
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Toni Barros  

 

“Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder fazer uso da 

Tribuna. Quero também dar as boas-vindas a todos os colegas e pedir a Deus que 

nos conduza por mais essa jornada de trabalho. 

 

O que me traz aqui na Tribuna hoje são algumas indicações que eu fiz. Uma 

indicação cobrando do secretário de Infraestrutura, o senhor João Eudes de Melo, 

para que seja feita a reposição de lâmpadas ali naquela principal do Grão de Ouro, 

pois está muito escuro. Bem como também naquela esquina da antiga Farmácia 

Santa Maria. Peço as providências do senhor secretário de Infraestrutura. Outra 

Indicação aqui pedindo para que seja passada a máquina no Povoado Bittencourt, 

porque o mesmo se encontra muito esburacado. Peço também uma atenção do 

senhor secretário de Infraestrutura. E, por último, eu faço uma Indicação aqui ao 

diretor da Eletrobrás, para que seja reposto o que antigamente já existia, para que 

seja reposto um transformador no prédio sede da Prefeitura Municipal. Eu estive lá 

na quinta-feira passada para resolver um problema meu, no setor de Tributos e 

está se tornando impossível resolver as coisas dali. O chefe do setor de Tributos, o 

Marcelo Otaviano, a gente passou mais de duas horas para poder imprimir uma 

guia de pagamento de tributo, pois a energia estava caindo direto. Eu vim aqui 

fazer essa Indicação ao senhor diretor da Eletrobrás, o senhor Adjar Vieira Barbosa, 

para que seja reposto que o que antigamente tinha no prédio sede da Prefeitura 

Municipal, que era um transformador, para sanar esse problema de energia lá. Eu 

queria que se possível fosse subscritos pelos demais vereadores para chegar com 

mais força".  



 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

"Vereador, como eu mexo com esses projetos, essa Indicação ela não vai ser 

atendida por conta da Eletrobrás, porque o que ela vai responder é que quem tem 

a responsabilidade de colocar o transformador vai ser a própria Prefeitura. A 

Eletrobrás, o que ela pode fazer vai ser uma divisão de área e, consequentemente, 

estabelecer aí um transformador, mas não para a Prefeitura. Se a Prefeitura tiver 

que colocar um transformador, esse custo tem que ser da mesma, através de 

projeto e tudo. O que pode ser feito ali é uma divisão de área, se ela ver que o 

transformador está sobrecarregado, vai aumentar o Tap do transformador e tirar 

ou colocar outros transformadores nas imediações, mas, que fique para toda para 

aquela população, sendo usuário da energia. Mas, em questão do transformador 

exclusivo da Prefeitura, ela não vai atender. A gente pode pedir é uma revisão da 

divisão de área". 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Que seja feito isso ou então, que o prefeito compre um transformador, que faça 

um projeto para isso, pois o que não pode é o contribuinte chegar ali e passar mais 

de duas ou três horas para resolver um problema, para imprimir uma guia. 

 

E, outro assunto que eu quero abordar aqui é o problema da água do Povoado 

Bittencourt, pois a cacimba de lá secou. Essa cacimba é que distribuía a água pra 

localidade. Eu entrei em contato com o diretor do SAAE, o Lulinha e ele disse que 

está providenciando alguma ação, ou cavar um poço ou fazer alguma coisa lá. Que 

seja feito alguma coisa de emergência. Enquanto isso, eu solicito ao secretário de 

Infraestrutura que mande o carro-pipa diariamente, porque o pessoal tá sofrendo 

sem água. Que mande com mais frequência o carro-pipa, pois vai um dia e passa 4 

ou 5 dias sem ir e esse absurdo não pode continuar.  

 

Quero também aqui mandar uma Moção de Parabéns pela data natalícia da minha 

presidente de partido, a Sandra Menezes, que completou ano no último dia 17 de 

Fevereiro. Quero que seja enviada uma Moção de Parabéns pela sua data natalícia. 

Como também, quero que seja enviada uma Moção de Parabéns pela data natalícia 

do meu deputado, o Ricardo Nezinho, que completou ano no dia último dia 15 de 

fevereiro. Quero que seja enviada uma Moção de Parabéns pela sua data natalícia. 

Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos". 

 

Vereadora Camyla Brasil 



 

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

oportunidade de fazer uso desta Tribuna, de retornar aos trabalhos do Legislativo 

depois desse recesso. A gente se sente um pouco mudo quando não pode fazer 

uso da Tribuna nesses dias de recesso, então as redes sociais são bastante 

combatíveis nesse sentido, para que a gente possa manter a voz ativa para a 

população. Eu vou tentar ser rápida, porque a gente combinou de cumprir o 

Regimento e iniciou falando da Educação. Eu até ouvi na leitura do expediente do 

dia que tem um Requerimento da vereadora Janaína e peço a ela para poder 

subscrever. Para que seja enviado para esta Casa o calendário escolar de 2019, com 

a programação, onde conste realmente que vai haver o cumprimento dos 200 dias 

letivos, que é o mínimo legal que as nossas crianças devem ter. E, quando 

realmente será iniciada as aulas do município, porque a gente só ficou sabendo 

pelas redes sociais que será no dia 11 Março, mas nada oficial chega a esta casa. 

Mas, eu vi nas redes sociais da Prefeitura.  

 

E, também dizer que já que é 11 de Março que vai iniciar as aulas, eu quero saber 

da Prefeitura e da secretária quando é que vão ser tomadas as providências no 

sentido de fazer os reparos nas escolas, para que as aulas comecem pelo menos de 

forma mais confortável. Eu falei aqui ainda no ano passado com relação a Escola 

Municipal Domingos Jorge Velho, que é uma creche escola. E, essa escola tem um 

mau cheiro, tem banheiro na maioria das vezes interditado e nada foi feito. A 

Escola Municipal Domingos Correia, que fica lá na Boca da Mata, onde houve um 

incêndio, ela foi reformada em novembro de 2017 e, no entanto, a Escola funciona 

bastante quente para as crianças, com bastante precariedade. Então, reparos 

precisam ser feitos. Como também a creche da Branca, que passou também por 

um incêndio e ela está abandonada. A vereadora Janaína fez uma visita lá. Mas, 

também pelas redes sociais, a gente consegue acompanhar que é uma Escola que 

está sendo alvo de vândalos. Além de ser alvo de vândalos, as partes que foram 

queimadas continuam sem reparo algum. Então, a gente sabe que já agora no 

início do mês de março tem o Carnaval, logo depois iniciam as aulas e não vão 

tomar as providências no sentido de melhorar a Escola". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Vereadora Camyla, essa solicitação que Vossa Excelência está fazendo já está 

sendo feito um levantamento em todas as escolas e tem escola que já foi iniciado o 

reparo, para poder começar as aulas. Uma reforma ou ampliação de alguma coisa. 

Então, já está sendo providenciado. A equipe do município já está fazendo o 



levantamento de todas as Escolas, já tiveram em visita e teve delas que já 

começaram a fazer os reparos". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“É um prazer ser aparteada por Vossa Excelência, principalmente porque Vossa 

Excelência tem uma ligação mais estreita com a gestão e acaba tendo informações 

privilegiadas, porque essa casa é sempre a última a saber, é sempre a última a ser 

informada das ações do Governo, que demonstra total falta de respeito com os 

representantes do povo. Assim que eu me sinto, mas, tudo bem.  

 

Continuando na Educação, eu gostaria de que seja enviada a esta Casa a 

informação se já foi encerrado o levantamento do número de alunos que vão 

precisar realmente do transporte, dos ônibus para Maceió. O levantamento dos 

estudantes universitários, do técnico, do tecnológico, que ficou aberto desde o dia 

da Audiência lá no Fórum. Ficou aberto um prazo e, esse prazo, acredito eu que já 

se encerrou. Eu gostaria de saber o levantamento desse número de alunos, como 

também que seja enviada a esta Casa quais são os integrantes da comissão que foi 

criada, que também lá ficou estabelecido que nessa comissão iria haver a 

participação também dos alunos. Que seja enviado a esta Casa se essa comissão foi 

criada, quem são os componentes dela, para que a gente possa acompanhar a 

regularização dessa situação. O Decreto saiu realmente de uma forma de supetão, 

sem tomar as medidas cabíveis. Antes, porém é um desejo dos alunos ter essa 

estabilidade, ter essa situação regularizada. É um desejo desta Casa e nós somos 

ativos em participar da luta, mas, a gente não pode se acomodar, porque os ônibus 

voltaram a rodar, mas nada está estabelecido e, até então, o que estava em vigor 

ficou suspenso, até que houvesse as modificações no Decreto. Ficou também 

conversado, que iria haver um Projeto de Lei enviado pela Administração a esta 

Casa e, no entanto, nós não somos informados de nada. Então, gostaria de solicitar 

da Secretaria de Educação que essas informações sejam enviadas a essa Casa. 

 

Eu falei da Educação, mas eu também não posso, neste primeiro dia de trabalho 

legislativo deste ano, encerrar minhas palavras sem falar da Saúde. A saúde do 

nosso município, eu acho que é um buraco sem fundo. Não tem dinheiro no 

mundo que entra aqui que dê jeito, porque entram emendas, verbas de custeio, no 

mês de dezembro, no último dia do ano, no último dia útil do ano, entrou mais 

uma Emenda, uma verba de custeio no valor de R$ 3.000.000,00 de reais e o que a 

gente vê é que vão esperar o Postinho do Jenipapeiro cair na cabeça de quem? 

Vão esperar os outros Postos de Saúde, as pessoas morrerem sem atendimento? O 

que é que vão esperar acontecer mais? Por que as verbas vêm, não existe 



prestação de contas. Em setembro de 2017 foi a primeira emenda, a verba de 

custeio enviada pelo Deputado Arthur Lira de 3 milhões. Durante o ano de 2018 

foram mais duas verbas de 3 milhões. Só aí dá R$ 9.000.000,00 que ele mandou, 

fora emenda de Cícero Almeida e várias outras emendas. Fora a arrecadação do 

Fundo de Saúde. E, o que a gente tem aqui em Atalaia são os postos sem funcionar, 

o Postinho do Jenipapeiro tá ali caindo na cabeça de quem quiser ir lá se consultar. 

O posto da Branca não tem a ACD, a cadeira do dentista também não está 

funcionando. Então, são coisas básicas. A Kombi da hemodiálise está sem o pneu. 

Pelo amor de Deus, para onde esse dinheiro está indo parar? Quantas vezes eu vou 

precisar solicitar aqui a prestação de conta dessas verbas. A máquina de lavar do 

Hospital está quebrada e estão levando os lençóis para Capela, para poder lavar. 

Para falar a verdade, essa gestão é desorganizada, a gente não sabe nem dizer 

quem é o diretor do Hospital. Eu gostaria de saber quem é o diretor hoje? É o 

Marcos? Estão me passando aqui que é o Marcos, mas, pelo que eu sei, o Marcos 

ele é um funcionário aposentado por invalidez. Acho até que ele é uma pessoa 

realmente de bem, nada contra o rapaz não, mas, se ele é aposentado por invalidez, 

ele pode ser diretor de um Hospital? Então, assim, se ele realmente for o diretor do 

Hospital, está havendo irregularidade nisso. Então, eu gostaria de saber da 

secretária de saúde". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Eu estou falando como o presidente e, nesta Casa não chegou nada oficial sobre 

quem é o diretor do Hospital". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Também nesta Casa nada chega né vereador, de oficial. Vou lhe falar a verdade, 

nós somos realmente representantes do povo, mas somos totalmente excluídos. Eu 

realmente já solicitei da secretária a prestação de contas dessas verbas e vou 

encaminhar também isso que eu estou passando para vocês, para os órgãos de 

fiscalização, para o Ministério Público Federal e o Estadual, porque as verbas 

entram e nem sequer estão pintando os Postinhos, quanto mais comprando os 

materiais. O laboratório não funciona. Então, uma série de coisas que não 

funcionam, uma máquina de lavar quebrada, uma Kombi sem pneu, uma cadeira 

de dentista sem funcionar, o Postinho caindo na cabeça das pessoas e, sem contar 

que ainda tem contratado com salário atrasado. Pelo menos até o mês o início do 

mês ainda tinha contratado com salários atrasados. Então, isso é um absurdo. É um 

absurdo que além da arrecadação normal, tem todas essas verbas extras indo pelo 

ralo, porque a nossa população aqui não consegue fazer nenhum hemograma. 



Quem está pagando é a nossa população. Imagina uma pessoa da Branca que 

precisa ir a um dentista e não tem, pois não tem ACD, não tem a cadeira do 

dentista e não tem o material. Então, vai ter que pagar a passagem, vai ter que 

pagar o dentista, vai morrer de dor de dente, porque já não tem dinheiro, já não 

circula dinheiro aqui no nosso município. São várias coisas que a gente vê 

acontecendo aqui no nosso município que só nos deixa bastante triste, bastante 

envergonhado e, eu digo a vocês que volto a essa Tribuna para dizer que o que 

falta no nosso município não é dinheiro, não é verba, pois se vocês compararem a 

arrecadação do município de Atalaia do ano de 2017 com o ano de 2018, em 

nenhum mês houve redução. Nenhum mês de 2018 arrecadou menos do que o 

mês do ano anterior e, o que a gente vê é que nada melhora. Então, encerro aqui 

minhas palavras agradecendo a Deus, agradecendo a toda a população de Atalaia 

e dizendo a vocês que eu continuarei sendo combativa no que for melhor para 

vocês. Muito obrigado a todos". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo nesta tarde de 

terça-feira, dia 19 de Fevereiro, onde retornamos a mais uma Sessão Legislativa do 

município de Atalaia. Quero dar as boas-vindas aos nobres colegas e desejar que 

Deus nos ilumine, nos dê sabedoria para que nós possamos conduzir os trabalhos 

dessa Casa com harmonia, com sabedoria, mais uma vez buscando sempre o 

melhor para o nosso município.  

 

Eu vou endossar aqui, em poucas palavras, a vereadora Camyla, quando ela vem 

falando da Educação. Uma das minhas primeiras Indicações, inclusive semana 

passada eu postei nas minhas redes sociais, foi pedindo o muro da creche Danilia 

Pereira Acioli, localizada no Distrito Branca, pois é uma creche onde estudam lá 

crianças de até 6 anos de idade, onde já aconteceu de criança fugir, onde já 

aconteceu de aparecer cobras e, graças a Deus, nenhum mal maior aconteceu. Mas, 

poderia ter acontecido. Há cerca de uns dois meses também, graças a Deus, Deus 

deu livramento as crianças, aos profissionais de lá, pois houve um incêndio, que 

atingiu a parte da cozinha, mas nada de mais grave, a não ser danos materiais 

aconteceram. Estive lá, tirei várias fotos, inclusive semana passada eu encaminhei 

essas fotos ao WhatsApp do Excelentíssimo Senhor Prefeito, do secretário de 

infraestrutura e até de uma pessoa que nada tinha haver na ocasião, o Léo, chefe 

do Setor Pessoal, que tem uma ligação muito grande com o prefeito. Pedi que uma 

providência fosse tomada. Eu estive também com o prefeito, na semana passada, 

onde tratei do assunto e ele me garantiu que a equipe de engenharia da Prefeitura 

já estava tomando as providências e que várias escolas iriam ser formadas ou 



pintada, dando uma repaginada para o início das aulas e queria começar do Santo 

Antônio para cá. Todas as escolas do município merece essa atenção, mas, hoje eu 

venho mais uma vez protocolar outra Indicação pedindo a mesma coisa, essa 

reforma e eu solicitaria do prefeito para começar, desse prioridade a creche da 

Branca, pois, lá não tem condição mínima de iniciar no dia 11 de Março. Muitas 

mães solicitando isso, porque trabalham em Maceió e os filhos já ficam com a avó, 

então  a creche já ajuda bastante nesse processo. Eu pediria ao prefeito, pois eu 

tenho certeza que a Escola de Santo Antônio tem condição do jeito que está de 

iniciar as aulas e que ele desse essa prioridade, não é prioridade para vereadora 

Janaína do Cal, mas para comunidade e para as crianças do Distrito Branca que 

precisam estudar. E, a construção do Muro, eu fui informada que por conta de 

como foi construído, de processo do sei lá qual, que o Jurídico daqui ele faça um 

documento explicando a urgência, explicando se tinha que ser através do projeto 

antigo ou não. Mas, é uma coisa de um perigo iminente, pois uma criança cega 

qualquer um. Se uma criança daquela ali corre, a creche fica na beira da pista, 

então, quer dizer, vem um carro ali e acontece um acidente maior, quem será o 

responsável? A gestão. Então, assim, mais uma vez eu venho pedir isso aqui.  

 

Eu trouxe outra Indicação, a vereadora Camyla também pode subscrever, será um 

prazer, solicitando, como esses dois últimos anos eu fiz, em 2017 eu fui respondida, 

mas no ano passado eu não obtive resposta e, eu gostaria de ter essa informação 

antes mesmo do início das aulas, para que eu possa acompanhar como é da minha 

obrigação, a fiscalização se o município realmente vai ofertar os 200 dias letivos 

aos alunos, o que é de sua obrigação. Eu tenho certeza absoluta que o ano 

passado não foi cumprido, até porque muitos professores que eram contratados, 

que saíram em agosto ou setembro, ficou o resto do ano tendo aula, depois pegou 

a caderneta copiou o que tinha dado lá em julho ou agosto. E, assim foi encerrado 

o ano letivo no município de Atalaia. Então, espero que esse ano isso não aconteça. 

Estou pedindo esse documento e até pedi que fosse encaminhado ao meu 

gabinete, mas que seja encaminhada a esta Casa, para que todos os vereadores 

tenham acesso e possam acompanhar esse trabalho.  

 

Hoje nós temos um problema menor no município que é atualização do 

pagamento dos efetivos, que eu espero que realmente a gestão consiga conservar 

isso aí. O Prefeito tem feito uns TAC's que realmente foram cumpridos, Espero que 

continue assim para o bem de todos os funcionários, do Comércio, enfim, do 

desenvolvimento daqui.  

 

Na Saúde, como bem falou a vereadora Camyla, a Unidade de Saúde Branca eu falo 

com propriedade, porque eu estive lá e, realmente, o ano passado, se não me 



engano em agosto ou setembro, chegou um consultório odontológico novo, mas 

não adianta eu chegar aqui com esse microfone, o presidente comprar um 

microfone novo aqui e o sistema de som não funcionar. Então, existe o consultório 

odontológico novo no Branca I, porém a cadeira já veio com defeito e até hoje não 

funciona. Inclusive, eu não tenho cem porcento de certeza, mas pelo que me 

parece, hoje a coordenadora de saúde bucal, minha amiga particular e gente boa, a 

dentista Glória, mas desde fevereiro de 2017 de 2018 que a unidade Branca I não 

tem a ACD, prejudicando assim o trabalho da dentista, que não tem como efetuar 

o trabalho sozinho. A comunidade realmente está carente, muitas vezes se 

deslocam para Ouricuri, onde Dr Gilberto atende muito bem. Mas, não é da 

obrigação dele, não é da competência dele, então, mais uma vez, essa indicação 

minha hoje ela está sendo feita pela segunda vez, pedindo que a coordenação da 

saúde bucal, juntamente com a secretária, envie um assistente de saúde bucal e 

mande consertar a cadeira, porque é um gasto acho que 19 ou 21 mil num 

consultório odontológico para estar lá às traças. E, a comunidade tem que ter o 

serviço que ela necessita. Também eu gostaria de pedir a secretária de saúde, que 

mandasse o pessoal ou falasse com o pessoal da infraestrutura, porque eu estive 

em quatro ou cinco unidades de saúde aqui, a dos Altos, vizinho a Churrascaria da 

Nicole tá de fazer vergonha, pois o mato está cobrindo os paciente quando chega. 

Os profissionais primeiro tem que atravessar uma mata para poder chegar na 

Unidade de Saúde. A do Branca II estava assim também, mas graças a Deus essa 

semana começaram a limpeza. E, não só são esses não, vários outros que ela faça 

uma vistoria nas unidades de saúde e que faça pelo menos essa limpeza do mato, 

para ficar um ambiente mais acessível a comunidade para não correr o risco, pois já 

vem doente de alguma coisa para o médico e corre o risco de ser picado por uma 

cobra”.  

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Aquela UBS do Alto funciona? Naquela situação, coberto de mato? Eu subscrevo a 

sua Indicação" 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Precariamente, mas funciona. Tem médico, dentista, enfermeiro, tem os 

profissionais, mas falta as condições de trabalho.  

 

O prefeito esse ano de 2019 ele baixou dois decretos do município. Um foi o 

decreto para regulamentação do transporte. Onde eu estive presente na audiência 

no Fórum, onde alguns pontos foram debatidos, muita coisa para fazer e, hoje eu 



venho pedir aos nobres colegas que nós possamos cobrar do Poder Executivo este 

projeto de Lei, para vir para cá. Na audiência a vereadora Camyla não me deixa 

mentir, quando o juiz olha para mim, presidente Alexandre, e disse assim, vocês 

vereadores estão fazendo o quê que não cobraram isso da gestão? Eu peguei a 

cópia desta Casa, Indicação do senhor pedindo a regulamentação de Transportes 

no início de 2018 e eu cheguei dizendo olha aqui o que a Câmara tem feito, é isso 

aqui. Ele pegou o papel e deu ao procurador e perguntou o motivo que não 

resolveram. Se eu não tivesse um documento na hora vereador, eu tinha passado lá 

por mentirosa, com a cara no chão, de que a culpa era da gente. Então, hoje se 

ficou acordado que essa regulamentação vai ter que existir, então que a gente 

cobre e todos os dias e não deixe ficar como o projeto da Previdência, que no dia 7 

de Março vai fazer dois anos e ainda não chegou aqui. A nossa função é de Legislar, 

cobrado o Atalaia Prev. Então, que nós possamos fazer isso para ajudar a 

comunidade que precisa desse transporte, para ajudar a população.  

 

E, o segundo decreto do prefeito foi para o cruzamento de folhas. Esse cruzamento 

de folhas, o procurador informou que foi uma indicação da AMA, no Ofício que 

eles me encaminharam eles dizem que foi orientação do Ministério Público. Enfim, 

quem tá com como irregular ou regular, teve seu prazo de apresentar defesa. Eu 

sou funcionária efetiva porque passei nos dois concursos. Apresentei a minha 

defesa hoje. Mas, que o município precisa enxugar suas folhas, se ele precisa 

organizar, então, vamos organizar de uma forma geral. Eu protocolei hoje pedido 

do cruzamento de folhas com os municípios de Maceió, Capela, Cajueiro, Pilar, 

Viçosa, Coruripe, Campo Alegre, Satuba, Câmara Municipal de Atalaia e Câmara 

Federal. O pedido de cruzamento de folhas dos servidores efetivos, contratados e 

comissionados. Isso é para dá uma ajudinha a Secretaria de Administração. Mas, 

que seja feita de uma forma geral e, assim, o município se organiza. Protocolei 

tanto na Secretaria de Administração, como no Ministério Público para ver quem 

vai agir primeiro. Então, foram essas hoje as minhas palavras. Na próxima semana 

estarei apresentando aqui um ou dois projetos de Lei. Quero desejar a todos uma 

boa tarde, uma boa semana". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“É a volta dos nossos serviços e estamos aqui hoje em número considerado mais 

de 50% da Casa. Subscrever a Moção de Pesar da Dona Manzinha, que faleceu, 

sogra do nosso amigo João Eudes, secretário. Também a Moção de Pesar do Fábio 

Araújo. E, tem outras Moções que foram feitas nesse recesso, que não pudemos 

dar, porque estávamos sem a Tribuna. 

 



Eu venho aqui hoje falar sobre as polêmicas que aconteceu há dias atrás, sobre a 

questão de ônibus, que foi retirado dos alunos. Mas, tive hoje com algumas 

pessoas da Prefeitura e tem oito ônibus rodando para Maceió. Dois pela manhã, 

dois à tarde e quatro à noite. Me preocupei em saber números e me preocupei em 

vir para essa Tribuna, vereador Maurício, para expor e tirar dúvidas de algumas 

pessoas. Algumas se aproveitam de situações políticas, que só vem para essa Casa 

aqui quando é em momento de crise, mas quando passa aquela atmosfera ruim, 

quando passa aquela atmosfera que o povo estão nas ruas, estão invadindo o 

Plenário, essa Casa, eles vem para aqui para tirar foto usando microfone e vão 

embora. Depois não trouxe benefício nenhum para população. Eu vi algumas 

pessoas pegar carro de som e ir para as ruas dizer que só tem dois vereadores de 

Atalaia que trabalham pelo povo. É mentira e eu desconheço. Por que no universo 

de treze, tem muito mais do que dois, meu amigo cidadão. E, você não é digno 

para subir em um palanque, para subir na Tribuna, para usar o microfone nas ruas 

e cobrar moralidade dessa Casa de Lei, porque você foi uma vergonha na nos 

últimos pleitos eleitorais, você foi horrível nas suas posições políticas. Quando você, 

para decidir para quem daria o voto, saiu atrás de uma vereadora, de um vereador, 

de um candidato a prefeito que desistiu da sua candidatura e, além do mais, você é 

ingrato com quem lhe ajudou, com quem lhe serviu e, no final de tudo, você não 

voltou em nenhum desses personagens que você bateu a porta. Você votou no 

vereador que nada tinha a ver e nada tinha ajudado você. Mas, é simples, pois hoje 

qualquer cidadão sem caráter, sem moral ou desclassificado da sociedade, chega 

hoje em qualquer canto, qualquer esquina das ruas e chama o político de ladrão, 

chama o politico de cabra safado. Todo mundo acredita, porque é uma classe hoje 

desvalorizada. Mas, eu venho aqui me defender e enquanto eu estiver nessa Casa 

aqui, que fui eleito pelo povo pela segunda vez pela opinião pública, onde eu botei 

meu nome para julgamento pela segunda vez e voltei a essa Casa aqui de novo, foi 

com a opinião pública da maioria das pessoas que votam em mim, para fazer a 

política digna e limpa. Não venho aqui para subir e pisar em pescoço de ninguém, 

nem nas costas de ninguém, para subir um degrau da vida, mas, se conquistei meu 

espaço dentro da sociedade atalaiense, foi através de uma política de respeito e 

tratando bem todo cidadão atalaiense. Foi para isso que meu pai me ensinou os 

bons modos de tratar as pessoas. E, a pior moeda de troca de um ser humano é a 

ingratidão. O ser humano ingrato, que não tem moral nenhuma para falar de você 

e vai inventar conversas nas ruas, dizer que esse vereador não trabalha pelo povo 

de Atalaia. Eu não preciso mostrar que eu trabalhando por Atalaia para ficar 

aparecendo em Facebook, em Instagram ou historinha da carochinha. Eu faço meu 

trabalho juntamente com vocês, com o Executivo. Um trabalho atuante, onde eu 

me preocupei com a situação dos estudantes de Atalaia, até porque eu fui eleito 

para fiscalizar e defender o povo do município.  



 

Está aqui nessa Câmara aprovado a quebra da desumanidade com os funcionários, 

pois em dois e dois anos serviam de cabide político, para botar gratificações 

exorbitantes, pois depois de dois anos ninguém mexia. Hoje, depois do projeto do 

vereador Marcos Rebollo, são dez anos ininterruptos. O vereador Marcos não tem 

família beneficiada. Eu não tenho família ganhando R$ 10.000,00 ou R$ 12.000,00. 

Eu tenho simples pessoas que recebem salário mínimo, que são funcionários da 

Prefeitura. E, me preocupo com o futuro deles aqui na cidade, porque Atalaia está 

partindo para o caos futuro, onde o teto INSS é de R$ 5.800,00 e Atalaia não tem 

teto. Isso sim é preocupante. E, quero dizer a todos vocês que tem me preocupado 

sim essa situação de Atalaia. Eu não precisei sair as ruas, em protesto, usando do 

som do microfone para dizer que tava defendendo o aluno atalaiense, mas eu fiz a 

minha parte e me preocupei em sentar com o jurídico dessa cidade, com o 

procurador e dizer ao prefeito não faça isso, não tire o direito de quem quer 

estudar e ser alguém na vida, porque quem planta o ônibus fica na história. Ele foi 

o prefeito que implantou o ônibus para dar uma educação de qualidade aos 

nossos municípeis, que e saem daqui todos os dias, sacrificados e que as vezes não 

tem nem o dinheiro do lanche, imagina da passagem. Quantos profissionais não 

temos aqui que se formaram em Maceió, indo no cata osso. Quantos professores 

não tem em Atalaia que foram formados, andando no chamado cata osso, com o 

fundo que era podre, enferrujado. Mas, foi aquele que ajudou a capacitar esses 

profissionais que hoje estão aqui dando aula no município de Atalaia. O prefeito 

que bota esse ônibus fica na história e o que tira o ônibus do estudante vai ficar 

mais ainda na história, porque vai ficar marcado como o prefeito que tirou o direito 

do cidadão ir para faculdade. Mas, graças a Deus, estive com prefeito, juntamente 

com essa bancada de vereadores, que se preocupam com essa situação de trazer 

de volta os ônibus dos estudantes de Atalaia. Tenho feito minha parte e nós temos 

se preocupado aqui, pois quantas reuniões foram feitas com Executivo? E, eu 

participei delas. Mas, eu achei melhor não participar de protesto de ruas, porque 

quando eu faço o bem, eu faço o bem e me sinto bem. Eu não faço para agradar a 

rua, eu faço para ajudar a classe que está precisando naquele momento. Naquele 

momento, não era para o vereador Marcos Rebollo aparecer não, era o momento 

de trabalhar, de usar a cadeira que foi dada a mim para defender o direito dos 

estudantes. E, tá aí, foi dado o direito de volta. 

 

Amanhã fica a critério de cada um de vocês avaliar a postura e a posição de cada 

parlamentar dessa Casa. Não estou preocupado não, pois isso aqui é transitório. Já 

disse que estou de passagem aqui nessa Casa. Quantos vereadores passaram por 

aqui e foram embora? Eu vou ficar aqui até o dia que vocês acharem que eu devo 

voltar. E, se não achar, tenham a certeza que eu tenho o que fazer. Eu trabalho 



todos os dias e me orgulho de sair de casa as  sete da manhã, uniformizado de 

guarda municipal. para tirar meu plantão na cidade do Pilar. Isso me orgulha, 

porque político tem que trabalhar, político tem que dar as suas horas de trabalho, 

tem que contribuir. E é isso que eu faço e posto foto como vereador as vezes, mas 

posto mais com a farda de guarda municipal, que me orgulho de ser. 

 

Dizer que vereador virou as costas para o povo, é mentira. E, você que vem para 

aqui no momento de crise, sem contribuir nada para o social, no esporte, em nada. 

Mas, quando tem uma guerrinha dessa aí você vem para aqui tira foto usando da 

Tribuna e vai embora e some por 4 anos e 4 anos depois você volta. Sabe para quê? 

Para fazer comentários irresponsáveis e sujar pessoas de bem. Mas, já está provado, 

pois essa cidade já mostrou a você que você é rejeitado. É questão só de parar um 

pouquinho e dizer que o povo não me quer. Por que, no dia que eu sair dessa Casa 

aqui, eu não volto mais para ser candidato, porque quando você fica fora, é porque 

o povo não quis mais. Então, está aqui meu recado. Estou aqui mostrando que o 

compromisso do vereador Marcos Rebollo é com o povo e isso é quando eu tiver 

aqui nessa Casa e fora dela também, porque eu aprendi a fazer o bem 

independente de ser vereador. Estou aqui porque tenho uma história política e 

uma história de amigo, de vizinho de pai, de irmão e Deus te abençoar. Até hoje 

venho para aqui, para esta Casa me orgulho, pois venho para brigar pelo direito do 

povo atalaiense, pois é para isso que somos eleitos. Imagine os que tem uma 

história dentro desse município, como Toni Barros que vem do pai, do irmão e ele 

e os demais. Então, quero fazer a minha história aqui dentro e sair dela limpo e sair 

pela porta da frente, pois foi para isso que eu entrei nesta Casa. Quero aqui dizer a 

vocês que o compromisso com Atalaia continua, que o Marcos tem um 

compromisso em fazer o bem também e jamais vou me esconder. É fácil me 

encontrar, fico na minha porta ali todos os dias. Agora, não vá na hora de trabalho, 

porque eu trabalho. Então, quero dizer a vocês que não apareci em momento 

algum nesse protesto, mas fiz a minha parte, cobrando paravoltar os ônibus. 

Jamais vou de encontro para tirar direito de quem tem.  

 

Presidente, quero mandar aqui um oficio para a 4ª Companhia, porque também 

não aguentamos mais essas motocicletas aqui nas ruas. Eu estive ontem na Boa 

Pizza e não conseguimos lanchar e fui embora indignado, porque é um bando de 

vândalos com motos desempacada, com motos sem o escape, fazendo barulho. Eu 

quero quem mande isso para o Ministério Público, para a Companhia, para trazer o 

BPTRAN aqui para Atalaia". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente  

 



"Salvo engano, a gente já aprovou aqui um projeto a paixão me engano a gente 

aprovou aqui um projeto da SMTT. É cobrado do prefeito que ele bote e indique os 

cargos, para bota o povo na rua". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“No momento isso é emergencial, pois não é aceitável essa barulheira que tá nas 

ruas de noite, tá virando bagunça. Que coloquem a amarelinha, que faz o plantão 

de extra, para pegar esses caras e cobrar deles o documento de carro, o 

emplacamento. E, se não tiver, que recolha até ficar legalizado. Se tiver o escape 

modificado, só saia quando botar o original. Por que, a população não aguenta 

mais, principalmente a população mais velha, os idosos que dormindo em suas 

casas, passa o cara altas horas da noite com arruaça. Ontem, passaram empinando 

moto nas ruas. Pode ser meu sobrinho, meu irmão, que prenda e leve a moto para 

só liberar quando tiver pronta. 

 

Quero dizer aqui a vocês que o item mais básico da gestão, mas que se tornou 

prioridade em nosso município, é o pagamento. Sexta-feira o pagamento saiu em 

dia. Eu vi nos semblantes de cada atalaiense a alegria. Mas, eu quero daqui 

também dá os parabéns ao Amauri, o secretário. Amauri é um cara simples, de 

família simples que tava ali pertinho do prefeito esse tempo todo. E, nós trouxemos 

importados de fora, fizemos contratações altíssima, onde a solução estava bem 

pertinho. Então, o Amauri, com jeito simples e conhecedor da causa, foi feito aí um 

desafio para ele e ele pagou em dia a folha de Janeiro. Que a de Fevereiro, 

continue pagando assim. A de Fevereiro, já me preocupei antes de subir a essa 

Tribuna, é perguntei quando é que ele fecha. Ele respondeu que fechamos em 8 de 

Março. Isso sim é comunicação, é gestão e parceria entre Executivo e Legislativo, 

que antes essa Casa não tinha noção de quando ia pagar a folha, porque o 

secretário que tinha aqui, nem telefone atendia". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

"Também foi pago dois meios de transporte do pessoal da Educação. Então, só tem 

a ganhar o município, que o comércio gira bem, o pessoal recebe e paga suas 

contas. Então, graças a Deus, nessa volta da Câmara, a gente tem coisas boas para 

falar do nosso município". 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 



“O vereador Mauricio falou que pagaram dois meses dos transportes. A informação 

que eu tenho é que pagaram dois, mas ficaram cinco em aberto, infelizmente". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Vereadora Camyla, eu me preocupei também com essa situação, porque tem 

pessoas que prestam esse serviço aqui para o nosso município com ônibus, que é o 

Gilberto e outros, que me procuraram. E, eu estive com o secretário Amauri ele me 

disse que fizeram um acordo para dividir em 6 meses e fazer o pagamento. Me 

preocupei, porque são pais de família que trabalham, que tem o motorista para 

pagar. O secretário Amauri falou que irão pagar o mês trabalhado e um outro 

atrasado. Então, que ele cumpra isso, porque as pessoas que trabalham precisa 

receber.  

 

Dizer aqui a vocês que na agricultura familiar, onde beneficiei mais de 12 famílias, 

já colhemos frutos. Essa semana, chegou lá na nossa chácara milho e que 

agradecer ao agricultor. Então, graças a Deus fiz minha parte e tantas terras tem 

por aí que ninguém usa, que façam o mesmo, pois terra a gente não leva para o 

cemitério. Acho que tenho ainda uns três lotes e, quem quiser, pode ir lá plantar 

que tá liberado, porque a única forma de poder ajudar o povo é fazer um trabalho 

social dentro da nossa cidade.  

 

 

Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Dizer a Atalaia que jamais viraria as 

costas para os estudantes ou qualquer classe que seja. Estarei sempre nessa luta, 

até o dia que tiver aqui na Câmara e fora dela. Eu quero acabar o meu dia de vida 

aqui em Atalaia, quero que Deus me conduza por muitos anos, mas que Deus 

nunca tire de mim o pensamento de não ir embora dessa cidade, porque eu 

abracei de coração e eu quero dizer Atalaia que eu amo muito essa terra. 

Infelizmente não nasci aqui, sou de Belém, mas se Deus me desse uma chance de 

dia voltar a terra, eu quero voltar para Atalaia. Muito obrigado". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

"Vereador Marcos, ouvindo Vossa Excelência fazer uso da palavra aqui, eu acho 

que a gente está em uma democracia e os poderes são harmônicos. O Executivo, o 

Judiciário e o Legislativo. E, o papel do vereador é de fiscalizar e legislar, e os 

projetos que chegar aqui, a gente trabalhar, tem as comissões temáticas e a gente 

vai votar ou não votar, ou vai derrubar o veto. Mas, às vezes eu vejo aqui coisas 

que querem antecipar o poder do vereador. Vereador é para estar fiscalizando, mas 



o vereador quer é interferir no Executivo, quer interferir no Judiciário e não pode. 

Eu acho que tem que ter o respeito dos poderes e a gente esperar os projetos, as 

coisas acontecerem do Executivo para poder gente debater. Não a gente interferir 

lá, porque tem que fazer isso, desse jeito. A gente tem que cobrar. Então, eu quero 

hoje parabenizar a volta dos trabalhos da Câmara e que Deus ilumine cada 

vereador aqui desta Casa, para que a gente continue nessa harmonia e trabalhando, 

senhor presidente, para o engrandecimento da nossa terra, o engrandecimento do 

nosso povo. Quando o Executivo ou o vereador faz uma coisa errada, todo mundo 

critica. Agora, se ele fez nove coisas positivas, mas aquele um que fez negativo, 

todo mundo critica. Os consultórios odontológicos, chegaram novos. Eu vinha essa 

semana lá da Boa-fé, parei um carro na estrada e vinha uma turma de gente. Eu 

perguntei de onde eles vêm e o pessoal disse que foram arrancar dente, lá na 

Sapucaia. Então, graças a Deus, aquela comunidade de Boa-fé, Sapucaia, Brasileiro, 

estão sendo atendidas pelo dentista, pois o consultório novo tá funcionando. O de 

Ouricuri está tudo funcionando. Mas, tive informação agora que o médico teve que 

tirar uma licença e está voltando no dia 8". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"Quando eu venho aqui cobrar é porque esse município teve dinheiro para 

comprar um consultório, mas não tem 200 ou 300 reais para consertar a cadeira. 

Então, assim, falta essa agilidade, falta essas ações para que não haja a falta do 

serviço, porque é todo novo e zerado, só que não funciona. A gente tem que pedir". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Vossa Excelência, além de ser uma parlamentar excelente, é daquele povoado e 

Vossa Excelência tem que lutar pelo povo daquele Distrito de Branca de Atalaia. 

Então vamos ver com a secretária o que é que tá havendo para poder funcionar, 

porque quem tem a ganhar é o povo. As vezes eu digo que tem coisa que é falta 

só de gerenciamento, porque o município paga o dentista, paga enfermeira, paga 

o agente de saúde, o consultório está novo e às vezes por causa de uma simples 

besteira, deixa de funcionar. Então, quando deixa de funcionar, quem perde é o 

município que tem a mesma despesa e a coisa não funciona. Então, tem que 

resolver essas questões.  

 

Vereador Marcos, cada um de nós vereadores, estamos aqui para trabalhar pelo 

nosso município todo, completo, mas, cada vereador ele tem a sua atuação. Eu me 

sinto feliz, porque na minha comunidade, onde eu tenho as minhas votações, eu 

venho reivindicando ao Executivo e, graças a Deus, estamos trabalhando. Está aqui 



o Zé Maria, mora na divisa do município de Atalaia com Boca da Mata, já com 

marimbondo, mas, a gente fez uma ação com a máquina, só não terminou o 

serviço porque choveu. A gente reivindica luminária e está sendo atendido. Eu 

venho trabalhando para geração de emprego e renda no nosso município, eu 

consegui com meu deputado federal Arthur Lira, uns kit de irrigação. Os kits de 

irrigação é da agricultura, é um kit hoje em valor real que custa em torno de 

R$ 11.000,00, que conta com uma bombazinha, com mangueira de gotejamento. E, 

isso para quem tem água, para você plantar, mais ou menos no que tange a terra 

de feijão de corda, de pimenta, de couve, de hortaliças, você vai ter no mínimo 

uma renda mensal de R$ 2.000,00 a R$ 1.500,00. Então, é uma geração de renda. E, 

hoje quase 50 família do nosso município tá sendo contemplada. O Zé Maria me 

informou que essa semana estão terminando de instalar os kits. Com isso o nosso 

município só tem a ganhar. 

 

O vereador Toni destacou aqui que está preocupado na sua região, porque a 

cacimba secou e você esteve lá acompanhando com diretor do SAAE. Ele 

preocupado tava me dizendo que está tentando conseguir um poço artesiano, 

porque não adianta recuperar aquela cacimba mais, porque não não dá certo. 

Então, é a preocupação de cada vereador pela sua região. Eu me sinto feliz em 

voltar aos trabalhos com esse Parlamento aqui, com professor, com advogado, 

com engenheiro, com agricultor. Um Parlamento está bem representado. Nós 

estamos aqui juntos em prol de um interesse só, que é do nosso município, do 

nosso povo de Atalaia. Se o povo estiver bem, eu vou me sentir feliz, porque eu 

vou estar bem também. O que eu puder fazer para defender o meu povo, aqui no 

meu mandato de vereador, a exemplo da área de estrada, porque muita gente fala 

da cidade, mas na cidade é fácil, pois na cidade você vai para o Hospital que é 

pertinho, vai na escola que é pertinho e quem mora na zona rural? Que tem que 

andar 5 ou 6 quilômetros para pegar um transporte. A energia, tava com problema 

de energia essa semana em Boa-fé, faltando uma semana sem energia. Mas, 

mandei um ofício a Eletrobrás e fui lá pessoalmente. A Eletrobrás mandou uma 

equipe. Então, essa é a função do parlamentar, de ir buscar as coisas e muita gente 

às vezes não nota que o parlamentar tá fazendo. E, como Vossa Excelência falou, 

para querer crescer numa coisa dessa, porque faz um negócio é que eu só vejo aí 

todo mundo querendo ser bonzinho. Agora, vai olhar a assistência que dá, fora o 

social vereadora Janaína que o vereador tem que fazer. O social de marcar, de 

conseguir um exame, de marcar uma cirurgia e às vezes morre uma pessoa não 

tem o plano, você tem que mandar comprar. Então, tudo isso aí o vereador faz, 

porque o vereador é aquela pessoa que está mais próximo do povo. Tudo isso a 

gente tem que estar resolvendo na nossa comunidade, no nosso município.  

 



Agradecer hoje esse recomeço, essa volta do recesso, das férias. Eu sei que todo 

mundo veio com mais gás, com mais vontade de trabalhar e também com posições 

novas já do Executivo, eu tô vendo os decretos que o prefeito tomou e sendo 

atendido, o pessoal recebendo já em dia, melhora tanto para o povo como para o 

comércio. O comércio começa a circular melhor. Então, só tem a agradecer o 

Executivo e parabenizar essa Câmara pelo trabalho que ela vai fazendo. Muito 

obrigado a vocês e até a próxima oportunidade". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Em primeiro lugar agradecer a Deus a oportunidade de voltar a Tribuna desta 

Casa depois do nosso recesso Legislativo de 2018. E, em nome do vereador Marcos 

Rebollo, saudar os vereadores presentes na sessão de hoje. Registrar mais uma vez 

a contribuição social do Atalaia Pop e da Atalaia FM, que ao longo desses quase 

pouco mais de 6 anos de mandato do vereador Anilson, pode atestar a importância 

e o compromisso desses dois divulgadores sociais, de redes sociais no município 

de Atalaia.  

 

Enfim estamos voltando ao nossos trabalhos especialmente na data de hoje e eu 

gostaria de iniciar o meu pronunciamento, assim como o Vereador Marcos Rebollo, 

fazendo um comentário sobre os atos do Executivo que foram feitos através de 

Decretos, em especial os últimos dois Decretos que o prefeito assinou e divulgou 

no município de Atalaia, que causou um grande impulso e que mexeu com a vida 

de muita gente. Primeiro Decreto que eu quero ressaltar aqui é o Decreto que 

mexeu com os meus colegas, meus alunos, que boa parte dos alunos que hoje 

fazem uso do transporte municipal para terminar os seus cursos, para terminar o 

curso técnico, tecnológico ou superior na cidade de Maceió, passaram lá pela 

Escola Floriano Peixoto e conviveu com a gente durante certo tempo. Eu sou 

testemunha da importância do transporte público para qualificação de um aluno, 

que precisa terminar o seu curso técnico, tecnológico ou superior. Eu usei o 

transporte público para terminar meu curso técnico no CEFET, que hoje é IFAL. Eu 

usei o transporte público para terminar minha faculdade e, se não tivesse o apoio 

do transporte público, talvez eu não chegasse aonde eu cheguei hoje. Nos meus 

quase 40 anos de idade, já tive a felicidade de ocupar seis concursos públicos, nas 

diversas esferas, na Estadual, na Municipal e na Federal. Graças primeiramente a 

Deus que me deu força e sabedoria e, graças também ao apoio que eu recebi na 

época de ir buscar longe, de abrir meus horizontes e buscar longe minha formação. 

Naquela situação, realmente todos os vereadores, unanimemente, foi contra o 

Decreto do prefeito. Só que a população precisa entender que o Decreto é um ato 

do Executivo, a gente não tem como alterar. Mas, cada vereador aqui nesta casa 



ficou sensibilizado e foi lá tocar no coração do prefeito, sensibilizar ele e mostrar 

que o povo precisava ter condições e dar continuidade ao seu estudo. A situação 

terminou sendo resolvida lá no Fórum do município de Atalaia, mas, com certeza, 

não teria necessidade de terminar lá, porque o prefeito, depois de nossos 

argumentos, depois de nossas reuniões, já estava sensibilizado e só chegou no 

Fórum para formalizar e devolver o transporte público para os alunos do município 

de Atalaia, terminarem os seus cursos técnicos e tecnológicos.  

 

O que deixa triste o vereador Marcos Rebollo, deixa também triste o vereador 

Anilson, porque mediante a tanta turbulência aparece gente que "enviado por 

papai do céu" para oferecer ajuda a população de Atalaia. Eu peço a população de 

Atalaia que reflita e reflita bem. Essas mesmas pessoas que estão ajudando Atalaia 

hoje, será que ajudaram ontem? Será que, se não tiverem o respaldo que estão 

esperando de Atalaia, vão voltar a ajudar amanhã? Vereador Marcos, Vossa 

excelência foi bem claro ao dizer que se perder a eleição talvez não volte a lançar o 

seu nome público para o povo julgar, mas com certeza mesmo fora da política, vai 

continuar ajudando a população de Atalaia, porque nós temos compromisso e nós 

amamos o município de Atalaia. Agora tá aparecendo gente aí de fora, gente que a 

gente conhece, que só aparece de quatro em quatro anos no município de Atalaia 

para querer formar grupo político, para querer se perpetuar e fazer o que sempre 

foi feito, lesar e lesa aos cofres públicos. Eu acho que Atalaia precisa realmente é 

de uma receita caseira que tenha compromisso e tenha responsabilidade. 

 

No segundo o Decreto, a vereadora Janaina também mencionou, ele fala do 

confronto de folhas do município de Atalaia com o do Estado. Meu nome foi citado 

no Decreto e também fiz minha defesa. Ocupo dois cargos de professor, um no 

Estado e um no município, com carga horária compatível, o que diz juntamente a 

Constituição. Mas, me deixa triste saber que, infelizmente, alguns colegas vão ser 

prejudicados. Mas, que fique bem claro também que vereador nenhum pode 

resolver essa situação, pode intervir, porque é ato da Constituição Federal e que 

tem que ser cumprido. Mas, que seja cumprido como a vereadora Janaína falou, 

não só com município e Estado, mas sim com todas as esferas, com todos os 

municípios circunvizinhos e assim por diante. 

 

Gostaria também de encaminhar uma Indicação a Secretaria de Educação de 

Atalaia, a senhora Girlene, para que ela informe o esta Casa o número de alunos 

matriculados para 2019, porque a importância desse número de alunos vai resultar 

na qualidade e na quantidade dos recursos públicos que serão recebidos pela 

Educação, para garantir o pagamento dos meus colegas professores em dias. 

 



E, a gente critica o Governo, mas também a gente tem que dar a mão à palmatória 

e, quando o prefeito acerta, a gente tem que vir aqui e parabenizar o prefeito, 

parabenizar o Governo. No meu último pronunciamento de 2018, mencionei que o 

Governo tinha recebido o município em 2017 com um caos salarial. Em 2018, 

conseguiu amenizar a situação dos aposentados através de um TAC. Também 

através de um TAC Conseguiu fechar acho que 100% do pagamento dos servidores 

ativos e inativos do município de Atalaia, inclusive com os pagamentos do décimo 

no mês de janeiro. Então, a gente precisa ressaltar que o prefeito cumpriu o TAC, 

melhorando a qualidade do comércio de Atalaia, melhorando a qualidade da 

família atalaiense. 

 

Para finalizar o meu pronunciamento, eu gostaria de destacar que todas as 

Indicações que eu fiz hoje e também foram pedidas pelos meus alunos, fala sobre 

a iluminação pública do município de Atalaia. A gente que convive nas áreas do 

centro e da Vila, como meu amigo Toni, ver o caos que está na iluminação pública 

na Vila por inteiro. É na Rua do Meio, na Rua da Frente, é na Rua de Trás, é no 

Parque do Futuro 2, é no Santa Inês, é no Bittencourt, é no 21. Os alunos chegam 

11 horas ou 11:30 e estão tendo medo de circular naquela comunidade. Eu vejo 

muitos pais dos alunos, senhores de 60 a 65 anos, indo esperar os filhos no ponto, 

às margens da BR-101. Comprometem a qualidade do sono, com medo de que seu 

filho seja vítima de alguma coisa. Como se esse pai fosse salvar o seu filho de um 

assalto. Pelo contrário, ele tá expondo ainda mais, pois são duas vidas que passam 

a ser exposta. Nesse sentido, fiz essa Indicação ao secretário de Infraestrutura, o 

senhor João Eudes, como faço um apelo também a Polícia Militar, a Companhia de 

Polícia Militar de Atalaia, para que eles se atendem para que faça uma ronda mais 

ostensiva nesses horários em que chega os ônibus do município de Atalaia, 

trazendo os alunos de Maceió.  

 

Gostaria de convidar toda a população de Atalaia para mais uma vez, na terça-feira 

de Carnaval, se fazer presente na Vila José Paulino, aonde o Instituto Vila e alguns 

amigos, assim como vereador Toni Barros que sempre é parceiro e, nós iremos 

fazer mais uma vez a grande festa do maior bloco carnavalesco do município de 

Atalaia, que é o Bloco das Poderosas. A gente mantém uma média de 2000 a 2500 

pessoas na rua. Esse ano com a presença do trio elétrico Mandacaru e sendo 

puxado pela Jessika Baby. 

 

Mais uma coisa interessante que eu preciso falar aqui, ainda com relação a Vila 

José Paulino. Eu quero o apoio das duas vereadoras juristas dessa Casa, quanto 

aquela polêmica da comercialização nas margens da BR. Nós tivemos aquela 

reunião com promotor, que foi taxativo e disse que não abre espaço para esse tipo 



de conversa. Mas, nós temos agora um novo representante do Ministério Público, 

então acredito que o diálogo está aberto. Além do mais, o vereador Anilson passou 

esses dois meses tentando chegar a uma solução para aquela comunidade e 

cheguei. Por isso que eu peço apoio das duas juristas. Assim como ocorre na via 

expressa do município de Maceió, que também é uma BR e a comercialização de 

bebidas, bares e restaurantes é permitida, eu peço ao jurista da Casa e as colegas, 

para que a gente faça uma análise o estudo no Plano Diretor do município de 

Atalaia, para ver se há possibilidade de tornar aquela área da BR-316, que corta a 

área urbana do município de Atalaia, área de domínio do município de Atalaia 

assim como foi feito com a via expressa lá em Maceió. Quando a gente conseguir 

tornar essa área como área de domínio do município de Atalaia, vamos abrir a 

brecha para permitir que o município permita a comercialização ali nas margens da 

BR-316. Essa é a solução para os comerciantes lá da Vila José Paulino. E, eu peço, 

desde já, o empenho do jurídico desta Casa, para que a gente, o mais rápido 

possível, chegue a esse consenso, para que a gente marque uma nova reunião com 

o representante do Ministério Público, da Polícia Militar e do Judiciário e não 

chegue mais lá e seja tratado como fomos tratados da última vez, com arrogância e 

prepotência. 

 

Finalizo de vez o meu pronunciamento, desejando a todos os colegas, a todos 

atalaienses, um ano Legislativo para 2019 muito mais próspero do que o ano 2018. 

Obrigado". 

 
 


