
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 19 DE MARÇO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"Venho aqui hoje parabenizar primeiro o Carnaval, que foi em paz, que o atalaiense 

puderam de alguma forma, brincar e festejar na paz, sem nenhum transtorno maior.  

 

Eu estive ontem participando lá na Assembleia Legislativa, a convite das deputadas 

estaduais, de uma audiência especial, que tratou sobre o papel do Poder Público 

no combate à violência contra mulher. E, hoje eu venho aqui informar que 

apresentarei uma Indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando dele que 

seja instituída no município de Atalaia a secretaria da Mulher, que será uma 

secretaria de grande valia, de grande importância, para que nós possamos 

vereadoras, buscar melhorias no que concerne a violência doméstica, a violência 

contra a mulher de uma forma geral. Tivemos aqui no final de semana, um 

exemplo de uma moça que foi assassinada lá na Vila e, esses dados precisam 

realmente serem abolidos do quadro do nosso município.Precisamos ter mais 

segurança e precisamos ter mais um apoio a essas mulheres. 

 

A minha reivindicação no dia de hoje é mais uma vez sobre a Educação do 

município, em especial a creche Donilia Pereira Acioli, localizada no Distrito Branca. 

Hoje são 19 de março, às aulas ainda não iniciaram. Logo cedo eu enviei uma 

mensagem a secretária e ela me respondeu: sem previsão. Eu estive no local, na 

quinta-feira, tirei várias fotos e pude constatar o total descaso e a total 

impossibilidade de se iniciar as aulas lá na creche. A referida creche, no ano 

passado, tinha 13 turmas, e, até agora, apenas três turmas estão matriculadas. O 

que está ocorrendo é que as crianças do Distrito Branca estão sem estudar, estão 



sem condições, os pais apreensivos. Hoje também eu recebi a denúncia de uma TV, 

que ligaram para mim para dizer que os pais fizeram esta denúncia e que eles vão 

vir apurar". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Vereadora a creche Donilia, é a que em dezembro tivemos o incêndio. A creche 

atende não só a comunidade da Branca, mas Pirajá e toda aquela região adjacente 

da Branca. E, após quatro meses, a gente tem o início das aulas e a vereadora faz a 

denúncia que apenas três turmas estão funcionando, de um total de onze". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Por falta de credibilidade dos pais de ir lá matricular o seu filho na creche, sem ter 

a perspectiva de quando essas as aulas iniciaram esse ano. Se vai ser para o mês, 

ou daqui a dois meses, a três". 

 

Vereadora Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Só para eu concluir, por favor, então quer dizer que o problema é a estrutura física, 

já que ela não foi recuperada. O vereador Ricardo Calheiros e a vereadora Janaína, 

veem pedindo a construção do muro que limita o acesso à população a creche, até 

porque trabalhar com criança, a criança é escorregadia, um escapole e dá dor de 

cabeça para o pai, para os professores e para direção. Então, eu acho que cabe a 

gente darmos as mãos e ter uma reunião séria com a secretária. A nobre colega 

Neide Miranda já convocou ela, no momento eu até fui contra, porque ela tava 

chegando na pasta, mas, agora, já tá na hora dela mostrar a cara, porque é um 

caos essa situação da Branca de Atalaia, no que diz respeito à creche. E eu não vou 

me estender as várias escolas daqui do município". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Inclusive nas minhas Indicações de hoje, eu pedi a compra dos equipamentos da 

cozinha, pois o incêndio ele foi localizado na cozinha e, então, destruiu tudo. A 

creche não tem condição de começar sem um fogão, uma geladeira, sem o prato, 

sem o copo das crianças. Como é que eles vão se alimentar? Pedi a repoisção dos 

vidros das salas de aula, que estão todos quebrados por conta da falta de 

segurança. A creche não tem muro e só nessa gestão, eu e fiz duas Indicações, o 

vereador Ricardo fez uma, pedindo a mesma coisa, o muro. Inclusive, temos visto 

nos últimos dias o que tem acontecido aí em São Paulo, no mundo inteiro, a 



violência que está acontecendo nas escolas. Eu espero que não aconteça nada aqui 

para que seja tomada alguma providência. Eu também solicitei a colocação dos 

vidros, do wi-fi, porque tem muitas informações, já existe empresa licitada no 

município, e, eu não sei porque, não coloca na creche? Muitas informações da 

Educação que hoje em dia são via internet e lá ficou fora do mundo, porque não 

tem precisão os professores utilizar sua internet de casa para poder fazer esse tipo 

de trabalho, que não é obrigação dele, então, eu venho mais uma vez pedir em 

nome de todos os pais e alunos, dos profissionais que estão lá angustiados, todos 

lá sem trabalhar, sem perspectiva. Eu estive lá, realmente limparam só os matos e 

começaram a fazer uma pintura, mas, antes da estrutura física, pintura não vai 

servir de nada, os vidros estão quebrados". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

"Diante de um caso tão grave da Educação, que está acontecendo em nosso 

município, em branca de Atalaia, nós temos que zelar pelas nossas crianças, 

principalmente, haja visto, como Vossa Excelência já falou, da violência que está 

acontecendo no nosso país e no mundo. Eu já convoquei a secretária de Educação 

para vir aqui, para explicar a respeito das merendas e, ela não veio, justificando 

uma coisa que não tinha nada a ver, um outro assunto completamente diferente 

que ela falou naquela naquele ofício, dizendo que era licitação. Mas, eu não pedi 

para falar em licitação. Então, gostaria que Vossa Excelência convocasse a 

secretária para ela explicar se tem verba, se não tem e porquê esse descaso com as 

crianças. Então, convoca ela na forma da Lei, para que ela venha para esta Casa 

explicar esse problema tão grave, porque, haja visto que nós do nosso município, 

estamos perdendo alunos e a gente nem pode perder aluno, nem os pais podem 

deixar de matricular essas crianças, porque precisam ir para escola. Então, gostaria 

que Vossa Excelência, dentro do possível, fizesse essa convocação". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Acho melhor a gente convocar o prefeito, para ver de fato quem responde pela 

secretaria de Educação, porque, eu já enviei três ofícios à secretária e ela não me 

respondeu. E, todas as mensagens que eu mando via WhatsApp, ela só sabe 

responder não sei e não tenho previsão. Então, na minha opinião, não é ela que 

responde pela Educação. Então, que a gente chame o prefeito e pergunte a ele 

quem está respondendo hoje pela Educação, porque a gente precisa dar uma 

resposta a população. Com essa denúncia, amanhã você vai ver Vereador Ricardo, 

vão estar lá amanhã na creche, porque hoje vem a imprensa para fazer alguma 

coisa". 



 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Se ela tem uma portaria, assinada pelo prefeito, ela de fato e de direito é a 

secretária. Como Vossa Excelência, que sabe muito mais do que eu da Lei, sabe que 

ela é a responsável, junto com o prefeito. Então, existe um artigo que convoca a 

secretária na forma da lei, para que ela explique, haja visto, que ela responde 

legalmente pela secretaria, e, Vossa Excelência sabe que ela pode ser penalizada, 

junto com o Prefeito". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu sei disso vereadora, só que eu fico indignada, porque Vossa Excelência pediu e 

nenhuma resposta teve dizendo que não ia poder vir.  

 

As minhas palavras foram rápidas, porque eu quero lhe pedir licença senhor 

presidente, pois vou ter que me retirar um tempinho que eu tenho audiência lá em 

cima agora, mas, retorno aqui que eu tenho certeza que ainda vai estar 

acontecendo a sessão.  

 

Não vou adiantar os passos, mas quero dizer a você minha amiga Camyla Brasil, 

que você tem nesta Casa uma amiga de verdade. Conte comigo.  

 

E, pedir ao senhor Presidente, mais uma vez, que controle aqui os seus pares e 

vamos botar uma organização na Casa. Hoje a sessão foi uma hora e dez minutos 

depois do horário e isso prejudica todo mundo. Então, toda semana eu venho 

pedindo, venho sendo chata, mas, assim, vamos chegar na hora, porque aí reclama 

às vezes muitos vereadores que vem terminar duas ou três horas da tarde, mas, 

quando chega aqui, são onze horas da manhã. Termina que eu tenho que falar 

rápido por causa de outra coisa, mas tudo bem. Então, eu desejo a todos uma feliz 

semana.  

 

Vereador Marivaldo, em seu nome, hoje tem a festa de São José, no Distrito 

Porangaba e estão todos convidados". 

 

Vereadora Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Eu tinha pedido aqui para um Projeto de Lei, pois o pessoal dos taxistas não só 

me procuraram, como procuraram alguns vereadores e eu dei minha palavra que a 

gente estaria apresentando o projeto hoje. Tinha deixado aqui, e, por um motivo 



ou outro, acho que a vereadora não viu e quando eu cheguei aqui, perguntei se 

tinha sido lido e eu não sei se ela leu, porque eu tava resolvendo um assunto com 

a vereadora Camyla e com a vereadora Maria. Mas, eu peço para que o Vereador 

Anilson Júnior, só por desencargo de consciência minha, possa ler o projeto". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Projeto de Lei Ordinária de número 1 de 2019, dispõe sobre a alteração do 

número de permissões para táxi e dá outras providências. O presidente da Câmara 

Municipal de Atalaia faz saber que o Plenário da Câmara aprovou e o prefeito 

funcionou a seguinte Lei. Fica alterado o inciso 1º do artigo terceiro da Lei 

Municipal 1017 de 2011, para a seguinte redação: Ser proprietário do veículo da 

espécie automóvel, com exploração neste município na categoria aluguel, com 

menos de 10 anos da data de fabricação de veículo de quatro portas, sem restrição 

de cor e em bom estado de conservação, comprovado através de vistoria técnica 

consubstancia em laudo elaborado pelo Detran, em conformidade com as normas 

integrantes do Código de Trânsito Brasileiro. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

Se o senhor presidente permite eu deixar mais claro para a população, esta Lei está 

alterando para até 10 anos da data de fabricação, para que os condutores do 

município possam utilizar os veículos,  carros de aluguel, tipo táxi. É mais uma 

decisão da Casa, que com essa crise, reconhece a dificuldade dos condutores em 

trocar periodicamente os seus veículos. Estamos estendendo para 10 anos de uso 

de fabricação, para exploração de táxi". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Apenas isso Vereador Anilson Júnior. Será um único inciso que será modificado na 

Lei, que continua com a mesma redação. A única coisa que nós pedimos para 

mudar foi passar de 7 para 10 anos. Vocês nos procuraram e reivindicaram a Casa, 

e, a gente, em comum acordo e em conversa com alguns vereadores, viu que 

mediante a alguns problemas que nós passamos no nosso município, achou isso 

conveniente. Não tem nenhuma coisa assim que agrave a situação, até porque a 

gente deixa bem claro que todo o carro para estar apto a andar nas vias públicas 

do nosso país, precisa de vistoria do Detran. Então, a gente deixa a cargo deles". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 



“Eu realmente sou favorável, mas eu gostaria de saber o seguinte, a Câmara está 

solicitando ao Executivo para fazer essa Emenda?". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Não, a Câmara está propondo, até porque isso não é matéria financeira, então a 

gente pode. Isso é uma proposta do vereador Alexandre". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Mas, veja, quando esse projeto chegou à Câmara, ele podia receber todas as 

emendas, mas, depois de aprovado e sancionado, como ele é um projeto do 

Executivo, nesse momento, esta Emenda, tenho certeza que deverá vir do Executivo. 

Se for a Câmara que for fazer, tá errado, porque nós aprovamos o projeto na 

íntegra. Mas, o projeto foi do Executivo. Sei que esse projeto não foi de agora. Eu 

sou favorável, mas acontece que para fazer as coisas corretas eu acho que Vossa 

Excelência pode fazer essa solicitação para o prefeito, para que ele faça essa 

Emenda, porque o projeto foi aprovado na íntegra". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

"O projeto do Executivo não trata de matéria financeira. Eu quero apresentar uma 

emenda de um projeto. Eu não posso? Eu posso apresentar emenda do projeto. 

Entenda só, eu tô propondo aqui é um projeto de emenda modificativa. Não estou 

mudando o projeto, eu tô mudando o inciso de um artigo. Mudando não, 

propondo, pois quem vai decidir é o plenário. Só deixar claro aqui para vocês 

taxistas, que a gente não está aqui discutindo nenhum mérito não, pois todos os 

vereadores aqui já disseram que é favorável. O que estamos discutindo aqui, 

entenda, é para que a gente dê a legalidade da coisa. A democracia é bom por isso, 

a vereadora Maria levantou uma questão que ela pode estar correta, mas, eu acho, 

que como autor da emenda, poderia apresentar, até porque o Regimento e a Lei 

Orgânica fala que a gente só não pode apresentar aquilo que vai criar ônus para o 

município. Como isso aqui não está criando nenhuma receita financeira ao 

município, como é o inciso de uma lei normal, eu, como legislativo, posso propor. 

Mas, vamos deixar bem claro aqui para vocês, se caso o Jurídico da Casa disser que 

isso não pode acontecer, tem que ser do jeito da vereadora Maria, nós iremos 

correr atrás, para que isso tenha a maior brevidade em andamento possível. Mas, 

desde já eu quero dizer a vocês que a Presidência da Casa, a mesa diretora e os 

demais vereadores têm interesse nisso". 

 



Vereadora Maria da Comesa 

 

“Deixo claro que sou favorável. Minha dúvida é na forma como está sendo 

tramitado”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Realmente quando se têm dúvidas deve-se consultar o jurídico da Casa. Porém, 

também já me posicionando favorável a situação, eu acredito que não se trata mais 

de um projeto, porque ele já foi aprovado e sancionado. E, nós como Casa 

Legislativa que somos, desde que não traga ônus ao município, nós podemos sim 

propor uma alteração de Lei, quando necessário ao bom funcionamento do 

município. Então, acredito que não é mais um projeto, é uma alteração do 

dispositivo de Lei, porque já foi sancionado. Não é bem uma emenda. Está se 

fazendo uma modificação exclusiva de um item, de um artigo. Então, na verdade, 

não está derrubando a lei, a lei vai continuar a mesma. A gente está propondo 

alteração de lei, e, nós como legislativo, somos aptos a isso. Estou dando a minha 

opinião, que não se trata mais de um projeto". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Senhor presidente, Vossa Excelência consultou o jurídico da Casa a respeito? O 

jurídico da Casa entende que está correto?". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“"Foi feito exatamente como os demais. Inclusive quem tá escutando a gente aí em 

Plenário sabe que já houve uma modificação, que era de 5 anos e passou a ser de 7. 

Foi do mesmo jeito". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Eu estive com o presidente Cordeiro, em janeiro, que naquele momento era o 

presidente e hoje está afastado. Me reuni com o jurídico do tributo e tive com 

prefeito, pois naquela ocasião ia ficar mais de vinte pais de famílias sem Alvará e 

isso quer dizer que iriam ficar com o carro parado e não está ganhando o pão de 

cada dia. Hoje, no município quebrado e falido, que não tem fonte de renda 

nenhuma, você fazer uma coisa dessa com um pai de família, eu sou contra. Então, 

é o seguinte, entramos em entendimento com prefeito para que desce um Alvará 

Provisório, porque a Câmara estava em recesso e isso seria uma maneira de 



acelerar, para você continuar rodando. E, outra, se estendendo por mais 30 ou 60 

dias, dependendo do trâmite aqui. O prefeito queria dar não 10 anos, mas sim 8 

anos. O vereador Marcos Rebollo pede aos amigos da Casa que tenham 

sensibilidade e der os 10 anos, para que depois que completarem os 10 anos, pois 

todos os anos terá  a vistoria dos carros e quem vai dizer se está apto a rodar não 

será eu, os demais vereadores ou o prefeito, mas sim um vistoriador pago e 

credenciado pelo Detran Alagoas. Eu não estou aqui para brigar por emenda e 

projeto, até porque eu me dou muito bem com o presidente Alexandre e com os 

meus pares vereadores. Estou brigando por uma classe que necessita trabalhar e 

quem sou eu para tirar os direitos deles. Não estou aqui para fazer politicagem, 

mas sim para ser amigo do cidadão atalaiense e das pessoas que precisam ganhar 

seu pão honestamente, ao contrário de muitos que não ganham honestamente. 

Não estou preocupado em quem apresentou ou em quem não apresentou, mas a 

consciência de cada um sabe o que eu fiz lá em janeiro, quando a Câmara estava 

parada. Já postei no meu Instagram e nas minhas redes sociais que o vereador 

Marcos Rebollo está brigando pelos 10 anos do transporte alternativo de Atalaia. A 

vitória não é minha, é de todos vocês que irão ganhar mais três anos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Vereador, o senhor foi um dos pares que postou no grupo pedindo o apoio 

incondicional de todos os vereadores. Ela foi lida e vamos dar o trâmite legal”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“E, agradecendo a Deus mais essa oportunidade de fazer uso dessa Tribuna, dessa 

vez de uma forma mais emocionada, que ao final eu vou dizer a vocês o motivo. 

 

Com relação aos transportes dos Taxistas e as alterações, eu acredito que pode ser 

feita diretamente por esta Casa, em virtude de já ter uma lei. Nós estaríamos 

alterando dispositivos de lei e a Casa Legislativa, está justamente para isso. Então, 

acredito que pode ser de iniciativa nossa. Com relação às lutas e a preocupação 

dos vereadores aqui, é que existe uma preocupação de resguardar os pais de 

família que precisam trabalhar, que não é fácil manter, pagar parcelas, que na 

maioria das vezes compra em 60 meses ou até mais um carro, quando você se livra 

da parcela, você tem que trocar o carro novamente. Então, é uma situação muito 

difícil para os pais de família, principalmente na crise que o nosso município se 

encontra, principalmente pela quantidade até mesmo de carros que tem rodando. 

Tem gente que faz uma viagem e não consegue nem fazer a segunda no dia. E, eu 

entendo todas as situações e já me coloquei como favorável. Já que vai ser votado 



na próxima sessão, mesmo que eu não esteja aqui, quem vem para o meu lugar, eu 

vou conversar também a respeito de dessa situação. E, eu tenho certeza que vocês 

vão ter o apoio de todos, pois são pais de família que querem trabalhar. Atalaia, o 

que falta é geração de emprego e renda, então, a gente não pode fechar os olhos 

para uma luta dessa. Está sendo resguardada a segurança dos passageiros, que é 

com a vistoria e laudo técnico do órgão competente, que é o Detran. Então, nada 

mais do que justo a luta de vocês e podem ter certeza, que esse calor da emoção 

aqui é importante para que vocês vejam que todos estão ao lado de vocês. Então, 

agora vai ser questão só burocrática, de tempo. Não importa aqui o pai da criança, 

o que importa é que vocês estão tendo apoio da Casa e que vocês vão resguardar 

esse trabalho de vocês, porque não é fácil a gente pagar a parcela e vai trocar 

outro carro sem poder. Tem o meu apoio. 

 

Eu também solicitei já há umas sessões passadas, que fosse encaminhado a esta 

Casa a respeito da regularização dos transportes dos estudantes técnicos e 

tecnológicos, como é que tava e se foi realmente criada a comissão, se foi feito o 

levantamento de alunos. A gente nota é que as coisas aqui no nosso município só 

acontece quando para, aí vai todo mundo para rua e o negócio acontece. Quando 

não para, ninguém resolve mais nada, ninguém dá resposta. Porém, agora no final 

de fevereiro, o ônibus ficou lá na Federal pela superlotação. Então, nossos alunos 

continuam indo, se arriscando numa situação precária e quando, na verdade, existe 

uma ação desde 2016 tramitando na justiça, onde o juiz determinou na decisão 

dele que o transporte deveria ser fornecido e pediu para que fosse feita uma 

regularização. A Prefeitura simplesmente fez a regularização de trás para frente, 

sem nem fazer o levantamento. Desde que esse problema surgiu aqui no nosso 

município, ficou de se criar uma comissão, fazer o levantamento de alunos e até 

agora, os alunos estão indo e se submetendo a ir de forma perigosa, porque não 

pode parar de estudar. E, se for para pagar a faculdade, o curso e o transporte, não 

tem condições. Mal consegue pagar o curso e ainda pagar o transporte? Então, que 

regularize, até mesmo porque se são pessoas que estão ocupando o lugar dos 

estudantes, se tá indo pessoas que não são estudantes, é porque deveriam pagar a 

passagem a vocês e melhora até o fluxo, mas, nada nessa Prefeitura ocorre de 

forma transparente. De forma celere e transparente. É tudo nas coxas e quando a 

gente vem ver, já aconteceu. Então, infelizmente, é muito triste. 

 

Como também solicitei a prestação de contas da Saúde. Só de setembro de 2017 

para cá entrou mais de 10 milhões de verba extra e porque não presta contas? 

Qual é a dificuldade? Eu sou uma vereadora, eleita pelo povo, representante do 

povo, tô pedindo a prestação de contas e não chega nessa casa. Sinceramente. 

Quando, na verdade, a gente ver os nossos postos de saúde caindo na cabeça das 



pessoas, funcionando de maneira precária, nossos profissionais sem valorização, 

sem condições de trabalho. O Posto da Rua de Cima, na semana passada, recebi a 

denúncia que não estava funcionando, porque estava com mau cheiro, estava com 

uma fossa e não tinha pessoal de limpeza, não tinha nada. Esse dinheiro tá indo 

para onde?  O que é que está acontecendo? Está faltando vacina também. Por que 

tá faltando vacina, não sei. A doutora Neide tá olhando aqui para mim, porque 

conhece com mais propriedade essa realidade, mas, a realidade é o seguinte, 

quando eu denuncio aqui, as postagens da Prefeitura é que a Saúde está melhor, 

chegou o ônibus da hemodiálise, tá tudo ótimo, chegou consultório odontológico, 

chegou tudo. Vai no postinho tá todo mundo desassistido. Está chegando aonde? 

No marketing? Atalaia também agora vai virar o marketing. Mas, assim, a 

população não quer saber de marketing, a população quer saber de ser atendida. 

Eu vejo gestantes aí desesperadas. Eu estou gestante, a gente sabe o quanto é 

difícil, a gente precisa tomar o remédio, fazer um exame e tudo. Imagina uma pré-

natal de uma pessoa que vai parir, acha que só tem um menino e tem dois no 

bucho". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Eu eu até fico constrangida de toda semana batendo na mesma tecla, a Saúde. 

Sabemos que o SUS é sucateado. Nós desta casa, sabemos que as verbas entraram 

e não foram gastas adequadamente. Sabendo que os consultórios odontológicos 

estão anunciados, a gente chega nos postos de saúde e não está. No posto de 

saúde que eu trabalho, continua a cadeira quebrada. No posto de saúde que eu 

trabalho, continua sem nenhum exame, nenhum exame laboratorial. Ontem, 

atendendo, uma senhora ligou para mim pedindo para que eu visse uma gestante, 

porque a médica do Olhos D'água não estava indo e pediu para ver essa gestante, 

porque ela está no quarto mês e ainda não teve nenhuma consulta de pré-natal. As 

vezes eu sou taxada na saúde como chata, porque eu cobro, eu cobro e cobro 

muito, haja visto que antes do carnaval, eu cobrava dentro do grupo o que era 

necessário, não vou expor aqui, mas, o que era necessário que uma colega pediu e 

a secretária disse que eu tinha humilhado. Não. Eu disse a ela, desça do sapato alto 

a senhora e seus coordenadores e vão trabalhar, pois é para isso que o prefeito 

coloca secretária e coordenador, é para trabalhar, para dar resposta. E, o prefeito 

também tem que ouvir os reclames, porque é de público que é Atalaia tá um caos 

em tudo, é na Saúde, na Educação, na limpeza e iluminação. Em todo canto que 

você passa, está um caos.  

 

Começou a fase da dengue. A semana passada, uma mocinha chegou com o 

exame que tinha feito particular, um hemograma com as plaquetas e o diagnóstico 



clássico de dengue. A sorte, que ela disse que teve uma virose e foi para o Hospital, 

se hidratou e ficou boa. Ontem, teve também uma coordenadora que dizem que 

foi dengue, inclusive fez o exame. E, ontem, na minha área, lá no Jagatá, um rapaz 

encontra-se internado no HDT com dengue hemorrágica. Então, mandei avisar a 

Secretaria, por ofício, para que a Endemias e a coordenadora fosse, e que também 

ligasse para o HDT para saber do rapaz. Mas, é como eu digo, precisa ter uma visão 

melhor, porque nós pagamos os impostos e o que a gente recebe do SUS não é 

porque ele seja bom, é porque a gente paga nossos impostos. Então, é necessário 

sim que se cobre mais.  

 

E, esse carro que veio agora, que já era para ter sido entregue há muito tempo, 

como nós sabemos, que essa emenda que veio do deputado, foi no ano passado. 

Então, nós merecemos ter um carro digno para carregar o pessoal da hemodiálise. 

Nós merecemos os exames das mulheres. Eu estou com uma paciente de 27 anos 

que está com quatro nódulos na mama e foi preciso uma consulta particular na 

Santa Casa, tem toda a documentação lá no posto e pediu para que fosse feito 

uma punção e a Secretaria, até hoje, não deu nem resposta. Estou tentando ver se 

consegue outro canto ou ela vai fazer particular. Então, realmente, a Saúde tá uma 

vergonha". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Vereadora Neide, muito obrigada por ser aparteada por Vossa Excelência, que fala 

com propriedade da Saúde, que vivencia a Saúde no seu dia a dia e que sabe que o 

que a vereadora Camyla Brasil está dizendo aqui, não é só porque é oposição, é 

porque é verdade a falta de respeito com a população, falta respeito com essa 

Casa. A gente só não presta contas daquilo que tá obscuro, daquilo que tá errado, 

porque, se não tivesse errado, se os gatos não tivessem errados, já tinha mandado 

para essa Casa. Eu, infelizmente, não vou pedir novamente por esta Casa, eu agora 

realmente vou através do Ministério Público, não tem como mais aguardar, é um 

dinheiro que entrou, três milhões entrou em setembro de 2017 em 2018 entrou 

mais duas de 3 milhões, só aí dá 9 milhões de reais, fora as outras emendas, fora a 

arrecadação mensal, fora tudo e a pessoa um hemograma não faz, não extrai um 

dente, não faz nada. O que é isso que está acontecendo? Está só levando o 

dinheiro, quem quiser que ache ruim.  

 

Eu sei que Carnaval todo mundo quer brincar, todo mundo se organiza, gera renda 

para o município e é ótimo, maravilhoso. Mas, eu também quero a prestação de 

contas do Carnaval, com transparência. Foi assinado um TAC, pois aqui só vive em 



crise, não atende nada e nem ninguém, mas, a diversão do povo tem que ter, tudo 

bem, não sou contra não, só quero saber o que é que foi gasto e quanto foi gasto.  

 

Para falar a verdade, hoje essa vereadora veio a Tribuna é para dizer a vocês que eu 

estou saindo de licença maternidade já a partir dessa sessão, por isso que eu, no 

começo da minha fala, falei da possibilidade de eu não estar aqui mais na próxima 

sessão. Eu sou uma pessoa muito combativa, eu não consigo ver esse descaso, esse 

desmando que está acontecendo com a população de Atalaia e ficar calada. Hoje 

eu subi aí nessa Tribuna para me despedir, me despedir de forma momentânea. 

Mas, é que eu não consigo subir e não tratar dos problemas da população. Por 

mais que o médico diga você precisa disso, daquilo e daquilo outro. Graças a Deus 

eu fui aparteada agora pela pela doutora Neide, porque eu já tava sem fôlego. 

Quem me acompanha nas redes sociais, está acompanhando que não é uma 

gravidez fácil, eu tenho que crise de vômito todos os dias, contrações de 

treinamento, já estou no oitavo mês e a previsão do meu filho nascer no próximo 

mês, com fé em Deus, com muita saúde. Continuarei combativa, na medida do 

possível, com as minhas limitações, porém, eu não acho justo com a população de 

Atalaia, de eu ser uma meio vereadora, uma vereadora pela metade, porque o 

descaso é tão grande que tem que ter aqui realmente de pulso firme. E, a partir de 

agora, o médico já vinha pedindo para me afastar um tempo e eu não vinha 

conseguindo largar, mas eu hoje eu noto que é para o meu, para o bem do meu 

filho e para o bem de Atalaia, porque vai vir um outro vereador, que é o meu 

suplente, que é uma pessoa realmente também bastante combativa. Tenho certeza 

que ele vem me representar bem aqui nesta Casa, durante esse período. Então, 

logo estarei de volta. As minhas redes sociais vão continuar abertas, meus 

telefones também continuam abertos. Na medida do possível, vou continuar 

atendendo a população, até porque isso é uma licença que toda mulher quando tá 

nessa fase, tira. Eu tô tendo que antecipar um pouquinho a previsão de nascimento 

do meu filho é para abril. Tô tendo que parar um pouquinho em virtude já do 

desgaste físico e emocional. Porém, isso não significa que eu estou desistindo de 

ver um Atalaia melhor, de ver um Atalaia melhor administrada, com a população 

respeitada e até mesmo com essa Casa respeitada, porque nós somos 

representantes do povo, eleitos pelo povo. Minhas indicações aqui se teve ao 

longo desses um ano e pouco, uma resposta da Prefeitura, foi muita. Vocês 

imaginem essas indicações todas que estão sem resposta. Eu vou encaminhar ao 

Ministério Público Estadual, para que a gente possa ter resposta delas. Vou 

continuar acompanhando. Então, é isso, continue contando com essa vereadora 

Camyla Brasil, pois vou sempre estar em contato com os meus pares vereadores, 

com o meu suplente também que é uma pessoa combativa, sempre em prol da 

população. Passarei esses meses um pouco mais afastada realmente, porém dizer 



que  o objetivo dessa vereadora é de ver uma Atalaia melhor e podem continuar 

contando comigo. A vereadora Janaína disse que eu poderia contar com ela, mas 

eu tenho certeza que aqui os vereadores vão continuar conduzindo essa Casa 

muito bem. E, eu vou continuar lutando por Atalaia, não como gostaria, não 

estando aqui toda essas terças-feiras, mas venda nos meus olhos ninguém bota". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Eu sei que não se trata de um adeus, apenas de um até logo e, deixar de público 

aqui, a satisfação de ter aprendido muito nesses dois anos em ter dividido esse 

espaço com Vossa Excelência. Todos os vereadores desejam que o Andrezinho 

venha com muita saúde e traga muita alegria, não só para você, mas sim para toda 

sua família. Já começar a entrar em contagem regressiva para o seu retorno aqui na 

Casa, para terminar as lições que Vossa Excelência vem me ensinando e dividindo 

comigo ao longo desses anos. Muito obrigada". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Vereador, muito obrigada. Mulher buchuda não pode escutar essas coisas não que 

já se emociona. Mas, realmente eu tenho certeza que vocês vão continuar 

conduzindo a Casa com muito respeito. Apesar de que a gestão não tem respeito 

nem pela população, nem por nós. Mas, é um até breve realmente. Logo estarei 

aqui de volta. Vou continuar lutando por uma Atalaia, na medida do possível, 

lutando por todos vocês. Meu muito obrigado Atalaia. Meu muito obrigado a todas 

as pessoas que votaram em mim, que confiaram nessa vereadora e dizer que o 

meu compromisso continua, meu compromisso é em fazer o bem por Atalaia. Meu 

muito obrigado a todos vocês, meu muito obrigada também a Casa pelo 

entendimento dos laudos médicos e tudo. Logo eu estou aqui de volta". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Em nome de Deus, gostaria de agradecer a oportunidade de fazer uso da Tribuna 

no dia de hoje. Saudar a população de Atalaia que está presente na sessão de hoje, 

assim como as coberturas dos meios de comunicação aqui da Casa.  

 

Eu não poderia deixar de ressaltar a importância de quando a gente faz uma 

Indicação, um Requerimento e é respostado, sendo dada uma atenção e a resposta 

de forma satisfatória. Isso aconteceu com esse vereador, pois na última sessão, eu 

solicitei do comando da Polícia Militar em Atalaia, que fizesse uma escala especial 

para atender os alunos universitários quando eles voltam de 11:20 e 11:30, nas 



intermediações da Vila e daqui do centro. Solicitei da Polícia Militar que fizesse 

uma ronda especial, para que os pais dos alunos tenham mais tranquilidade e 

saber que os seus filhos estão descendo dos ônibus e estão chegando em casa em 

plena segurança. O Comandante de Polícia, o Valder, se eu não me engano, 

juntamente com a tenente Mariana, que pediram a minha presença lá no Comando 

e eu estive lá na quarta-feira passada e eles me informaram que, após a indicação 

do vereador Anilson, e isso é uma conquista não do vereador, mas, de toda a Casa, 

que comunga os pensamentos em prol do município de Atalaia, em prol da 

população, fui informado pelo Comando que desde a semana passada, para o 

Carnaval, já foi feito uma escala especial para receber os alunos que chegam da 

universidade. Inclusive, estão se montando comboios, onde os ônibus 

universitários vão chegando em Atalaia e param ali no posto da Federal, esperando 

chegar todos os ônibus, aonde uma viatura da Polícia Militar já está 

acompanhando esses ônibus em comboio até a Vila, até Atalaia. Nessas localidades, 

ficam viaturas rodando nesse trecho até que o último aluno seja disperso e esteja 

em casa com segurança. É uma conquista desta Casa, é uma conquista dos alunos, 

é uma conquista que deixa a gente satisfeito em fazer parte das autoridades 

municipais". 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Parabenizar Vo,ssa Excelência pela Indicação. Isso aí é muito importante para os 

alunos. Ontem estava na casa do vereador Marivaldo Souza e eu já estava com a 

ideia de fazer um Requerimento também à Companhia, para que faça uma rota 

também lá o Distrito Branca, onde dou aula à noite lá no colégio. E, ontem a gente 

estava na casa do vereador Marivaldo quando chegou alguns na Porangaba, 

dizendo que foi invadida a escola em Maribondo. Então, já tinham alguns pais me 

procurado no sentido de eu sentar com Vossa Excelência e os demais colegas, para 

que a gente possa também ver com o comandante, para que ele possa dar um 

suporte, porque o risco é muito grande e ali as margens da BR-316 e seria muito 

importante que dessem esse apoio e suporte a nós professores, alunos e a toda 

comunidade escolar. Parabenizar a Vossa Excelência pela conquista". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Obrigado Vereador. E, gostaria também de ressaltar a Vossa Excelência, que ainda 

nessa quarta-feira, o comandante ele me perguntou qual eram as escolas 

municipais que funcionavam no horário noturno. E, que a partir desta semana 

agora, segunda-feira, iria montar também uma escala especial para as escolas 

municipais que funcionam na parte da noite. Entre elas eu fiz questão de relatar a 



escola da Branca, a escola do Santo Antônio, o Amâncio, o Fortunato e as escolas 

que funcionam à noite, todas elas, eles ficaram de fazer uma escala especial. A 

tendente Mariana, que hoje está na Companhia, sempre trabalhou no Batalhão 

Escolar, então, já tem experiência satisfatória para agir nesse sentido. É uma 

conquista realmente do povo de Atalaia, das famílias que vão passar a ter mais 

tranquilidade.  

 

Com relação ao projeto de lei que nós iniciamos a discussão hoje, já chegamos a 

conclusão vereador Alexandre e o projeto ele pode transitar de forma normal, de 

forma ordinária. Então, a gente não vai precisar tirar o projeto de pauta. 

Interessante Mário, é que você deve estar lembrado quando no mandato passado, 

eu fui procurado aqui pelo meu primo Wendel, com a mesma proposta de alterar o 

tempo de vida útil do transporte alternativo para 10 anos. Só que naquele 

momento eu era oposição ao governo e o que aconteceu? Nem fui levado em 

pauta. Mas, nasceu lá atrás e dessa semente e a importância de ter uma Casa em 

comunhão vereador Marco é essa, o projeto voltou à pauta, Vossa Excelência 

levantou a bola, o vereador Alexandre fez o gol e o povo é que vai ganhar, é o 

povo que vai ter até a oportunidade de ter um pouco mais de sossego, porque nós 

vivemos hoje uma crise econômica que não permite que os pais de família 

troquem de carros. Então, a gente vai agora dá para 10 anos e torcer e pedir a 

Deus, que o país reaja, porque senão a gente vai precisar aumentar para 14, 15 

anos. Desde que seja para o bem da população, podem sempre contar com o 

vereador Anilson.  

 

Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos atalaiense que demonstraram como 

se brinca o Carnaval de paz, um Carnaval de harmonia. Agradecer em especial A 

equipe que faz o bloco das Poderosas, ao Sargento Gama, ao Léo, ao Leleca e aos 

amigos lá do Instituto Vila, que mais uma vez fizeram um Carnaval grandioso na 

Vila José Paulino, com apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia e dos Vereadores 

Toni Barros, Neide Miranda e Anilson Júnior". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Concordo na integra com o que o vereador Anilson Júnior disse, apenas discordo 

quando diz que quem fez o gol foi o vereador Alexandre. O vereador Alexandre foi 

convocado por doze técnicos. Se, eu não fosse convocado pela união vereadores, 

eu nem aqui estava. Agradeço o bom senso do Vereador Anilson Júnior, mas, todos 

nós sabemos que a parceria e amizade que eu tenho aqui com Vereador Marcos, 

eu faço questão de dizer que esse gol foi do vereador Marcos". 

 



Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo eu quero agradecer a Deus. Obrigada Senhor por permitir a Maria 

da Comesa está aqui mais uma vez. Só tenho a agradecer. 

 

Eu gostaria de informar aos taxistas que aqui estão, que o projeto, como eu disse, 

eu sou favorável. A única interpretação aqui era somente a maneira como estava 

sendo feito. Eu sou favorável, claro que sim. Quando o Alexandre falou, eu entendi 

emenda. Então, se é emenda, não está correto, está errado. Então, vamos aprovar 

um projeto correto, para depois não dar problema. Eu fui consultar os 

universitários, pois  quando a gente tem dúvidas, consulta os universitários. 

Consultei os universitários e o projeto de lei está correto, agora, se fosse uma 

emenda, não estaria. O projeto de Lei foi conduzido pelo presidente da Casa, o 

Alexandre, que também irá enviar ás comissões. Não importa vereador Marcos se 

foi o Alexandre que fez o gol, não importa se foi o Júnior do Anilson, porque, 

qualquer projeto, após chegar aqui na Câmara, o presidente primeiro ele coloca de 

imediato se ele quiser, se não quiser, dar uma demoradazinha ainda de uns 15 dias. 

Depois esse projeto passa pelas comissões, onde no mínimo terá que ter três 

assinaturas. E, eu faço parte de duas das comissões e esse projeto aqui eu vou 

assinar nas duas comissões, com a maior felicidade. Depois vai para o Plenário para 

decidir, onde precisa de sua maioria absoluta, que aqui são nove votos. Por isso 

que eu digo, não adianta dizer que foi o Marcos, foi o Alexandre, pois foi a Câmara, 

foram os vereadores que vão aprovar esse projeto. Está correto e o Alexandre vai 

encaminhar às comissões. 

 

Também eu quero fazer não é mais nenhum pedido, é um apelo à secretária de 

saúde, a Rosângela, é que tem um PSF que tem um consultório odontológico para 

ser instalado, o PSF do Jenipapeiro. Eu nasci e moro no Jenipapeiro, tem 68 anos 

que eu moro lá e você quando mora no Povoado pobre, você vivencia essa 

realidade. Eu também estudei com muita dificuldade, como os demais lá estudam. 

Hoje eles têm ônibus para ir, graças a Deus, ônibus de graça, mas, na minha época, 

eu, a Maia e outras e outras, íamos de ônibus que saia e que chegava aqui meia-

noite. Era pago. Não tinha nem como ficar em pé, porque era tanta gente e era 

pago. Eu ia para Maceió estudar, eu não tinha o dinheiro do lanche, porque ou eu 

pagava a passagem do ônibus ou lanchava. Então, nós que moramos em um 

Povoado pobre, as pessoas estão com muito problema dentário, é dor de dente e 

não existe uma coisa pior do que uma dor de dente. Não tem. Quando você está 

com dor de dente, você vai logo extrair seu dente. Então, pelo amor de Deus, 

Rosângela, secretária de saúde, que vá instalar o consultório otológico, pois ele já 

está pronto, só falta a instalar lá no povoado Jenipapeiro. Ou então, se não pode 



instalar lá, coloque onde as pessoas sejam atendidas. As pessoas que moram lá, 

são pessoas carentes, pessoas doentes, onde muita gente não pode andar muito. 

Então, o correto é que seja instalado lá. E, se não puder instalar lá, que responda 

através de um orifício a esta Câmara, a vereadora Maria da Comesa, informando o 

motivo de não ser instalado.  

 

Eu também quero nesse momento dá os parabéns ao meu amigo Marivaldo, pela 

festa que está sendo feita e conduzida lá com o apoio dele, que ele é um dos 

cabeças. Ele tem uma equipe, porque ninguém faz nada só, todo mundo só faz 

com equipe, com apoio e ele tá fazendo uma bela festa lá no povoado Porangaba. 

Hoje, será o último dia de São José, onde haverá a procissão e eu farei o possível 

para estar presente na procissão. 

 

Quero também dá aqui os parabéns a Camyla Brasil, muito amiga de todos nós 

aqui nesta Câmara. Muito inteligente. É uma pessoa também muito dedicada a 

tudo que faz. E, ela vai tirar só quatro meses de licença, onde ela podia tirar até os 

seis meses. Mas, só vai ser quatro meses. Que Deus dê saúde e que o seu filho 

venha nascer em paz e com saúde. 

 

Quero também aqui agradecer. Quando a gente pede, a gente também tem que 

agradecer. Agradecer ao secretário de Infraestrutura, o João Eudes, que no 

Carnaval, eu pedi para ele colocar iluminação no trecho entre a cidade de Atalaia e 

a Comesa, porque teve um bloco lá, o Papeiro Folia, onde foi organizado pelos 

meus primos, o bloco não é da Maria da Comesa, o bloco é conduzido pelos meus 

primos Alex, Fabinho e outros. Então, eu quero agradecer a ele que ele mandou 

colocar as lâmpadas. Agora, João Eudes, mande concluir o que começou a podar as 

árvores. Mas, a iluminação, muito obrigada por você ter mandado fazer. 

 

E, nesse momento, eu também quero parabenizar o vereador Alexandre aqui e 

pedir a Deus que lhe dê muita saúde e sabedoria, para que você conduza a Câmara 

com harmonia, porque se vocês pensa que não tem problemas, tem muitos 

problemas aqui. Eu passei 27 anos na Comesa e era entre flores e espinhos. E esses 

22 anos que eu tenho aqui, atualmente só somos treze vereadores, mas, eu acho 

que tem mais espinhos do que flores. Muito obrigado a todos". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Bom dia a todos, bom dia Atalaia FM, Atalaia Pop, nosso amigo Douglas Melo, 

que hoje faz a transmissão ao vivo a convite do vereador Marcos André, 



popularmente Marcos Rebollo. Saudar a todos aqui, em nome de nossos amigos 

alternativos do município de Atalaia. 

 

Quero aqui hoje subir mais uma vez a Tribuna e dizer que me sinto honrado em 

defender mais uma vez uma classe, como eu subi de outras vezes a essa Tribuna, 

para cumprir o meu papel de legislador e defensor dos municípeis atalaienses. O 

que houve aqui, há poucos minutos, foi um uma Indicação da emenda, onde o 

presidente Alexandre Tenório antecipou aqui, que na verdade não tivemos sessão 

na semana passada, por isso que eu fiquei impossibilitado de falar aqui da emenda. 

Mas, achei que ia tudo ocorrer normal e apresentar hoje. Mas, não estou aqui para 

dizer a vocês quem foi o criador da emenda, não estou aqui para discutir mérito 

com vereadores e nem menos pegar problema com amigos parlamentares desta 

Casa. Estou aqui hoje para defender uma classe sofrida e que sai cedo de casa 

todos os dias pela manhã, sem hora de voltar. No mundo hoje, violento, onde já 

tivemos vários assassinatos, onde há poucos dias mataram o irmão do nosso 

amigo Ednor, em Maceió, um taxista. E, vocês têm feito isso todos os dias, 

deixando sua família em casa para ir trabalhar, para ganhar o sustento. E, eu quero 

fazer uma pergunta a vocês, é porque eu tava sentado, assistindo, e, vamos saber 

realmente da importância desse vereador com esse projeto de emenda, daqui do 

alternativo, onde iriam ficar os meses de janeiro, fevereiro e março sem rodar, com 

os direitos ceifados, porque não iam poder tirar alvará para rodar. E, eu tive a 

preocupação de entrar no gabinete do prefeito e do chefe tributos, para pegar um 

alvará provisório para dar a vocês, para vocês ganharem o pão de cada dia, 

honestamente, como vocês fazem todos os dias. Não estou aqui para discutir 

mérito de quem colocou, estou aqui para defender uma classe que vai trabalhar 

todos os dias e que às vezes não tem como trocar os quatro pneus do carro, 

imagine trocar o seu carro em outro. Estamos aqui para dar direito, não para tomar. 

Estamos aqui em um trabalho sério, digno de respeito à população que nos 

elegem de 4 em 4 anos. E, tenho feito muito nesse mandato que tem me dado, já 

por dois mandatos que eu vim aqui para Casa e tenho me preocupado em fazer a 

coisa certa, porque um dia vou sair por porta onde entrei, pela porta da frente. E 

não sai daqui como um covarde e deixar na minha pasta um rastro de merda, 

como muitos deixara aqui nesse Parlamento, onde era subserviente aos mandados 

dos coronéis e dos prefeitos que por aqui passaram, para aprovar projetos que 

vinham tirar o benefício de cada um servidor público do município ou de qualquer 

associação. Mas eu não, eu tenho dado sustentação para o que é certo e tento 

ampliar o que é bom para vocês e para a classe trabalhadora do município. Isso 

sim eu tenho feito. Eu quero ir para casa e deixar uma pasta repleta de projetos 

bons e que trouxeram uma tranquilidade para o futuro de vocês. Ia vim um projeto 

de oito anos, mas não veio, porque o vereador Marcos teve a preocupação de 



colocar para dez, em entendimento com o prefeito Chico Vigário, com o chefe do 

Executivo. Isso mostra ação do homem, mas papel e merda para mim é a mesma 

coisa. Não tô preocupado quem foi que botou ou quem não botou, presidente 

Alexandre, fique tranquilo que não tem mágoa nenhuma aqui do vereador Marcos 

Rebollo e que achou de quem botou papel e indicação. Mas, está sim na 

consciência de cada um de vocês quem pegou a luta, quem pegou o bastão e foi lá 

desde janeiro, pois desde janeiro que vocês rodam pela liminar e o provisório. E, 

vou dizer mais a vocês, vai se estender por mais 30, 60 e 90 dias, até esse projeto 

ser concluído. Aí sim vale a pena, mas papel? Quantos indicaram aqui e não foi 

aprovado. Eu tô aqui para fazer ação, tô aqui para ser gestão, tô aqui para gravar 

meu nome na história e não por causa do salário não, até porque eu tenho a minha 

vida independente da política. Essas cadeiras que estão aqui, povo atalaiense, 

vocês que são trabalhadores do dia a dia, são transitórias. Já passaram por aqui 

pessoas orgulhosas, soberbas, achando que isso aqui não ia passar nunca para eles. 

Mas, eu não, eu tenho minha meta de vida, eu tenho meu serviço prestado no 

município de Atalaia, eu tenho uma pasta repleta de projeto que beneficiaram o 

mototaxista aqui, que hoje são placa vermelha, que antes não podia rodar, porque 

era placa cinza. Hoje, o mototáxi ele pode comprar uma moto com desconto de 

alvará e com desconto de INSS. Eu não quero saber se fui eu que fiz não, quero 

saber os benefícios da categoria sofrida, que sai todo dia de casa, colocando em 

risco sua vida, para trazer o sustento da sua família. Vai ficar marcado sim na mente 

de cada um de vocês que tiveram o benefício. Sem contar que Atalaia é a cidade 

que dá menos anos de vida útil ao taxi, pois todas as vizinhas são 10 anos. Aqui vai 

passar a 10, não é porque eu quero não, é porque vocês são merecedores disso e 

tenho certeza que essa bancada vai voltar aqui toda a favorável a emenda. Não 

estou preocupado, em momento algum, quem foi o pai da criança, pois o que 

importa é o benefício que vocês vão ter perante essa emenda. Mais de vinte e 

cinco pais de família, que tem carro 2011/2012 2013 que ficaria fora de imediato. 

Quem tem uma vida sossegada, tranquila, que tem um dinheiro sobrando, não tem 

como trocar o carro, imagino o pai de família que roda todos os dias com um carro 

que tem depreciação de motor, desgastes a todo o momento. Trocar o carro, com 

essa obrigação depois de 10 anos, que é o tempo que leva a organização.  

 

Está aqui nessa Casa um projeto que acabou com as gratificações, com as farras 

das gratificações dos executivos que por aqui passava. Um projeto aprovado por 

essa Casa aqui e hoje não incorpora com dois anos, nem com quatro anos, mas sim 

com dez anos ininterruptos. Isso traz tranquilhidade ao servidor atalaiense de 

receber seu salário, de se aposentar e ter o sonho de receber a sua aposentadoria 

em dia. Vocês estão contribuindo hoje para um fundo incerto. Vai ter eleição e já 

pedi ao prefeito que mande a Lei para ser a gestão democrática, para que tenha 



eleição, assim como nós somos eleitos. Mas, as vezes, é tão bom ter um presidente 

indicado pelo prefeito ou por algum Sindicato que não faz o seu papel certo, que 

às vezes se beneficia dele. Você já viu que é indicado prestar? Quem tem que 

eleger é o povo, é o servidor ativo e inativo, pois vai cuidar do seu salário, do seu 

dinheiro. Isso sim temos que nos preocupar. Agora, se preocupar, porque não fui 

eu? Eu venho batendo nessa tecla desde janeiro. Mas, tá aí, o Alexandre não já 

adiantou, ressentimento nenhum, pois o que vale é o benefício do povo. Eu tô aqui 

para trabalhar pelo povo. Prove quantos funcionários tem do Marcos Rebollo, 

pessoas da família dele tem em Atalaia contratado, comissionado, ao contrário de 

muitos que tem 30, 40, que tem 10 aqui do município, sugando há mais de 

décadas.  

 

Eu vivo independente de política, e, faço política para isso, para ajudar ao próximo, 

para ajudar a vocês que fazem parte de uma classe sofrida e que não tem apoio. 

Mas, desde já conte com o meu apoio perante essa emenda. Tenho certeza que 

está cravado na mente de cada um de vocês quem realmente brigou e fez algo por 

vocês. E, não estou aqui pedindo retribuição política, fiquem a vontade. A 

consciência de vocês, perante uma urna, vai dizer quem merece ou não um voto. 

Vocês já sabem quem são todos aqui e quem estão lá também. A melhor moeda 

de troca é a gratidão e a pior é  a ingratidão. Eu tenho passado por algumas 

ingratidões na minha vida politica, mas, eu entrego tudo na mão de Deus. Quando 

alguém se afasta da gente, pensamos que a gente perdeu, mas não, quem perdeu 

foi ele. Apenas, ficamos livres daquela pessoa. Mas, tudo bem, não estou aqui para 

jogar mágoas aqui na Tribuna, mas sim em prol de uma categoria que precisa de 

mais quatro anos para ter a tranquilhidade de trabalhar sem aquele pesadelo de 

todos os dias, em ver que não tem condições. 

 

Dizer ao vereador Anilson Júnior, que esse monitoramente da Guarda Municipal 

que ele pediu, o policiamento para acompanhar os estudantes, isso já existe no 

Pilar há mais de seis anos. Há mais de seis anos que trabalhamos acompanhando 

todo o transporte escolar quando chega, principalmente na parte dos ônibus de 

faculdades. É fácil de implantar, é só a gestão querer que implanta”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Só ratificando, só para lhe ajudar, o vereador Anilson Júnior pediu para a Policia 

Militar e, salvo engano, já tinha sido atendido”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 



“Para você vê que a Policia Militar já atendeu ao vereador Anilson Júnior, melhor 

ainda. Mas, olhem como o Pilar está avançado nessa área de segurança pública. Lá 

é a Guarda Municipal e não a Policia Militar, que já faz esse trabalho há mais de 

seis anos. Quando não temos um espelho, mas quando temos, como na cidade de 

Pilar, onde tem eu e o Douguinha que trabalho, pergunta. Estamos aqui nessa terra 

para ensinar e aprender e temos que ter a humildade de perguntar como funciona. 

O modelo de gestão são copiados de outra gestão. Tem projetos que são copiados 

de outros municípios, de outros Estados e assim vai. Por que não esse projeto aqui 

em Atalaia, para a Guarda Municipal e a Policia Militar fazer um trabalho conjunto.  

 

Mas, quero dizer a vocês que estamos juntos, contem comigo. Eu e o vereador 

Alexandre, continuamos amigos como sempre. Os vereadores já deixaram claro 

que aprovam o projeto de vocês. E, quero dizer que o prefeito também teve a 

sensibilidade de dizer que também daria os 10 anos. Agora, tirar da consciência de 

cada um quem fez? Você pode ser até covarde, querer mentir para si mesmo, mas 

vai saber quem realmente brigou por você lá atrás”. 

 

Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 

“"Boa tarde a todos, vou ter que me retirar, que eu tenho a organização da festa lá 

e eu vou ter que comprar os fogos em Maceió. Então, quero falar para vocês que 

também estou de acordo, ou melhor, sempre estive, com relação aos dez anos que 

vocês estão almejando. Podem contar comigo.  

 

Vereador Marcos Rebollo, é porque Atalaia ela teve uma Guarda Municipal um ano 

super atuante, mas depois a Guarda não teve mais aquele incentivo, aquele 

impulso que é necessário e com isso ela não teve mais aquela força que tinha. 

Então, a Guarda Municipal de Atalaia hoje, ela pode estar até voltando ao normal, 

mas ela não tem nem a comparação do que foi iniciado. Hoje ela atua, mas só que 

não é como era antes. Antes também tinha transporte e você ver que hoje eu acho 

que nem os uniformes têm para os guardas. Eu acho que nem todos têm a farda 

para trabalhar. Não tem aquele apoio que deveria ter da gestão. Então, eu acredito 

nisso, como a Polícia Militar atendeu o pedido do vereador Anilson Junior, foi 

excelente, só que como Vossa Excelência falou, deveria ser uma ação conjunta. Mas, 

tudo bem, Atalaia é sempre assim, sempre deixada em segundo do plano". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Nós tivemos um presidente aclamado por todo mundo. Nunca vi na política, 

comprarem camisa de político, gastar dinheiro com combustível para carreata de 



político. Vi isso com o Bolsonaro. Vi a esperança nos olhos de cada cidadão 

brasileiro, brigar por um presidente e fazer a sua campanha. Todo mundo nas ruas 

e querendo um Brasil diferente, porque ele foi eleito sem gastar nada. Foi eleito 

com a confiança de todo o Brasil. Mas, já está mostrando para você quem ele é, 

está mostrando a questão da Previdência Social. E, demais escândalos que passou. 

Vi as pessoas aclamarem o Moro, que hoje dá entrevista com os olhos fechados, 

por não ter condições de encarar a população brasileira. Quero dizer que tudo na 

vida é proporcional, está vindo para Atalaia, vários nomes à candidatura política. E, 

não se iludam com Fake News, com propaganda enganosa, pois é o que vai ter 

mais aqui. São 24 horas postando mentiras. Agora, pergunta quem conhece a área, 

quem conhece o cidadão atalaiense. Mas, cair de para-queda, não se iludam. 

Votem em quem conhece vocês, votem na sua cidade, vote no patriotismo, vote 

em um atalaiense. Esse sim conhece a dificuldade de cada um de vocês. Tem 

pessoas em Atalaia que merece uma chance. Chico Vigário já foi por quatro vezes, 

Zé do Pedrinho foi três e, porque essa Casa não pode lançar um nome também. A 

oportunidade é dada para todos, agora cabe a cada um aproveitar ela. Prestem 

atenção, 2020 é bem ali, mas cuidado com as propagandas enganosas que vão vim 

para esta cidade”. 

 

Vereadora Neide Miranda  

 

“Vocês que são os heróis da estrada, sejam bem-vindos.  Os demais órgãos de 

comunicação.  E, dizer que essa Casa é a Casa de vocês. É aqui que vocês têm que 

vir, é aqui que vocês têm que cobrar, porque somos nós o representante de vocês. 

E, não adianta dizer dos vereadores de Atalaia, como dizem assim de uma maneira 

geral, onde a gente vê na Internet dizerem que os vereadores não faz nada, tudo a 

culpa é do vereador, qualquer tolice que acontece em Atalaia, são os vereadores. 

Haja visto, que a maioria das coisas, é o prefeito quem tem o poder de assinar. Nós 

aqui estamos lutando por um Atalaia melhor, decente, haja visto a situação que a 

gente já falou aqui da Educação, da Saúde. A cidade do jeito que se encontra. 

Então, isso nós estamos vendo todo dia. Fazemos o Requerimento, pede, faz as leis. 

Não é por falta, porque o vereador tá aqui baixando a cabeça para o prefeito não, 

nós estamos pedindo e vamos continuar, porque essa é a nossa obrigação de cada 

dia, de tentar melhorar essa cidade, porque, afinal de contas, Atalaia é nossa. E, 

quanto a esse projeto, que não é bem um projeto, mas, é um projeto essa emenda 

que vai ser colocada, é certo, porque vocês precisam, é a dignidade de vocês, que 

precisam estar corretos diante a Lei. E, nós vamos aprovar, porque vocês são 

pessoas que precisam desse emprego, porque não é brincadeira você sair de cinco 

horas da manhã, ficar aqui na Rodoviária, ficar lá em cima o dia todo, sem ter hora 

de comer, que chova que e faça sol, que seja domingo e feriado. E, além do mais, é 



tão bom que vocês resolvem o problema do povo, pois são vocês que nessa 

agonia do povo, carregam, leva os filhos, as famílias, desloca o pessoal. É muito 

bonito o trabalho de vocês, é gratificante você chegar de noite, cansado em casa e 

dizer missão cumprida, isso me orgulha muito quando eu passo por ali e vejo que 

vocês estão trabalhando. Então, podem contar com meu apoio sempre. Não 

adianta de quem foi a ideia, o importante é que só resolve quando esta Casa, todos 

se juntam e aprovam. E, estamos, tenho certeza, todos ao lado de vocês. Qualquer 

problema que você estiver, conte conosco, porque, aqui, a gente tenta resolver o 

que vem, problemas que aparecem.  Então, eu só desejo a vocês boa sorte, sucesso, 

que Deus abençoe essa profissão tão bonita e tão honrada que é o do motorista, 

do taxista, daquelas pessoas que passam o dia escutando a vida nas estradas. 

Então, contem com o meu apoio. Agora que ele vai ser lido, nós vamos votar, vai 

para as comissões e assim que chegar, de imediato, nós aprovaremos.  

 

Para não perder o raciocínio, nós já vimos a situação da Saúde. Já foi falado aqui 

pela vereadora Maria, já foi falado pelo Janaína. Eu, todas as semanas, falo e é 

importante que a secretária responda. O que não pode é a Saúde de Atalaia ficar 

desse jeito. Eu gostaria de saber se você já fez a tomografia, a ressonância 

magnética? A vereadora Janaína, a semana passada, conversando comigo, falava 

da PPI de Atalaia, que ia pedir e eu vou pedir a PPI, para saber onde é que está 

locado o nosso dinheiro, os serviços que o Estado oferece para Atalaia, porque é 

muito difícil a senhora como usuária e eu como funcionária da Secretaria de Saúde, 

também fico angustiada, quando a gente pede um exame, o pré-natal e a gente 

não tenha nada de resposta, nem sequer de uma ultrassom, para que a gente dê 

um diagnóstico. É muito difícil. Um exame de sangue, é muito difícil.  

 

Também, eu conversando ontem pelas ruas, eu quero pedir ao secretário de 

Infraestrutura, o senhor João e eu disse que sempre nos atende, modesta a parte, é 

um secretário atuante. Que coloque iluminação lá na Rua das Canas, está lá tudo 

escuro. A Vila, que antes, na última reunião aqui, foi pedido, acho que a maioria 

dos vereadores, o que está acontecendo com a nossa cidade, que vive às escuras? 

É isso que a gente precisa ver, melhorar a condição, porque, foi muito louvável 

pedir a Polícia Militar para acompanhar esses ônibus e a Guarda Municipal também 

seria interessante. Mas, também a cidade precisa estar iluminada, para evitar os 

meliantes. Tá aí sendo paga a taxa e a cidade nas escuras, não tem lâmpada, não 

tem nada. Então, é bom vereador Maurício que o secretário reveja isso, junto com 

o prefeito, para que tome providência, pelo menos naquelas ruas mais 

movimentadas". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 



 

“Só questão de lembrar a Vossa Excelência que a vereadora Maria mesmo, agora a 

pouco, ela elogiou o secretário de Infraestrutura, porque foi feita a reposição de 

lâmpadas lá no Jenipapeiro. Lá na Ouricuri, na semana passada, também foi feita a 

reposição de lâmpada. Lá na Parangaba também. Está fazendo nos povoados e tá 

fazendo aos poucos. Mas, tenho certeza que vai chegar em todo o nosso município. 

O secretário tá fazendo o planejamento. O João Eudes já foi no Jenipapeiro, 

Ouricuri e tá solicitando agora para essa região aqui de cima, da vila e dos outros 

lugares". 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Voltando um pouquinho aqui a sua fala vereadora, é que a usuária Girlene ela deu 

a todos os vereadores hoje na verdade é um ofício, encaminhado pela Defensoria, 

datado do dia 11 de Março e recomendando que a Secretaria, em cinco dias, pelo 

menos, já marcasse e já tentasse resolver. Hoje, são 19, passou já oito dias e a 

usuária diz aqui que nada foi resolvido ainda. Nem sequer marcado nada. E, eu 

acho que o município não precisa passar por isso, fazer isso, essa humilhação, 

porque isso é humilhação com o usuário, que vai ter que judicializar isso, e, 

querendo ou não, requer tempo e a saúde da gente não espera. Então, eu acho 

que se fosse para algum familiar da secretária, do prefeito,  já tinha sido resolvido 

com certeza. Obrigado". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

"Realmente é um descaso. A gente precisa ver a necessidade de cada paciente. 

Sabendo que não podemos fazer 100%, mas, urgente é necessário, porque a vida 

da gente é diferente uma da outra. Profissão pode esperar, mas, a vida da gente, 

em uma emergência, a gente tem que resolver em segundos. Até porque, nós 

temos uma PPI locada em Maceió, então, é importante que a secretária veja isso, 

reveja. Inclusive, vou solicitar através de ofício, para saber onde é que está locado 

os nossos recursos, para que dê uma condição de saúde melhor aos atalaienses. 

 

Então, eu gostaria hoje de parabenizar ao Vereador Marivaldo pela iniciativa de 

tomar a frente da festa de São José, hoje dia de São José, padroeiro das famílias e 

que ele olhe para Atalaia e também derrame graças sobre todas as famílias. 

 

Eu gostaria também de fazer uma recomendação a secretaria de Educação, para 

resolver tanto a creche, como as outras escolas, inclusiva a escola da Porangaba. E, 

vamos convocá-la de novo, na forma da lei, para que ela explique onde é que tá e 



o que está acontecendo, porque não conserta, não faz um muro numa creche para 

proteger centenas de crianças e dá uma tranquilidade maior aos pais. Por que, eu 

mesmo, não quero meu filho estudando em uma escola que não tem a menor 

segurança, porque a vida da gente vale muito. Haja visto o que tem acontecido aí 

no Brasil, a gente é testemunha disso. Ficam lá essas crianças a mercê dos vândalos, 

a mercê dos carros, passando por isso, é um absurdo, isso é uma falta de 

humanidade. Parece que essa senhora não tem filhos ou não tem sobrinho, não 

tem parente. Como é que deixa as crianças abandonadas desse jeito, 

principalmente as crianças. Então, é muito sério.  

 

Também saber da secretária de Saúde, como é que está a Unidade Básica lá de 

cima, do bairro José Paulino. Quando vai ser entregue? É uma vergonha, quase oito 

anos e aquela obra ainda não foi concluída. E, também, quando vai fazer o muro, 

porque, nós funcionários, nós temos família, nós não vamos ficar lá também à 

mercê dos vândalos não, tem que no mínimo fazer um muro para nos proteger. 

Então, é muito sério, é muito grave, a nossa Atalaia precisa ser revista. Eu aconselho 

ao prefeito Chico Vigário, que sente com seus secretários, com o pessoal do 

primeiro escalão, segundo escalão, para reorganizar essa cidade, porque, do jeito 

que vai, tá um caos total.  

 

Então, a vocês todos, uma feliz semana e que Deus nos abençoe, com as bênçãos 

de São José". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Gostaria de aproveitar e mandar uma Moção de Parabéns a todos os blocos 

carnavalesco da cidade de Atalaia e, especialmente, ao Papeiro Folia”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros  

 

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

fazendo uso na palavra aqui nesta Casa. Cumprimentar a vocês que estão aqui no 

Plenário, em nome do meu amigo Gérson.  

 

Quero iniciar hoje meu discurso aqui na Câmara, tocando no assunto de muita 

importância para o nosso município e o nosso Distrito Branca, que a nobre 

vereadora Janaína já tinha tocado inicialmente, que é sobre o início das aulas da 

creche do Destino Branca. Já fizemos vários requerimentos e a gente está 

aguardando ansiosamente o início das atividades naquela creche. Então, como nós 

conversamos aqui, vereadora, pode contar com meu apoio. Eu já fiz algumas 



Indicações sobre aquela creche. Eu acredito que a gente tem que conversar para 

que a gente consiga determinar uma data para que inicie o ano letivo e que não 

prejudique tanto a comunidade, pois é de muita importância para todos, em todos 

os aspectos. E, uma criança que vai para creche, no sentido de ensino-

aprendizagem, é muito grande a importância. Então, a gente tem que correr atrás. 

Sabemos que houve um incêndio, mas, temos que correr atrás, sentar com a 

secretária, sentar com prefeito, junto com a comissão da Educação e os demais 

colegas vereadores, para que juntos a gente possa chegar a uma data para iniciar o 

ano letivo, que será de muita importância para a nossa comunidade. A gente mora 

vizinho ali, então, isso aí é uma ansiedade muito grande àquela comunidade. E, 

além de atender o Distrito Branca, atende outras comunidades vizinhas. Então, 

pode contar com meu apoio. Vamos sentar com a secretária, inclusive vou ver se 

ela tá hoje na Secretaria e eu vou conversar com ela pessoalmente. Hoje ou 

amanhã. Para que juntos, a gente possa ter uma data definitiva de quando vai 

iniciar o ano letivo na creche, porque a nossa comunidade não pode ficar à mercê, 

não pode ficar esperando, não pode se prejudicar por conta de não ter uma data 

definida de início de aula naquela comunidade". 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

"Primeiro, quero pedir desculpas porque o aparte, naquela hora, realmente eu 

precisava sair. Mas, espero que você tenha mais sorte do que eu, pois hoje pela 

manhã eu falei com a secretária e ela me informou assim, não tenho previsão. 

Foram as palavras que ela me deu. Mas, espero que você tenha mais sorte do que 

eu e venha com a resposta mais coerente, para a gente dar essa comunidade, 

porque, essa resposta, não posso chegar lá e dizer isso". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Assim que eu sentar com a secretária, manterei vocês informados no grupo. Mas, 

vamos correr atrás para que dê tudo certo.  

 

Outra indicação que eu fiz hoje, foi para Secretaria de Saúde, solicitando que envie 

um médico um médico para o PSF 2 branca. Também com urgência solicito e já fiz 

a Indicação, já está assinada, que ela desce uma correria aqui, para que mande com 

urgência para atender aquela comunidade do PSF 2. E, no mesmo PSF 2, eu fiz 

também uma Indicação para que mandem remédios destinados para o PSF 2. Que 

mande para os outros PSFs também, mas para o PSF 2, porque não está chegando 

por falta de segurança. Aproveitei também e fiz outra Indicação para o PSF 2, que 

bote um guarda municipal para que eles consigam mandar esses medicamentos e 



dê segurança a toda equipe técnica daquele PSF. Estou fazendo as Indicações que 

são necessária para que ele tenha um bom funcionamento. Foi feito hoje essas 

Indicações, só com urgência, porque a gente está com deficiência no atendimento. 

Que a Secretaria de Saúde tomem as medidas cabíveis no sentido de solucionar 

esse problema urgentemente. 

 

Quero fazer uma Indicação para Rua Antônio Severo, na Branca, para que mande a 

catrapilha e metralhas, pois quando está chovendo, está alagando todas as ruas ali 

do Distrito. Que o secretário de Infraestrutura tomem as medidas cabíveis para 

solucionar também esse problema do nosso Distrito. 

 

É com muita satisfação também que eu vou falar hoje sobre a questão do projeto 

do taxista. Eu que também já fui taxista, fui um dos fundadores da Associação dos 

Taxistas aqui, junto com Paulo Adriano. O Zé Hélio, teve uma época que ele queria 

que eu assumisse a presidência. Meu amigo Denilson também. Todas essas 

pessoas que foram fundadores da Associação dos Taxistas, que não está com a 

gente, mas, tenho certeza que estar com Deus, pois são homens de bem, que 

ajudaram muita gente. Tive, presidente Alexandre, a honra de ser convidado para 

ser vice presidente da Associação dos Taxistas, na época que era presidente o 

Michel. Não aceitei e fiz a indicação do Gerson, que hoje é o atual presidente. 

Tenho certeza que a Associação dos Taxistas está em ótimas mãos. Podem ter 

certeza que podem contar com meu apoio. Fui procurado por vocês colegas, e, na 

mesma hora, falei para o Gerson que poderia contar com meu apoio. E, está Casa 

será unanime em aprovar o projeto. Isso é melhoria e beneficia a classe dos taxistas, 

uma classe de muita importância para a nossa cidade, porque, onde tem emprego 

e renda, vereadora Janaína, a gente tem que dar uma prioridade, porque a questão 

de desemprego no nosso município, no nosso Estado e no nosso país é muito 

grande. Uma pessoa, que está conseguindo manter sua casa, conseguindo 

conquistar seu pão de cada dia, a gente tem que valorizar, nós temos que ir apoiar 

para que ele continue mantendo a sua casa, com dignidade. Então, nobres colegas, 

podem contar com meu apoio.  

 

Quero agradecer a todos e, nome de Deus, na próxima sessão, que a gente esteja 

todos os presentes e tenho fé em Deus que ele vai querer. Muito obrigado a 

todos". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 



“Em virtude da renuncia do vereador Toni, na sessão passada, da primeira 

secretaria, estaremos, na próxima terça-feira, fazendo a eleição para o cargo de 

primeiro secretário”. 

 
 


