar 

entre as 12 Instituições do Estado de Alagoas e a gente conseguir trazer um 

programa Federal, que é o programa do PAA. Conseguimos trazer para nossa 

cidade. Indicação de iluminação que nós fizemos para várias ruas no Distrito Branca. 

Indicação para calçamento também, que nós fizemos aqui. Indicação que nós 

fizemos para a praça. Um trabalho ardo, que nós fizemos, implantamos e vamos 

atrás. O apoio a Educação, estava presente também a Janaína e alguns vereadores 

que estão presentes na nessa luta que é do precatório da Educação e assim 

sucessivamente. Melhoria para Educação, tudo isso que nós corremos atrás. 

Trabalho na Saúde, com cirurgias, exames e consultas. Tudo isso é trabalho que foi 

feito. Na questão do esporte, os campeonatos que nós fizemos, os torneios de 

futebol.  Indicação também que nós fizemos da via asfáltica lá do Distrito Branca, 

que foi realizado. Então, isso aí foram alguns trabalhos que a gente foi realizado no 

ano de 2018. E, que a gente consiga dar continuidade, os treze vereadores aqui, 

junto com o Poder Executivo, para que a gente possa trazer dias melhores para 

nossa cidade, trazendo a prosperidade. Que, a gente consiga, na conversa, que eu 

sempre quando eu converso com ele, é para que a gente consiga colocar esses 

pagamentos da Educação em dia, assim como o da Saúde, o da Infraestrutura e, 

enfim, todas as secretarias e todos os convênios, para que a gente possa dar um 

rumo nessa cidade, que a gente possa trazer dias melhores para os nossos 

munícipes. Atalaia, eu costumo dizer, é uma cidade de três cidades, porque a 

Branca eu sempre digo que é uma cidade, Santo Antão é outra cidade e Ouricuri já 

é outra cidade. Ou seja, a gente tem que ter uma dinâmica muito grande para 

administrar uma cidade com 50.000 habitantes, praticamente. Nós temos que unir 

forças, buscar as parcerias com os deputados estaduais. Aqui tem vários 

representantes, como o meu deputado que se elegeu agora, o Jairzinho Lira. Vou 

correr atrás dele para que a gente possa trazer desenvolvimento. Para que o 

deputado Arthur Lira, que a gente sabe que já tem alguns projetos encaminhados. 

Também vou reforçar, que a gente possa trazer esses projetos para o nosso 

município. O senador Renan Calheiros que foi o meu senador, também vou correr 

atrás dele. Infelizmente, meu outro Senador não consigo se eleger, o Benedito de 

Lira. Mas, tem também o governador Renan Filho. Ou seja, vamos buscar essas 

parcerias, buscar ajudas vereador Anilson Júnior, você que é um incentivador do 

terceiro setor. Vi muitas pessoas ligadas a você, elogiar o trabalho que a gente faz. 



Incentivar e desenvolver o Terceiro Setor, que são Instituições, as ONGs, as 

Fundações, as Cooperativas, que assim a gente pode também ajudar muito o 

município de Atalaia. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Como a Doutora 

Neide também tem a sua Instituição. É de fundamental importância a gente apoiar 

e trazer desenvolvimento dos nossos deputados, que apoiam o Terceiro Setor. Isso 

é de fundamental importância, pois as cidades, os países de primeiro mundo hoje, 

trabalham com o Terceiro Setor e estão em pleno desenvolvimento, porque ele 

chega realmente onde o município não consegue alcançar. Então, eu desejo que a 

gente consiga realizar todos esses trabalhos que a gente está implantando aqui. Eu 

costumo dizer uma coisa, quem sabe o que planta, não tem medo da colheita.  

 

Então, o que eu desejo a todos os atalaienses, do fundo do meu coração, é muita 

saúde, muita e muita paz e prosperidade. Que Deus abençoe a nossa cidade e nós 

que somos lideranças constituída por Deus, que Deus ilumine nossas mentes ,a 

mente do prefeito, vice-prefeito e dos 13 vereadores e todos que fazem parte das 

lideranças aqui do nosso município, para que a gente possa realmente dar um 

passo para o desenvolvimento do município de Atalaia e colocarmos dias melhores 

para todo o município de Atalaia. Pegando Santo Antônio e chegando na 

Porangaba, que a gente engloba tudo nosso município. Um forte abraço, um Feliz 

Natal e um próspero Ano Novo para todos atalaienses e para vocês, meus pares, 

um forte abraço no coração de cada um de vocês. Muito obrigado a todos". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"Primeiramente queria agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar 

aqui fazendo uso da Tribuna. Hoje, em nome da nossa eterna presidente, a 

vereadora Maria da Comesa, eu gostaria de saudar todos os vereadores que vieram 

para essa última sessão ordinária do ano. E, se Fernando me permitir, eu sei que a 

gente não pode pedir o Título de Cidadão Benemérito, ou algo parecido, mas aqui 

eu peço aqui um Título para a eterna Presidenta da Casa, para a vereadora que está 

completando ano hoje. Que Deus lhe dê muitos anos de vida.  

 

Estamos encerrando o ano de 2018. E, se a gente fizer uma retrospectiva do que 

aconteceu na administração de 2018, a gente vai se prolongar muito. Mas, como é 

de praxe, todo dezembro os corações e a esperança do povo se renova, a gente 

pede que este ano não seja diferente, que nossos corações se encham de 

esperança, para que possamos ter um 2019 mais justo, mais próspero e mais 

concreto para o povo de Atalaia.  

 



Aproveitando a oportunidade, a gente precisa realmente registrar aqui na Casa, 

nos anais da Casa, a importância que o Governo fez de reabrir as portas do Estádio 

Municipal, que há muito tempo estava fechado para comunidade e, hoje, talvez por 

falta da estrutura de Campos nos demais Povoados, foi aberto o Estádio Municipal, 

que antes só tinha acesso para meia dúzia de pessoas. Hoje, está trazendo aí para a 

gente, a cada dia, a cada ano, o Campeonato Atalaiense, que deve ser registrado 

que foi um grande sucesso. Mais um sucesso esse ano o Campeonato, com a taça 

nas mãos do time do Vira Copos, lá da Vila José Paulino. A base do Vira Copos é 

feita de amigos da comunidade da Vila, amigos pessoais do vereador Toni, como 

ele fez questão de ressaltar e amigos pessoais do Vereador Anilson. Como vice-

campeão, o time Show de Bola, do Vinícius. E, aqui para nós, o meu xodozinho do 

coração, que é o time do Girador, comunidade na qual eu cresci e que eu me 

identifico todos os dias, que eu frequento todos os dias. Ficamos em terceiro em 

terceiro lugar e em quarto lugar, da comunidade da Porangaba, o time do Grêmio, 

que vai ter que se conformar, pois o Girador está na frente. 

 

Aproveitar também, em nome da família Belarmino, a gente vai pedir duas Moções 

de Parabéns para a família Belarmino, pelos enlaces matrimoniais ocorridos no mês 

de dezembro, para os filhos de nossa família. A jovem Kariane, que além de minha 

prima, também é prima da vereadora Neide Miranda. A Kariane e o Dário, que 

casaram no começo do mês, dia 4 de dezembro. E, neste último sábado, enlace 

matrimonial do meu primo e irmão, o Ricardo, com a Iana. Dois jovens casais 

atalaienses, feito por pessoas de bem, que com certeza vão resultar em bons os 

frutos para nossa comunidade. 

 

Também pedir a participação de toda comunidade da Vila José Paulino e de toda 

Atalaia, para o Natal Solidário do Instituto Vila José Paulino, que já vai na sua 5ª 

edição e lá sim, é um evento feito e patrocinado pela comunidade da Vila. Alguns 

políticos passam, ajuda, mas, o evento fica sempre a cargo da comunidade da Vila, 

mais uma vez sobre a administração do evento do Sargento Gama. 

 

Então, a gente for analisar tudo de ruim que aconteceu em 2018, pode trazer 

consequências para 2019. Então, aqui eu vou me atentar em algumas ações do 

Governo, que para mim ficaram de importante, para que 2019 seja um ano mais 

justo. Como a situação dos aposentados de Atalaia. Quem não lembra que até 

pouco tempo atrás, todos os movimentos traziam a comunidade de aposentados 

de Atalaia, praticamente pedindo ajuda, pedindo atenção, porque o município não 

conseguia pagar os seus honorários e dias. E, hoje, depois do TAC, o município 

conseguiu se enquadrar. Ainda não está cem por cento, ainda falta ajustar uma 

questão aqui do décimo, mas, que foi uma vitória para comunidade de Atalaia, 



porque restou agora agora o pagamento, a regularização do pagamento dos 

efetivos do município de Atalaia. Então, o Governo que iniciou 2018 com a 

problemática do pagamento de efetivos, de aposentados e pensionistas, já 

resolveu praticamente um problema e tem a obrigação agora, vereador Alexandre, 

de sanar em 2019, de preferência até janeiro, como foi acordado com prefeito e a 

Justiça, toda a problemática salarial dos funcionários do município de Atalaia.  

 

Então, o que eu quero me atentar para 2019 são as ações boas que aconteceram 

em 2018. A gente teve também, vereadora Maria, depois de todo esse tempo, de 

tudo há quase dois anos, de uma de uma estrutura sucateada nos ambientes 

odontológicos do município de Atalaia, recentemente, nós conseguimos agora é a 

reestruturação de alguns consultórios e, acreditamos que até o mês de fevereiro do 

ano que vem, todos os consultórios Odontológico de Atalaia estarão funcionando. 

Que as notícias boas que ocorreram em 2018, elas continuem e se perpetue para 

2019.  

 

Mas, eu não poderia baixar a cabeça para as decisões que estão vindo de cima 

para baixo, da Justiça, que está tirando o direito dos meus colegas professores de 

Atalaia, em ter acesso ao seu rateio, em ter acesso a divisão de um dinheiro que ao 

meu ver, é direito do professor. Mas, infelizmente, vem de cima para baixo e a 

gente tem que apenas baixar a cabeça, lamentar e esperar a hora de responder 

altura.  

 

Finalizando o meu pronunciamento, eu não poderia deixar aqui de ressaltar a 

importância da diretora da Escola lá do Distrito do Santo Antônio, a professora 

Tâmara, que conduz aquela Escola de forma brilhante. É merecido, vereador 

Fernando, esse projeto encabeçado por Vossa Excelência, por conta do 

comprometimento dela com a comunidade e, nada mais justo o pedido da 

Comenda feito por Vossa Excelência. Realizamos lá no dia 12 e 13, o Sarau Literário, 

que, diga-se de passagem, foi um dos eventos educacionais mais bem produzidos, 

mais bem feito que eu já participei e que eu já visitei ao longo de toda minha vida 

acadêmica. Tivemos ações lá de peças teatrais, de poesias, que diga-se de 

passagem, bem digna de ser apresentada em qualquer teatro, em qualquer parte 

do Brasil. Então, os meus parabéns a toda a família da Escola Francisco 

Albuquerque Pontes, em especial a professora Tãmara, a professora Rosilda e a 

professora Michele. 

 

Aproveito a oportunidade para desejar a todos os atalaienses, a todos os pai de 

famílias, todos os colegas vereadores e suas famílias, todos os colegas professores, 

um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de esperança e de prosperidade. E, que os 



erros cometidos pela gestão e os erros cometidos por cada um de nós, por cada 

cidadão, ele não seja repassado para 2019, que ele fique em 2018. E, que possamos 

ter um 2019 mais justo, mais digno e mais Próspero. Muito obrigado a todos". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Gostaria de dizer que o Orçamento não será votado hoje e, estaremos sob sessão 

permanente. Pois, assim que chegar estarei convocando os vereadores para 

apreciarmos a matéria. 

 

"Hoje, última sessão ordinária do ano de 2018, eu não poderia deixar de usar a 

Tribuna para a gente fazer algumas prestações de Contas do ano de 2018. Quero 

tornar público que a Câmara Vereadores de Atalaia, estão com todas as contas em 

dias. Os vencimentos, tanto de vereador, como de funcionários, em dia. Todos os 

fornecedores rigorosamente em dia. O décimo terceiro também em dia. E, é com 

muita satisfação e com o ego lá em cima, que eu faço a questão de dizer que em 

apenas um mandato de 2 anos, nós iremos conseguir entregar a cada vereador 

desta Casa, um gabinete dentro das possibilidades da Câmara de vereador, 

equipado com condição de receber os cidadãos atalaienses. No primeiro ano 

fizemos 7 e no segundo estamos concluindo 5 e 2 banheiros, para ampliação de 

quem faz uso dos banheiros da Câmara. Inclusive, esses dois com são aptos a 

receber deficientes. Eu, em uma das reuniões primeiras dos três vereadores, 

apresentei uma perspectiva dos gabinetes e todos os vereadores me apoiaram e, 

disse assim, Alexandre eu não sei se é fácil a gente concluir ou começar a fazer. Eu 

disse minha gente, tudo na vida eu olho por esse lado, para a gente conseguir dois, 

três, quatro, cinco ou dez mil, ou seja, o número que for, a gente precisa começar 

pelo número um. Então, se a gente começar com um, depois vem o dois e o três. 

Eu precisava de 12 e conseguimos. Então, é dessa forma que eu venho tratando, 

não só na minha vida particular, quando quero obter ou quando quero fazer, ou 

realizar alguma coisa, a gente precisa primeiro de um para depois atingir as nossas 

metas. 

 

Eu quero pedir uma Moção também de Parabéns ao Ricardo e a Iana. Tive a honra 

e o prazer de ser padrinho de casamento. A Iana que eu praticamente, posso dizer, 

que tenho ela como uma pessoa da minha família. Ela nasceu assim, no modo 

figurativo, na minha casa e tenho uma consideração enorme pelo o Neno e pela 

Inês. São compadres de meus pais e estou muito feliz por eles. Tenho fé em Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que essa nova família atalaiense tenha muita prosperidade. 

Então, queria desejar uma Moção de Parabéns para o Ricardo e Iana. 

 



Talvez, o atalaiense mais feliz em 2018 tenha sido eu. Todos vocês sabem que eu 

fui agraciado com um milagre e com a vida do meu filho. Então, eu quero convidar 

através da Rádio, que no dia 11 de janeiro de 2019, irá ter um culto em Ação de 

Graça, pela vida, pelo milagre do Vinícius Tenório, meu filho. Vai ser ali nas 

margens da BR-316, defronte a gráfica. Irá ser com a banda Canção e Louvor. Tem 

uma comissão aí de amigos, dentre eles está aqui pastor Ellison Nei, a Natália que 

tem nos ajudado com a organização, o João Paulo o Júnior Laurindo, pastor Adson, 

Alice, Janaína, Tatiana, a Vera, o pastor Josué e Petrônio. Estão nos ajudado. Então, 

assim, vai ser uma festa para Deus. Eu tô usando a Tribuna da Câmara convidando, 

para enfatizar e tentar ver se isso chega ao maior número de pessoas, que possam 

ir para lá. Vai ter, fora essa essa banda que é de cunho Nacional, eu não sei se ele 

vai querer fazer o uso da palavra, para ele contar o testemunho dele, mas eu ficaria 

muito feliz de todos os meus amigos. principalmente os vereadores. pudessem 

estar lá. E, convidou também a toda população atalaiense. Deverá ser por volta de 

6:30. Vai ter também uma missa em Ação de Graças, mas a gente ainda não 

acertou o dia e o horário.  

 

Eu queria me despedir, desejando um Feliz Natal a todos os atalaienses e esse Feliz 

Natal eu queria fazer de uma forma que a gente exaltasse o nome de Deus, porque, 

na verdade, Deus tudo pode e eu tenho uma figura em casa que é prova viva disso.  

 

Desejar um feliz Ano Novo de 2019, de muita prosperidade, de saúde e paz. A paz 

do filho, recebi hoje aqui no grupo, do filho de José o carpinteiro, onde diz na 

Bíblia que vai chegar uma época que a coisa vai ser tão boa, tão boa, que lá não vai 

existir miséria. Então, é com essa paz que eu desejo a todos os atalaienses, um feliz 

Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade e muita paz de espírito. Senhores e 

senhoras, muito obrigado e que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de 

vocês". 

 
 


