
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereadora Camyla Brasil  

 

"Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham através das transcrições do 

Atalaia Pop, pelo serviço de alto-falante, pela Rádio Atalaia FM e pelas 

transmissões das minhas redes sociais. Meu bom dia a todos vocês e o meu muito 

obrigada por mais uma vez nos permitirem adentrar a casa dos cidadãos de Atalaia. 

Inicio as minhas palavras propriamente ditas agradecendo a Deus mais essa 

oportunidade de fazer uso dessa tribuna, em mais uma terça-feira. Infelizmente, a 

gente faz uso da Tribuna sem conseguir passar perspectivas boas para as pessoas.  

 

O motivo que me traz hoje realmente aqui a Tribuna é com relação ao ponto 

eletrônico que está sendo implantado aqui no município. Gostaria de 

primeiramente dizer que não sou contra o ponto eletrônico, sou totalmente a favor. 

Mas, as coisas quando estão implantadas, se elas são benéficas para o município, 

ela tem que ser exigida Igualmente para todos os servidores, não pode cadastrar a 

digital de um e deixar de cadastrar a digital do outro, porque eu sou afilhada, eu 

sou apadrinhado ou qualquer coisa parecida. Os cadastros das digitais, as 

exigências devem ser para todos os servidores.Vamos dizer que eu sou serviçal e o 

Júnior também é servidor do município, vamos dizer que é outro cargo, mas nós 

somos lotadas no mesmo local e cadastra a minha digital e não cadastra dele, vai 

exigir o meu ponto e não vai exigir o dele. Em primeiro lugar, já está exigindo o 

ponto eletrônico quando os salários ainda não foram colocados em dias. E, não 

tem perspectiva para ser colocado em dias. Já começa errado aí. Mas, eu sou 

servidora e quero fazer jus ao meu salário, eu tenho mais é que trabalhar. Mas, que 

o cadastro das digitais, a denúncia que chegou para mim é que não está sendo 



cobrado para todos, não tá sendo cobrado de maneira igualitária. Então está sendo 

cobrado por cara. Às vezes, as pessoas são da mesma função, mas cobra o meu e 

não cobra do fulano. E, outra coisa, também as exigências das pessoas que 

trabalham em Unidade Básica de Saúde, por exemplo, quem é lotado na Branca, lá 

não tem ponto, o ponto é na Secretaria. Poxa vida, só do tempo que eu gasto de 

bater o ponto para me deslocar do meu local de trabalho. Isso não existe, pois se 

você vai cobrar, você tem que dar condições do que você está cobrando. Como é 

que você cobra um ponto eletrônico e bota um ponto na Secretaria de Saúde, 

onde Atalaia é cheia de Povoados, de Distritos e Unidade de Saúde espalhada pelo 

município inteiro. Não chega a tempo. Eu vou primeiro para a unidade atender o 

povo ou eu vou primeiro lá bater meu ponto, para garantir meu salário? Eu vou 

primeiro bater o ponto. Está uma bagunça. Essa denúncia, eu recebi e eu gostaria 

de explicações da Secretaria de Saúde. Mas, quero encaminhar através de uma 

Indicação desta vereadora e quem quiser subscrever, fique à vontade. 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“As informações que eu tenho é que tem até o final do mês de novembro para 

fazer a coleta da digital de todos os servidores. Então, na verdade, só vai entrar 

realmente em vigor no mês de dezembro, para folha de dezembro. O fechamento 

da folha de novembro ainda vai ocorrer nos moldes antigos da administração 

pública. Então, porque está cadastrando umas pessoas e outras não, mas é que no 

mês de novembro ainda ninguém será penalizado. Agora, a partir de dezembro, 

quem não tiver realmente cadastrada a sua digital, aí passar a ter desconto no seu 

salário. Essa é a informação que eu tenho. Mas, se é para todos, aí realmente eu 

não sei como é que vai ficar. Mas, a gente vai acompanhar no Portal da 

Transparência". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“E além disso assim eu deixo sempre as minhas redes sociais abertas a qualquer 

cidadão a fazer qualquer denúncia, até mesmo de forma anônima. Eu recebi essa 

denúncia e eu como fiscal da Lei, fiscal do Povo, representante do Povo, eu 

gostaria de explicações realmente das localizações dos pontos, porque acredito eu 

que deve desistir em Lei uma distância plausível do ponto do local onde você bate 

o ponto, o local onde você exerce a sua função. Realmente não existe, vamos dizer 

eu tô lotada no Distrito de Santo Antônio eu tenho que bater o ponto na Secretaria 

de Saúde. A Educação já está colocando realmente nas unidades, nas escolas, por 

isso que eu estou me dirigindo a Saúde". 

 



Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Eu gostaria de uma explicação do porquê que o Jurídico da Prefeitura não bate o 

ponto eletrônico? Se existe uma coisa assim, porque eles são funcionários e aí eu 

gostaria também de um explicação do porquê que o Jurídico não bate ponto 

eletrônico". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“A questão é a seguinte, o negócio é muito sério, pois a administração tá levando 

as coisas na brincadeira. Estão brincando de administrar, a verdade é essa. Estão 

brincando de administrar, porque não existisse isso de ponto eletrônico. Se a 

senhora é a favor, eu respeito a sua opinião, mas sou contra, porque quem só vai 

se prejudicar são aqueles que trabalham. Que em vez de ir para casa, tem que ficar 

lá para botar o dedo. A verdade é essa, que só vai ser prejudicado, penalizado 

como sempre, o funcionário que trabalha, infelizmente isso é Atalaia". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

"Na verdade eu sou a favor do ponto, desde que sejam adotados critérios de 

igualdade para todos. Exigir que o funcionário que está em desvio de função, 

retorne para a sua função de origem, lógico que eu concordo. Agora, se volta a 

Camyla e não volta o Anilson, aí é que não pode. Eu estou dizendo a Camyla, mas 

eu deixo bem claro que eu não sou servidora do município, sou funcionária do 

Povo, porque estou vereadora". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Na verdade, em um município tão extenso como Atalaia, com dois Povoados com 

aproximadamente 28 quilômetros de distancia, que é Porangaba e Ouricuri, para 

fazer esse trabalho do ponto, tem que ter o ponto especifico para os funcionários. 

A sua mensagem é louvável. Vai ter que implantar em Ouricuri, Porangaba e Santo 

Antônio, porque não vai ter como os funcionários virem para a Secretaria de Saúde 

e voltar para o seu local de trabalho. Tem que fazer um estudo sobre isso, pois não 

pode prejudicar o funcionário e ele também não pode sair de casa, por exemplo 

cinco da manhã, para chegar seis ou sete na Secretaria, assinar e voltar. Tenho 

certeza que quem está a frente disso, vai se preocupar com esse detalhe que é 

muito importante para os servidor”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 



 

“Aqui em Atalaia é o seguinte, implanta as coisas, começa a exigir e depois é que 

organiza e que toma as providências. Eu acho que o que é a fase de transição é o 

contrário né, primeiro se adequar para depois exigir. Na verdade é que exigem 

primeiro, o dever vem sempre primeiro do que os direitos, infelizmente é isso. Mas, 

assim, eu tô escutando aqui de forma isolada ele no uso do microfone, mas diz o 

líder que vai ser instalado em todas as unidades, o que é realmente o correto. 

Porém, só pode ser exigido quando tiver nas unidades, enquanto não tiver nas 

unidades, como é que você vai exigir? Isso não existe, não existe essa situação e 

não existe exigir por cara". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

"Quantos ao PSF, eu falo do meu, que ainda não implantado, porque a Lei diz que 

você tem que bater o ponto no local do seu trabalho. A gente não pode sair daqui 

do Posto de Saúde para ir para o hospital ou vice-versa. Então, existe uma proposta 

para Janeiro ser instalado nos PSFs. E, até agora, o ponto está sendo volante, onde 

passa o pessoal com ponto e a gente assina e passa para a Secretaria, até que se 

resolva, Eles não estão exigindo por conta disso, porque tem que ser um ponto em 

cada Posto e acho que a partir de Janeiro é que pessoal estará organizando para 

ser implantando. A previsão é para janeiro, que seja instalado em todas as 

unidades". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“No Pilar já existe dessa forma. Tem ponto no PSF e na Escola. É dessa forma para 

não prejudicar ninguém e a coisa fluir”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Só uma duvida, isso aí é só para os efetivos ou contrato e também comissionado? 

Eu tenho essa dúvida, porque se for para todo mundo, vai ter que fazer uma 

mágica. Por que como é que coordenador que é lotado aqui, mas tem 40 horas no 

município vizinho e trabalho aqui na coordenação, como é que ela vai assinar esse 

ponto. Só mágica né, a não ser que deixe o dedo". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Vai fazer dedo de silicone como eu vi no Fantástico há anos atrás.  

 



Estou tratando disso aqui minha gente, porque eu recebi através de denúncia e 

não recebi só através de um funcionário, recebi através de mais de um funcionário. 

Mas, talvez as pessoas que estão mais ligadas a mim, as que tem mais contato 

comigo, são realmente as mais perseguidas, talvez seja por isso que ela já está 

valendo e já tem que ir lá na Secretaria colocar o dedo. Realmente acontece né, das 

pessoas ligadas a vereadora Camyla Brasil que tem alguma afinidade, acaba sendo 

as mais perseguidas pelo Governo. Mas, eu não quero cobrar nem que ninguém 

fique em casa, nem que ninguém vá trabalhar, não é isso.  

 

Também ficou tratado em uma reunião na terça-feira passada, com o prefeito, a 

respeito do pagamento dos contratados, que tem pessoas que tem três meses a 

quatro meses do ano passado e desse ano tem dois meses. Ficou remarcado para o 

dia 27, uma nova reunião, para poder dizer se haveria possibilidade de no dia 30 

pagar uma folha e nessa data, respondesse quando vai pagar outra folha. E, que o 

do ano passado, que já tinham parcelado, como é que vão resolver isso? Foi 

tratado na reunião. Porém, já estão sendo chamadas pessoas a voltar para 

Educação, contrato. Talvez não professores, mais serviçais e serviços gerais e tudo 

já estão sendo chamados novamente. Professores também, mas eu realmente não 

tinha a certeza, porque ninguém tratou comigo. Eu não entendo, alguém pode me 

explicar? Como é que você não tem resposta para dar do pagamento e você 

recontrata. Primeiro que você colocou para fora sem nenhum estudo. Algumas 

Escolas chegaram a parar, sem funcionar. Então, foi colocado todo mundo para 

fora sem estudo nenhum. Quando a gente for saiu da reunião ninguém sabia qual 

seria o impacto financeiro das atitudes que seriam tomadas. Volta sem ter essa 

resposta, sem ter solução, sem ter nada e já coloca as pessoas para trabalhar de 

novo. É brincar com a população de Atalaia, brincar com essas pessoas que 

infelizmente precisão. Infelizmente você tem 4 ou 5 meses, mas você volta, porque 

qual o outro emprego que Atalaia tem? Qual a geração de emprego e renda que 

tem aqui? Infelizmente as pessoas que se submetem a trabalhar no Black Friday, no 

trabalho voluntário do Black Friday, onde Trabalhe três e receba um e assim vai. 

Infelizmente. Eu estou realmente muito entristecida com a situação.  

 

Não vou nem falar dos dos pagamentos, porque hoje já é dia 20 do mês e 

Administração não recebeu, a Guarda não recebeu, a Saúde também tem pessoas 

com salários atrasados. Infelizmente são dois meses da Saúde. Por mais que a 

gente tente entender, a gente não consegue.Vou encerrar minhas palavras hoje 

infelizmente com essa situação, mas eu espero que a Secretaria me responda 

oficialmente aquelas informações que eu recebi aqui de forma informal. E, que 

realmente as coisas só acontecem com as devidas providências". 

 



Vereadora Janaína do Cal 

 

“"Endossando as palavras da vereadora Camyla Brasil, a gente vem aqui cobrar o 

direito do servidor, dos seus salários atrasados. Realmente nós teremos uma 

próxima reunião, como ficou acordado, no dia 27, para que o Executivo ele 

determine um cronograma de pagamento para as pessoas que estão a meses sem 

receber. Hoje eu tenho aqui que os contratados da Saúde estão com dois meses, 

os contratados do Hospital com dois meses, inclusive hoje eles estão parando. Os 

técnicos de enfermagem hoje pararam as suas atividades por conta dos salários 

atrasados. Os médicos estão com um mês em atraso. Os contratos da Educação 

oscilam entre 3 a 5 meses de salário atrasado. E, do dia primeiro ao dia 20 de 

novembro, entrou nos cofres públicos do município R$ 3.796.475,73. Então, assim, 

é dinheiro, realmente tem muito dinheiro e está faltando é administração, porque a 

gente não está vendo. Hoje, dia 20, eu fui informada agora,que hoje são 20 e 

entrou esse dinheiro até hoje, e a Guarda Municipal não recebeu, a Infraestrutura 

não recebeu, a Administração não recebeu, assim como grande parte da Educação 

não recebeu. Se não me engano, recebeu até perto de R$ 2.000,00. A saúde eu não 

tenho conhecimento. Agora a pouco eu entrei em contato com pessoal da 

Prefeitura e me informaram que hoje paga a Infraestrutura, a Guarda o mês de 

outubro e mais uma faixa, não sei até quanto, da Educação. Então, mais uma vez, o 

resto da Administração, o resto da Educação vai ficar 60 dias sem receber, porque 

vem o dia 30 e por aí vai e a bola de neve a cada dia cresce. E, eu acho que esse 

mês de dezembro realmente vai chover dinheiro no município, para que se possa 

cumprir o acordo que a Prefeitura fez, de no dia 10 de janeiro os pagamentos 

estarem todos em dia. Com fé em Deus e em Nossa Senhora das Brotas, que isso 

se realize, mas, infelizmente, esta vereadora não tem 0% de credibilidade de que 

isso aconteça. Mas, vamos torcer que dê certo, pois acredito que todo mundo aqui 

queira mais é que dê certo.  

 

O outro assunto que eu queria falar, dessa vez eu me direciono aos nobres colegas. 

É o seguinte, todos aqui, ninguém conhece ninguém, mas todos aqui já sabem da 

postura da vereadora Janaína do Cal desde o dia que eu entrei nesta Casa. Sou 

presidente da Comissão de Redação e Justiça e está aqui o nosso Jurídico que não 

me deixa mentir, que todos os meus pareceres eles são feitos por mim, porque eu 

tenho o maior cuidado de ler o projeto. Quando eu tenho alguma dúvida, me 

reporto a vereadora Camyla, me reporto ao Jurídico, mas eu tenho o maior cuidado 

realmente de desde o início de aprender, de ler o Regimento Interno desta Casa, a 

Lei Orgânica do Município e votar de acordo com as minhas convicções. O 

vereador Maurício certa vez apresentou aqui uma um pedido de vista, não achei 

necessário e eu fui contra. Apresentei emendas aqui onde alguns vereadores 



disseram que iam derrubar e eu disse que derrubem, pois é um direito que assiste 

a cada um, agora que o meu posicionamento eu não vou mudar nem por causa de 

Camyla, de Marivaldo ou de quem quer que seja. Então, assim eu tô dizendo isso 

porque nós recebemos um Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito 

suplementar ao orçamento vigente e, diante disto, o presidente convocou a 

extraordinária. Por motivos pessoais, que foi muito em cima, alguns vereadores não 

puderam comparecer e foi remarcada para hoje. Eu fiz o meu parecer, da minha 

comissão favorável, porque eu estou aqui para defender o município. Eu estou 

autorizando a abertura de um crédito suplementar, porque eu quero que o 

servidor receba. Eu não sei das contas da Prefeitura, eu não sou da contabilidade 

da Prefeitura, mas, se a Prefeitura mandou para aqui e o objetivo é para melhoria 

do município, eu vou aprovar. Se o meu parecer foi favorável? Sim, eu vim para 

sessão extraordinária que é um direito que me assiste e está aí assinado por mim. 

A comissão é feita de cinco vereadores, quem não quiser assinar, fique à vontade. 

Agora, o que a vereadora Janaína do Cal chegar aqui e decidi, eu peço que 

respeitem, pois eu respeito a opinião de todo mundo. Agora, eu também não vou 

aceitar críticas e nem falácias de pé de orelha, de que hoje foi preciso disso ou 

daquilo. Eu tenho meu posicionamento e  pronto. Se hoje chegar aqui o projeto, 

vai ser votado na Extraordinária e, se os outros vereadores forem contra, eu vou 

votar favorável, tenho meu direito e eu estou aqui para isso. Tiveram várias outras 

coisas aqui, o presidente desta Casa, com maior respeito que eu tenho por ele, 

votei nele no primeiro mandato dele e para o segundo votei contra. Sou muito 

mulher para dizer a ele os meus motivos e votaria contra, nada contra a pessoa 

dele, só não sou favorável a certas coisas da Administração. Então, assim, eu 

respeito para ser respeitado e quero dizer que o direito do outro começa quando o 

meu termina". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de passar para a senhora o seguinte, muitos não entendem e nas redes 

sociais é esse absurdo a respeito principalmente de vereadores. Mas, nós que 

sabemos das leis aqui, tem até companheiros que as vezes atrapalha o Regimento, 

a Lei Orgânica, por não se inteirar 100% do que manda, mas nós temos aqui uma 

Lei Orgânica que não é só em Atalaia, em Alagoas, é no Brasil, que dá direito a 

haver extraordinárias, se for o caso de madrugada em feriado em dias Santos e 

outros. E, sabemos também que todo final de ano existe essas grandes balelas, 

onde todo mundo agora mete o pau e diz que o vereador agora vai encher o bolso, 

porque chegou o Orçamento, a Lei Orgânica e etc. Mas, a realidade é que a honra 

pessoal de cada um é mais importante do que a pouca importância das más 

palavras, das maldades que todo mundo joga em cima dos vereadores. Quero 



parabenizar Vossa Senhoria pelo seu ponto de vista, que também é o meu. Acho 

que se eu for desleal comigo, acho que não vou ter nem o sentido de seguir na 

vida. Sou exigente como Vossa Senhora e procuro vê nas Leis, se estão de acordo 

com a Legislação vigente no município e naFederação, para então proferir meu 

voto. Parabenizo Vossa Senhoria por esse posicionamento. Pouco vereadores, 

procuram dignificar a profissão que nós exercemos aqui. Nós não somos, nós 

estamos, mas estamos com a confiança do povo, apesar em grandes momentos de 

não merecerem”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Só finalizando, eu quero dizer o seguinte, que eu quero ter a minha consciência 

tranquila de que quando chegar no final do mês ou no mês que vem a Prefeitura 

não dizer que não pagou, porque não tinha mais a dotação, porque a vereadora 

Janaína do Cal fez isso e aquilo outro impedindo que o projeto fosse votado. Em 

contrapartida, eu vou fazer a minha parte e, se o prefeito e a Secretaria de Finança, 

quem quer que seja vai fazer a parte dela, infelizmente não cabe a mim, pois se 

coubesse a mim realmente eu acho que eu tava tentando fazer bem diferente do 

que é a realidade de Atalaia hoje. Então, como eu ia dizendo, não sou melhor do 

que ninguém, nem pior do que ninguém, mas eu sempre tenho cuidado e está ali a 

LDO que é outro projeto que a gente precisa votar antes de sair em recesso esse 

ano. Desde semana passada que eu venho estudando, venho lendo, para não 

chegar aqui e falar besteira e não saber o que não vai falar. Respeito a opinião de 

todos vocês, cada um tem o seu ponto de vista". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer que essa é uma 

Casa democrática, que cada um tem sua opinião e tem que respeitar. E, a 

Democracia existe e cada um tem seu ponto de vista. E, Vossa Excelência como faz 

parte da comissão e é a relatora, eu acompanho o voto da relatora e parabenizo, 

porque se a matéria veio aqui é para a Casa aprovar. A obrigação do vereador é 

votar na matéria que vem do Executivo, nos projetos de Lei, da Educação. Não 

podemos aqui tratar de mexer em Orçamento, de dinheiro essas coisas, mas a bem 

do povo de Atalaia, todos os vereadores foram eleitos para representar esse povo. 

Parabenizo Vossa Excelência mais uma vez e a democracia prevalece nessa Casa. 

Por isso que são 13 vereadores aqui nessa Casa. Eu digo, vamos discutir os projetos, 

discutir as ideias, mas não o ser humano. Então, quando a gente discute as ideias, a 

democracia prevalece e só tem todo mundo a ganhar". 

 



 Vereador Fernando Vigário 

 

“Ao nosso amigo Nisvaldo, que parabenizo pessoal mente pela idade nova. Que 

sua luta seja vitoriosa e gloriosa.  

 

Gostaria primeiro de enviar algumas Moções de Parabéns. A primeira ao nosso 

amigo Nisvaldo, pelo passagem de sua data natalícia. Também para o funcionário 

Gilvânio Miranda, que realizou uma belíssima Cavalhada em homenagem ao seu 

aniversário, ofertada a Nossa Senhora Aparecida. Enviando também a Moção aos 

três Cavalheiros que receberam os troféus, em primeiro lugar o Reinando Barros, 

em segundo André Vigário e em terceiro o Luiz Fernando de Albuquerque Neto, o 

Luizinho Vigário, que estréia na pista, graças a Deus, com a sorte de ter atuado ao 

lado de grandes cavalheiros do Estado e conquistado o troféu, trazendo muita 

alegria para nós. Ainda temos os amigos Jailson Farias e o comandante Elvis, todos 

que completaram aniversário essa semana e aos quais enviamos votos de parabéns. 

 

Queria aqui me reportar em primeiro lugar sobre essa readaptação funcional de 

todos os funcionários do município, onde aqui a vereadora Camyla decorreu em 

cerca de 80% seu pronunciamento. Temos que ver que se estava tudo atrasado, 

onde o prefeito recebeu esse município há quase dois anos atrás, com cinco ou 

sete folhas em atraso. A fora décimo terceiro, a fora terço de férias e outras 

obrigações trabalhistas. De lá para cá temos visto uma performance negativa, 

vamos assim dizer, porque o atraso tem sido crucial. Vimos também a grande poda 

de arrecadação de todos os municípios do Brasil, a ponto de chegar, como disse 

em sessão passada, um desconhecido, num partido nanico e dobrar o Brasil com a 

força do povo. Aí está o resultado, Bolsonaro ganhou a eleição, porque o povo não 

suportava mais, nem está suportando. Se você recebe em dia, tem sua feira 

controlada, tem a noção de investimento do que fazer com a sobra, quando sobre, 

pois no Brasil hoje pouco sobra, a não ser problemas. E, ter a dignidade de andar 

de cabeça erguida e de peito aberto. 

 

Vimos aqui denuncias dos senhores vereadores de que existem inúmeros 

funcionários que ganham mais de dez mil reais ou quinze mil reais. Eu não sou juiz 

para definir quem é que tem culpa ou quem deixou de ter, mas que existe, existe. E, 

na maioria dos casos, nenhum deles trabalham. Aí vem um modo novo de 

Governabilidade, onde exigi que todos os funcionários estejam presentes nos seus 

setores de trabalho e assinem um ponto eletrônico. Mas, no discurso da nobre 

vereadora Camyla Brasil, que me desculpe por não estar aqui nesse momento, mas 

gostaria de rechaçar algumas coisas. Se não apertar, não vai resolver.  

 



O vereador Anilson falou que está havendo um prazo para que tenha a adequação 

necessária a ser mantido esses arrojos. A vereadora Janaína lá na frente falou que 

tem gente que tem 40 horas em municípios circuvizinhos e tem 80 horas aqui. Qual 

o ser humano que aguenta trabalha 120 horas, quando a carga topada só pode ser 

de 60 horas. Então, senhores vereadores, precisamos ter cuidado quando vamos 

dizer as nossas coisas, pois criticar é bom, eu critico aqui, pois jamais chegarei aqui 

para defender o que está errado, pois isso há mais de 30 anos defendo aqui os 

funcionários. Mas, é preciso vê que funcionário pouco gosta de vereador e os 

senhores sabem disso. Só querem receber em dias, mas não veem a nossa luta com 

o SEATA e quando conseguimos uma vitória, não mandam nem uma mensagem 

agradecendo por aquela luta. E, é isso que desmotiva a gente.  

 

Aqui na semana passada vi o nobre vereador Marcos dizer que da sua família, 

nenhum ganha acima de dez mil. Mas, o senhor precisa saber vereador Marcos, 

que o funcionário que tem 30 anos chega perto de dez mil ou passa, naturalmente”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“A proporção é horrível. O meu irmão tem quase 30 anos e não chegou a dez mil 

reais. Mas, tem funcionário que tem mais de 25 anos ou 30 anos que também não 

chegou a isso, exercendo a mesma função desse que ganha 15 mil, ou 10 mil. Isso 

aí vem dos maus costumes dos gestores que negociaram voto por gratificações. É  

por isso que Atalaia vem pagando o preço dessa política velha, dessa política 

ultrapassada, onde negocia voto por dinheiro, por gratificações. Está na Portal da 

Transparência, lá podemos olhar quem ganha 10 ou 15 mil reais. É algo 

desproporcional quem ganha esse valor. E é contado nos dedos e eu sei quem são 

esses que ganham esse dinheiro. Atalaia não comporta o salário que ganha esse 

servidor. Um cidade que não gera emprego, que não tem recursos nenhum, com 

salários atrasados e o cara passar a ganhar 10 ou 12 mil. Só se for um médico, 

onde acho justo ele ganhar esse valor. Mas, acho desproporcional um servidor da 

Educação ganhar um valor desse. Vamos fazer uma pesquisa dentro da Prefeitura 

para vermos se tem um professor da mesma idade desse que ganha 12 mil, para vê 

se ele tá ganhando esses 12 mil. Para ser justo, ou equipara para 12 mil também, 

ou baixar para o que o outro ganha”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de dizer que concordo e por isso que citei Vossa Senhoria aqui. Queria 

dizer que com esse novo modelo, muitos aí vão ser descobertos. Vão ter que vim 

trabalhar. E outra, se estiver errado, que devolva, porque a Lei diz que se acumulou 



ilicitamente, tem que devolver ao município o que vinha recebendo de forma 

errônea. Nesse momento temos que dar o crédito aos gestores diretos, que estão 

responsáveis por isso. Caiu agora a pouco a estabilidade do servidor público. E, se 

já está aposentado, pode ser o salário de 200 mil reais que ninguém mais vai 

futucar lá. Mas, aqui já tem uma regra nova, de que as gratificações só incorporam 

após 10 anos ininterruptos. Acho que temos que ter noção do que vamos fazer, 

para que Atalaia saia desse vermelho. E, essa situação está em todo o Brasil. Todas 

as medidas para conter abuso, tem que ser drástica. É melhor hoje ser preterido 

pela opinião popular e ser bem quisto pela classe funcional, do quê viver num 

engano total.  

 

Estamos vendo uma crise maior em Palmeiras dos Índios, com um prefeito que foi 

eleito contra as Oligarquias daquela cidade. Um prefeito que ganhou junto ao 

povo e de uma hora para a outra estoura a bomba contra ele, com nove 

vereadores contra ele. Apertaram tanto as coisas que ontem, fizeram a eleição e 

com 11 vereadores, apareceram 13 votos na urna. Pra concertar errado, não iremos 

concertar nada. Temos que seguir as duras penas, a Lei. E, parabenizo a vereadora 

Janaína pelo seu discurso, pois aqui nós temos noção, tanto ela como a vereadora 

Camyla, que são advogadas e jamais vão aprovar coisas que vão prejudicar o povo. 

Mas, temos que saber que no mundo da política, isso aí de suplementação, de 

novos encargos, isso é normal. De uma hora para a outra chega uma Lei nova e 

muda tudo, isso é normal.  

 

Estive ainda agora conversando com o nosso amigo Lucas que está vivendo um 

aperto pelos outros. Pelos erros dos outros, alguns comerciantes estão ilhados, 

sem recursos financeiros para manter a família. Isso por causa de três ou quatro 

que transgride a Lei diariamente. A nossa Lei aqui é pouca para brigar com a Lei 

maior e estamos aí imbuídos nos bons propósitos de procurar Promotoria e juiz, 

para tentar resolver essa questão. Por que, a vida de nós políticos é essa, todos os 

dias está procurando resolver a vida dos outros, não é dos nossos”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Já que o senhor tocou nessa parte dos comerciantes, que realmente precisa de 40 

metros para poder vender bebida alcoólica, mas essa Lei ela deve ser extensa não 

só para o bairro José Paulino, tem que ser extensa para todo município. Existem 

estabelecimentos, churrascarias, bares em outras localidades que também vendem 

bebida alcoólica e nós sabemos disso. Não quero aqui prejudicar ninguém, mas 

como Vossa Excelência disse que a Lei tem que ser aplicada, então que seja 

aplicada para todos". 



 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Na semana passada disse aqui que um dos grandes pilares para brigarmos nessa 

questão deles é que Atalaia não é uma cidade onde para caminhoneiro, não tem 

nem espaço. E, essa Lei foi criada para coibir o uso de álcool e drogas pelos 

caminhoneiros, tendo em vista os grandes acidentes e incidentes acontecidos nas 

BRs de todo o Brasil. Mas, nós estamos solícitos aqui e já falei isso ao Lucas. Vamos 

ter uma comissão aqui e ir lá pedir ao juiz e ao promotor que possamos jogar 

câmeras nesses estabelecimentos que funcionam sábado e domingo, pois  é um 

meio melhor de vigilância, facilitando até o trabalho da Guarda e da Policia. Tendo 

as câmeras, os meliantes vão pensar duas vezes em ir para ali tentar essas coisas.  

 

Gostaria de pedir ao secretário de Aviação e Obras, através de Indicação, ara que 

faça uma revisão urgente lá na Vila, no lado do galpão do Gilberto, onde tem dois 

refletores apagados e está uma escuridão terrível. Principalmente em pontos 

cruciais de iluminação”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Aproveitando a sua Indicação, gostaria também de fazer uma Indicação ao 

secretário de Infraestrutura, para que ele possa mandar podar as árvores lá no 

Povoado Genipapeiro”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Quero dizer que sou a favor da suplementação e estamos aqui juntos trabalhando 

da mesma forma. Seja o prefeito que for, Fernando Vigário nunca veio aqui para 

negociar. Se é para o bem do povo, se é Orçamento ou LDO, a obrigação nossa é 

aprovar e depois cobrar as ações do prefeito”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Desde a semana passada estive preocupado com a situação do município de 

Atalaia, em questão dos nossos amigos comerciantes da Vila. Hoje vivemos em 

uma cidade sem incentivo de trabalho nenhum, onde passamos por uma crise que 

se alastrou e se fixou nesse município e estamos a mais de cinco anos convivendo 

com ela. Venho no meu pronunciamento dizer que Capela, Cajueiro, Viçosa, 

Maribondo, Pindoba, Pilar, você não ouve mais falar em crise, estamos ouvindo 

falar em crescimento da cidade e no próprio crescimento político dos políticos dos 



municípios, preocupados já com 2020. Uns se credenciando mais ainda e outros já 

tentando migrar para outras cidades, achando que tem espaço por fazer uma 

gestão razoável em seu município e tem a ousadia de se estender as cidades 

circunvizinhas. Enquanto isso, a Câmara de Vereadores de Atalaia estão nesse 

processo administrativo há mais de cinco anos e confesso que estamos perdendo 

um pouco de credibilidade política. Mas, quero dizer ao povo atalaiense que a 

Câmara de Vereadores de Atalaia não tem cruzado os braços e não tem culpa do 

que vem acontecendo há mais de cinco anos dentro desse município.  

 

A vereadora Janaína subiu a essa Tribuna agora a pouco e mostrou números e 

valores que entram dentro do município de Atalaia. Atalaia sempre foi uma das 

maiores arrecadações do Estado e continua sendo. É lamentável a gente vim aqui a 

esta Tribuna e ainda falar de salários atrasados da Guarda Municipal, do Gari, da 

Infraestrutura, da Educação, contratados e comissionados. Hoje tem a esperança de 

sair o pagamento do Guarda Municipal. Qual é a motivação que vai ter o 

funcionário em volta ao seu trabalho, sair de sua cidade para trabalhar aqui, sem 

ter o seu salário em dia”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“O que mais dói a nós vereadores é saber que o dinheiro entrou e a gestão não 

teve sequer o compromisso de pagar o povo. Entrou no dia 16 quase 600 mil e 

dava para ter pago alguma coisa. Mas não, esperou para hoje, para juntar com o 

que entrasse hoje. Cada dia que passa, fica pior a situação. Tem gente da 

administração passando fome, passando necessidade. Não é brincadeira, uma 

pessoa que faz a sua feira de mês, mas passa sessenta dias para receber. Como é 

que vai passar? Vai fazer greve de fome?”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Com toda essa turbulência que vem passando o nosso município, como o nosso 

amigo vereador Fernando falou, é mais fácil criticar do que elogiar. Eu também não 

recebi nenhuma mensagem de agradecimento de nenhum munícipe atalaiense por 

ter defendido a causa do Educador, a causa do Guarda Municipal. E, todos os 

vereadores aqui já subiram a Tribuna para defender o direito do povo. Com toda 

essa turbulência de Atalaia, com salários atrasados, uma cidade que parou de 

andar há muitos anos, onde tivemos uma gestão de quatro anos e com dois 

prefeitos, em meio a tudo isso, tem comerciantes que está tendo ceifado o seu 

direito de trabalhar. Não se concerta erro, com outro erro. A minha vinda aqui hoje 

é mais um apelo, para pedir ao prefeito, pelo amor de Deus, que não faça o que foi 



feito na sexta e no sábado. Temos a Praça do Mapa que foi invadida por uma 

Biblioteca, que hoje não serve de nada e hoje tirou o brilho daquela praça. 

Colocaram uma Biblioteca no meio da praça. Eu não era vereador nesse tempo, 

mas se eu estivesse aqui, iria brigar para não acontecer o que aconteceu. E, hoje, 

um bar na praça. Nada contra o amigo da Plataforma, gente boa, que trata todo 

mundo bem, que precisa ganhar o seu pão e vender a sua cerveja. Foi liberado 

pelo próprio prefeito, para colocar um bar em cima de uma praça pública, onde 

não tem estrutura física nenhuma para atender mais de 40 ou 60 pessoas. Não se 

concerta um erro com outro erro. Estou aqui para defender a causa do  dono da 

Plataforma, como do dono do depósito do Lucas, como o Machado do 

churrasquinho. Que se procure um lugar e coloque, mas praça não é lugar de se 

colocar bar. Praça foi feita para o lazer dos munícipes”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Eu tô achando muito eloquente o seu discurso nobre vereador. Já dizia Castro 

Alves, a praça é do povo. E, na época eu era vereadora quando colocaram aquela 

Biblioteca e eu concordei na época, porque eu acho que cultura tem a ver com 

lazer. Uma biblioteca pública, onde ela funciona, com as pessoas da Educação 

trabalhando, levando entreterimento para as crianças, para os adultos, para que 

faça uma leitura, faça um trabalho de integração com os idosos, faça um trabalho 

de integração com as crianças. Eu concordei na época, neste sentido. Agora, uma 

praça escura, onde a Biblioteca foi mal colocada, onde ali inclusive já aconteceram 

tiroteios naquela praça, onde os meliantes se esconderam por trás da Biblioteca. 

Vossa Excelência está coberto de razão, porque nesse momento aquela Biblioteca 

funciona como entulho no meio da praça. Ali deveria ser o local de diversão, de 

Cultura para o povo de Atalaia, onde também tivesse uma boa iluminação, 

tivessem pessoas ali, pelo menos um guarda municipal, onde desse segurança as 

pessoas. Vossa Excelência tem razão, porque nesse momento a praça não está 

ocupando o lugar que ela deverá ocupar, porque a praça é do povo para 

entreterimento. E, Vossa Excelência está certo quando fala também a respeito da 

invasão, não só na Praça do Mapa, como também nos demais terrenos da cidade, 

onde ele foi ocupado por pessoas que não tem nada haver. O terreno é público, é 

da Prefeitura. Nesses terrenos, como eu sempre falo aqui, deveria ter uma 

segurança, deveria ter uma fiscalização, pois não só é invasão de praças, mas de 

calçadas e os demais terrenos públicos". 

 

Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 



“Excelente a palavra da vereadora Neide Miranda, mas eu acho que a nobre 

vereadora só tá esquecendo que a gente vive em Atalaia. Atalaia não existe esse 

tipo de coisa, nem fiscalização e nem nada. Eu não sei o porquê, tudo aqui em 

Atalaia é ao contrário, porque departamento público, que depende do nosso 

município, são invadidos, onde o pessoal constrói no terreno, o pessoal usa o 

terreno de maneira inadequada e nada acontece, ninguém é fiscalizado, ninguém é 

cobrado. Acho que Atalaia realmente vive como um barco em um açude, porque 

não tem correnteza e ele fica só balançando. Atalaia vive dessa maneira. Praças, 

realmente é como Vossa Excelência disse, é para diversões, para um passeio ou 

para uma conversa boa. Mas, aqui em Atalaia, me mostre uma praça, porque eu 

procuro e não vejo. Eu sou daqui de Atalaia, ando no município todo e procuro 

uma praça realmente que se possa dizer que é uma praça. Nome de Praça tem, 

agora para dizer que realmente é uma praça, isso fica bem longe de Atalaia". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Respondendo a pergunta do vereador Marivaldo, no Povoado Boca da Mata tem 

uma pracinha pequena que é bem cuidada e que, se não me engano, o senhor 

forneceu até os bancos para lá. Lá é organizada. Mas, as demais praças de Atalaia é 

pra criar cavalo. Mandaram até umas fotos de cavalos aqui na Praça Central. Não 

só cavalo, mas também burros e até porcos”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Como disse a nobre vereadora Neide Miranda, que citou palavras de Castro Alves, 

se a praça é do povo, não está sendo mais do povo. O que mais tem em Atalaia é 

espaço físico de terreno para colocar aquela Biblioteca. Temos onde era a antiga 

delegacia, tem próximo a Comesa, tem terreno no Centro e outros vários lugares. 

Na Vila também tem locais para colocar. Como é que chamam um arquiteto e um 

engenheiro para colocar a Biblioteca dentro da praça. Se a praça é do povo, não 

pode ter uma Biblioteca dentro da praça. Se a praça é do povo, está sendo tirado o 

direito do povo e isso não pode.  

 

Coloco aqui uma Indicação e espero que todos vocês assinem, para que o prefeito 

se sensibilize e não coloque a Plataforma em cima da praça. Prefeito, por favor, não 

vamos mais fazer aberrações no município ou servir de chacotas. Colocar um bar? 

Nem que fosse do seu filho ou da sua família, pois isso já era abuso de poder. Mas, 

aqui quero deixar bem claro e peço que o dono da Plataforma não penso que 

estou aqui com perseguição com ele, mas colocar um bar em cima de uma praça 

pública é lamentável. Estamos perdendo a essência de gestão? Já perdemos os 



nossos espaços de receber os salários em dia e agora perder o espaço de uma 

praça? Há mais de ano que vejo aqui filmagem de cavalos em praças e não é 

tomada as providência, de mandar para a zoonose e depois penalizar os donos 

com multas. Só pode criar que tem o seu espaço rural. A Vigilância Sanitária proibi 

criar animais em áreas urbanas. Se um animal desse atravessa a pista e mata um 

família, o  dono não irá aparecer nunca. Mas, se prender o animal, ele vai aparecer. 

Quando aparecer, lança uma multa e se acontecer de novo faz doação ou o que for.  

 

A vizinhança próxima a residência do Zé do Pedrinho, são de pessoas antigas. Tem 

um rapaz que tem problemas visuais e que nesse final de semana foi levado para 

dormir na Branca ou foi em outro Povoado. São vizinhos que estão lá instalados há 

mais de 40 anos. Ali se considera uma praça de moradores de pessoas antigas. 

Temos que ter respeito as pessoas que estão tentando viver num lugar para não ir 

embora. Além de tirar o direito do povo da praça, vai agora tirar a paz desses 

moradores de dentro de suas casas? Pelo amor de Deus prefeito, pense isso com 

carinho nessa Indicação. Que chame os donos de bares, que chame o promotor Dr. 

Sóstenes, que é um cara coerente, para vê o que é melhor para o nosso 

comerciante. Aqui já não temos mais ao que recorrer, aqui não tem renda e é por 

isso que tem essa briga louca de quatro em quatro anos do cordão azul e do 

cordão vermelho. Não temos mais Comesa, não temos mais Couropêu, não tem 

mais a Ouricuri. Temos a Coopervales, que emprega um efetivo dividido entre 

Atalaia e Murici. Antes, a Uruba era Atalaia”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“O presidente Alexandre irá solicitar uma reunião com o promotor, para nós 

vereadores  tentarmos sensibilizar ele da melhor maneira possível, para que os 

comerciantes continuem trabalhando e vendendo suas mercadores, para garantir o 

seu sustento. Gostaria de contar com a presença de todos os vereadores”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

"Cheguei um pouco atrasado hoje, pedi ao vice-presidente da casa o vereador 

Marcos André para poder conduzir a sessão. E, assim que eu cheguei o Toni me 

indagou sobre essa situação e me pediu para provocar uma reunião com o 

Ministério Público. O Dr. Sóstenes é um cara muito coerente. Vamos voltar a 

conversa da sessão passada, onde foi discutido aqui pela vereadora Janaína, 

vereadora Camyla e os demais vereadores. Tem que partir para a linha da conversa, 

pois a gente sabe que perante a Lei, eles estão cobertos de razão. Mas a gente, 

como representante legal do povo, vai usar a força dos três vereadores, pois eu 



não tenho dúvida nenhuma que os treze irão está presente, para que a gente possa 

tentar sensibilizar o Dr. Sóstenes e o Dr. João Paulo, para que esse ganha-pão 

dessas famílias não venha faltar, porque as coisa tá tão difícil e o pessoal ainda, 

vamos dizer assim, ser embargado de ser vendido suas coisas, aí é meio 

complicado. Mas, contem comigo os vereadores e os comerciantes". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“"Gostaria de dividir com o vereador Marcos a sua indignação. Eu gostaria de 

sensibilizar toda a comunidade Atalaia e as nossas autoridades, porque hoje a 

cidade de Atalaia, nesse ano 2018, está passando a entrar para o calendário 

turístico do Estado de Alagoas, através do nosso Santuário de Santa Teresa. Quem 

frequenta, já percebe que todas as semanas são ônibus de Aracaju, ônibus da Bahia, 

então o movimento turístico lá é muito grande e a gente tem que atentar para a 

seguinte situação, eu estive recentemente na cidade de Piranhas, acho que alguns 

vereadores já deve ter conhecido a estrutura e, de dia você tem os passeios 

naturais e de noite você têm ambientes nas ruas, com bares nas ruas 

organizadamente, com policiamento ostensivo, aonde é os encontros turísticos. O 

turista quando ele vem para o município, ele vem para completar o ciclo, manhã, 

tarde e noite e vem para injetar dinheiro na economia do município. Então, hoje, se 

alguém for reservar um grupo turístico, reservar para querer ficar o ciclo todo no 

município de Atalaia, ele vai ver que a noite de Atalaia não tem atividade nenhuma 

para ele. Então, o que acontece ou ele vai se hospedar na cidade do Pilar ou vai se 

hospedar em Maceió, e vem apenas durante o dia para o município de Atalaia 

conhecer o Santuário. Então, o fluxo da cadeia turística não fica concluído. E, 

aquela aglomeração lá nas margens da BR-316, na Vila José Paulino, tava se 

tornando o fim do ciclo. Não precisava impedir, ele precisava organizar, precisava a 

polícia fiscalizar. Essa questão de é porquê é nas margens da BR, existe um 

respaldo que fala que quando se trata de perímetro urbano, aí me falha a memória, 

porque não sou jurista, mas é permitido. Tanto é que a Via-Expressa da cidade de 

Maceió, também é uma via Federal e tentaram proibir e os comerciantes 

conseguiram uma liminar na justiça e hoje funciona normalmente. Na cidade de 

maribondo também. A polícia que quiser faça um trabalho extensivo, para quem 

estiver bêbado dirigindo, mas proibir o cidadão de ter o seu entretenimento e ter o 

seu lazer, Isso aí é um crime.  

 

Hoje nós estamos comemorando o Dia da Consciência Negra e a gente que é do 

município de Atalaia, que tem a nossa origem do município fundada através do 

episódio envolvendo a Batalha entre Zumbi dos Palmares e Domingos Jorge Velho, 

nada mais justo do que a gente saudar a todos os negros do nosso país, do 



município de Atalaia, que ao longo de muito tempo vem contribuindo para o 

desenvolvimento do município". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de lembrar que há dois anos, através de uma Indicação de minha autoria, 

eu solicitei a interdição de várias cocheiras na beira do Rio. Até o momento 

nenhuma providência foi tomada pela Promotoria. Na realidade a gente solicita o 

que é possível, mas dependemos da anuência da vontade da Lei. 

 

Essa praça que Vossa Excelência citou, na época foi um projeto federal que foi 

implantado a toque de caixa, ou faz ou devolve o dinheiro. Eu votei, mas na época 

fui contra dela ser em cima da praça, onde aleguei o posicionamento de ser em 

cima da praça, pois tinha o espaço vago em cima da linha. 

 

Quanto a nova administração de Santa Tereza, será muito boa, mas precisamos 

que tenha certos cuidados, com uma melhor higienização no local, iluminação e 

principalmente fiscalização. É preciso que o bombeiro civil esteja presente, pois já 

houveram três acidentes fatais com crianças. Que assim possamos ter um clube de 

alta potencia como são alguns do Estado, tipo o Balneário São Bento”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Encerro as minhas palavras, deixando bem claro aqui aos demais vereadores que 

um ato que você toma hoje, você pode pagar com três ou quatro anos na frente. 

Não era para estarmos aqui discutindo que foi colocada uma Biblioteca em cima da 

praça. Mas, naquele momento ou botava ou o dinheiro voltava. Talvez, naquele 

momento, era melhor o dinheiro ter voltado e em outra oportunidade colocaria a 

Biblioteca. O que não quero hoje é que amanhã, mesmo eu não estando mais aqui, 

discutirem aqui que tem um bar em cima de uma praça da Vila. Se nós podemos 

parar e coibir hoje, vamos cortar o mal pela raiz”. 

 

Vereadora Maria da Comesa – (Aparte) 

 

“A Biblioteca naquela praça foi feita com recursos da Casa da Indústria, do SESI. 

Não foi com verba da Prefeitura. A Prefeitura cedeu o local, mas o dinheiro foi da 

Casa da Indústria”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 



“Aqui em momento algum foi discutindo de onde a verba veio. O que está sendo 

discutido aqui é o responsável que colocou a Biblioteca em cima da praça e que 

por conta disso, hoje estamos pagando o preço. O que não quero é que amanhã 

um vizinho chegue para mim e diga que eu não fui homem para impedir o que 

está acontecendo naquela praça em frente a casa Zé do Pedrinho, pois o que está 

acontecendo ali é um absurdo ou um abuso de autoridade”. 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Eu desconheço outro município que tenha a Biblioteca dentro da praça. A gente 

sempre ver nesse lugar da praça, as crianças, os pais passeando com os filhos, 

andando de bicicleta e alguns espaços voltados para a prática de esportes. O 

vereador está informando que Chã Preta também tem, mas de 10 mil municípios só 

2 ou 4 que possuem e quem está errado não são os que não colocaram. Já que a 

democracia diz que a maioria é quem ganha, tem que ser retirada do mesmo e ser 

alocada em uma outra área pública, que ela conviva com mais harmonia com a 

Educação. As praças no seu contexto histórico, ela tem mais harmonia com lazer e 

com entretenimento, do que com a Educação brasileira". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Gostaria de solicitar através de Indicação, para que o prefeito faça uma pista de 

skate lá na Praça próxima a casa do Zé do Pedrinho”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Vereador, eu já fiz essa Indicação há tempos atrás, para que fosse feita nas 

intermediações do Grão de Ouro”.   

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Está aqui a minha Indicação para que tirem o bar em cima da praça. Contem 

comigo também para aprovar as coisas de forma coerente. Mas, não vamos deixar 

mais as coisas crescerem desorganizadamente como está acontecendo em Atalaia. 

 

Outra coisa prefeito, peço pelo amor de Deus, que não der mais terrenos naquela 

Avenida da Vila, pois aquilo ali  está virando uma favela, crescendo 

desorganizadamente, onde todo mundo está colocando um boteco ou um barraco,, 

sem padrão nenhum. Se quer doar, faça uma doação padronizando, mas do  jeito 

que está sendo feito ali, que pare por aqui”. 



 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Por comoção ao que está acontecendo com os comerciantes da Vila José Paulino, 

onde ali já passou a ser o encontro dos atalaienses que gostam de brincar, peço ao 

advogado da Casa que dê uma olha nessa Lei que trata da proibição da 

comercialização nas margens da BR, tendo em vista que nas margens da BR na via-

expressa, que é área urbana, é permitido. O motivo pelo qual é permitido em 

alguns municípios e é negado no município de Atalaia. Gostaria que a Casa 

também entrasse no mérito de discussão e tentasse vê uma brecha jurídica, para 

tentarmos um respaldo jurídico. Se houve respaldo jurídico, iremos buscar, mas se 

não houver, temos que procurar outros caminhos”. 

 

Dr. Cláudio Costa Filho – Jurídico da Câmara de Atalaia 

 

“Primeiramente bom dia, com relação a informação do vereador Anilson, a Via-

Expressa ela foi cedida e, se não estou enganado, foi ao Estado e ao município. 

Nesse caso a competência ou se tornou municipal ou estadual, e daí essa liberação 

para poder ser comercializado a bebida lá. Mas, vou analisar a Legislação que o 

vereador está falando e durante a semana a gente vai vendo os caminhos que a 

gente pode seguir". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Primeiro item é tirar o bar de cima da praça, pois praça não é lugar de ser bar. 

Aqui em Atalaia tem uma Lei que nunca foi cumprida, pois ela dar o direito ao 

dono do bar, aos finais de semana, ir até uma hora da manhã, mas fecham a hora 

que querem. Já tivemos Carnavais em Atalaia que terminou as seis horas da noite. 

Um dos melhores Carnavais de Alagoas era aqui em Atalaia, quem não lembra 

disso? Perdemos a essência. A grande massa do povão de Atalaia não pode sair de 

Atalaia e estão tirando esse direito deles. Nada contra os paredões, mas que a 

Prefeitura se organize e bote um palco em uma quadra, numa  rua, bote o trio para 

puxar o povo, pois vem verba para isso. Estamos perdendo a essência do esporte, 

do lazer e aonde iremos parar? 

 

Estou aqui em mãos com o abaixo assinado de duas Igrejas daquela localidade e 

dos vizinhos. Então, olha que proporção tomou. Um abaixo assinado pedido aos 

vereadores  para que não deixe um bar se instalar dentro de ums praça”.  

 

Vereador Marivaldo Souza 



 

“Primeiro que tudo, agradecer a Deus por mais um dia de Livramento. Presidente 

Marcos, colegas vereadores, cumprimentar a todos em nome da nossa querida 

vereadora Dra. Neide Miranda e a todos que nos acompanhe, em nome do nosso 

amigo Pablo.  

 

Hoje, eu queria saber do nosso vereador líder Maurício, quem tá assumindo o 

cargo de Secretário de Educação, porque é difícil hoje você ter a certeza quem é o 

secretario aqui em Atalaia. Eu nunca vi mudar tanto de secretário como aqui em 

nossa cidade. Então, a gente tem um Grupo Escolar Lúcio Fidelis de Moura, lá no 

Povoado Porangaba, que eu acho que o senhor Prefeito, como também a sua 

assessoria, os seus secretários e os demais que o acompanha, só irão ver quando 

desabafar parte daquele prédio em cima dos alunos, porque o forró já caiu lá o 

Grupo Escolar Lúcio Fidelis de Moura. Realmente faz vergonha até de chega lá, 

porque o piso, as paredes está tudo com infiltração de água. Então, é uma 

decadência realmente. Já tiveram várias Indicações e Requerimentos, mas, 

infelizmente não sei o que acontece, porque nem o secretário, nem alguém que 

acompanha de acesso ao prefeito, vai lá pelo menos para verificar. Vai haver agora 

uma FECART lá, estão todos convidados para ir, mas eu acho que não é nem de 

confiança o cara tá embaixo daquilo. A fossa está estourada tem a faixa de tempo 

que eu acho que deve ter um ano e nove meses ou 2 anos. Sempre toco aqui no 

assunto, mas infelizmente está lá a céu aberto. A limpeza lá é difícil, assim o mato 

comendo tudo. Também tem uma área que foi doada para a quadra de esportes, 

no qual foi o Dr. Pedro Camelo que cedeu, na gestão anterior. Mas, tá lá e já estão 

dizendo que vão invadir para construir casas. Depois que invade, é um trabalho 

para tirar. E, eu acho que não consegue nem tirar, porque não é o primeiro terreno 

que vai ser invadido. O próprio dono já disse que se não forem fazer nada, ele quer 

a cerca de volta na parte do terreno. Então, eu acho que deveriam mandar alguém, 

algum representante ir lá e ver aquilo, porque tá sujo, tudo lá abandonado, caído e 

acho que quadra ali só em 2040, porque até lá eu acho que não vai haver não. 

 

E, também fiz uma reclamação para Secretaria de Saúde. Antes era o nosso amigo 

Juliano, foi feito para ele e também não fui atendido. Foi feito para secretária atual, 

a Dona Rosângela, mas eu acho que a gente faz a Indicação, a gente faz o 

Requerimento e resposta não existe, respeito é zero e também. Eu acho que nem a 

decência de ir lá olhar, fiscalizar se realmente está acontecendo ou não, porque lá 

só de você passar na frente do Posto já vai ver que tá totalmente abandonado. 

Acho que vão deixar para ir lá quando acontecer o que aconteceu no PSF vizinho a 

casa da nossa vereadora Maria da Comesa. Por que, daqui a pouco, acho que se 

houver um tremor de terra, desce tudo. Isso também não é só da parte na 



estrutura do prédio não, tem que ver também a parte dos funcionários, porque o 

mau atendimento chama no PSF de Porangaba. Ali é um mau atendimento terrível. 

Chega lá e é mal atendido. Eu não vou citar nomes de funcionários, mas não é só 

um funcionário, é mais que um. Eu acho que deveria ter uma comissão da Saúde e 

ir lá fiscalizar. 

 

Chegou aos ouvidos da secretária, há uns dois meses atrás, que eu tinha negado o 

socorro com ambulância. Não comprei a ambulância para mim carregar, comprei a 

ambulância para atender ao povo. Mas, chegou o contrário no ouvido da secretária, 

de que eu tinha sonegado socorro e isso não existe. Vereador Ricardo, se Vossa 

Excelência precisar ela vem para a Branca. Se a Maria pedir para Jenipapeiro, ela 

vem. Vai para onde quiser. Se o vereador Maurício pedir lá para a Boa-Fé, se um 

dia ele solicitar, vai para qualquer um. Não precisa tá procurando nem o vereador 

Marivaldo, é chega lá no motorista e solicitar o socorro, que eu tenho certeza que 

ele vai lá e faz. Agora, ela passou cinco dias quebradas por conta de uma peça. Eu 

mandei deixar no Edinho. Passou cinco dias lá Vila e nem eu sabia o que ela tinha, 

porque o cara não tinha me passado. O dono da oficina não botou, porque 

também viu ela lá parada, mas também não perguntou nada e então, passou cinco 

dias. Mas, o que chegou aí foram fofocas. O que tem muito em Atalaia são 

fofoqueiros, que chega e vai levar conversinha ao pessoal do prefeito, a comissão 

do prefeito. Mas, isso aí não é de hoje". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vereador, todo mundo conhece a pessoa do vereador Marivaldo. A população 

sabe, é ciente que jamais Vossa Excelência iria se passar por uma papel desse de tá 

negando um socorro. Mas, está chegando o Natal e os perus do prefeito tem um 

bocado lá dentro”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Eu também achei até um pouco de falta de habilidade da secretária, porque antes 

disso eu mesmo já tinha chegado lá e tinha dito que essa ambulância, quando a 

daqui tiver com problema, pode chamar ela e deixar ela aqui. Eu autorizei isso lá, 

inclusive o vereador Ricardo estava comigo. Eu não sei o porquê essas fofocas, isso 

aí vem de gente pequena, gente baixa".  

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 



“Isso que o Quinho falou é verdade, pois quando não vão fofocar, inventam. Todo 

mundo conhece o Marivaldo, que está realizando um trabalho de parabéns por 

tudo que fez nesses seis anos de seu mandato, naquele Povoado que o senhor 

reside. Quem está de parabéns não é nem você, é o povo. Levou água, ambulância 

e outras coisas”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

"Não só querendo endossar as palavras dos vereadores Quinho e Maria, mas 

destacar que a gente sabe o trabalho de excelência que Vossa Excelência faz 

naquela comunidade. Um trabalho digno, um trabalho de um vereador corajoso. 

Você faz um trabalho realmente social de forma brilhante para aquela comunidade. 

E, não é um trabalho de segunda a sexta não, é um trabalho de domingo a 

domingo, feriado, dia Santo. Então, as pessoas que invés de ficar criticando, 

poderia lhe ajudar, poderia dar as mãos a você para ajudar aquela comunidade 

distante. Você teve a coragem de comprar um carro, com recurso próprio e colocar 

para atender aquela comunidade. Faz um trabalho com excelência. Então, não dê 

valor a isso não. Coloca na mão de Deus e continue fazendo seu trabalho, porque 

quem ganhou e quem ganha é aquela comunidade, que é bem representada por 

Vossa Excelência". 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Eu disse que só ia falar, inclusive falei até para o meu amigo Pablo, que eu só ia 

dizer depois que tivesse conversado com prefeito. Que eu ia pedir mais uma vez 

um motorista para outra ambulância que eu comprei, que custou R$ 82.700,00. 

Uma ambulância nova para colocar ela na Porangaba e a outra vou mandar para o 

Povoado Ouricuri. Eu já tinha dito antes a uns tempos atrás e consegui comprar 

outra agora, graças a Deus. Foi difícil, mas consegui. Mas, eu estou aguardando, 

pois ainda vou conversar com prefeito para ver se ele tem condições de ceder o 

motorista e a ajuda no combustível, como fez com as outras duas, que a gente foi 

lá e conversamos com ele. Então, vou tentar fazer uma parceria com o prefeito para 

poder colocar outra. Não ia falar isso agora, porque você só deve fazer uma coisa, 

quando matar a cobra e mostrar ela, antes não adianta. Mas, devido a esses 

comentários que estão surgindo aí de negar socorro com ambulância, que é até 

um absurdo e burrice, até da própria pessoa que estiver conduzindo ela, porque já 

está dizendo que é uma ambulância, é para prestar socorro. 7 

 



Então eu só tenho a agradecer o apoio de todos vocês vereadores e quero também 

agradecer a todos que estão presente, muito obrigado e que Deus abençoe todos 

nós". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Hoje eu venho a Tribuna para fazer uma Indicação à Eletrobrás, para que ela faça 

uma manutenção na rede elétrica que dá acesso ao Assentamento Boa Fé, que a 

rede ela vem do município do Pilar. Justificando, tem um vão lá que passa lá em 

um baixinho lá que ela está a 3 metros de altura, se passar alguém montado num 

cavalo, com alta tensão, ela pode causar um acidente. Então, solicitar Eletrobrás 

que faça manutenção na rede que dá acesso ao Assentamento Boa-fé, saindo do 

Pilar até a Boa-fé. 

 

Ouvindo atentamente os pronunciamentos, até de Vossa Excelência vereador 

Marivaldo que me antecedeu aqui. O que eu tenho a dizer a Vossa Excelência e ao 

senhor prefeito, eu lhe digo toda sinceridade que hoje estamos praticamente no 

ano de 2019, em pleno século 21 e a era mudou, a digitação, estamos na era da 

informática e tudo. A gente vota hoje na urna digital. O poder de servir a 

população é do município e eu sou contra a esse estilo de política que é feita hoje 

no nosso município. Eu vou dar um exemplo a Vossa Excelência, no Povoado 

Porangaba. Eu já tive ambulância no Povoado Porangaba para dar assistência, mas 

hoje eu quero que tenha uma do município para o povo viver livre e liberto. 

Quando ela tem uma ambulância do vereador, ela fica submissa para votar no 

vereador. O Vereador quando chega na eleição diz se não votar em mim, eu vou 

tirar a ambulância. O vereador Ricardo que tem ambulância também. Mas é o 

prefeito que mantém. Em todo Povoado existe quando tem o eleitor da Janaína, 

eleitor do Ricardo, o leitor da Janaína não vai na ambulância do Ricardo. O meu 

eleitor, eleitor do Maurício não vai atrás da ambulância do Marivaldo. E, o 

município mantendo o motorista, com combustível e não ser servido a população. 

Aí eu sou contra".  

 

Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 

“Eu vou ser sincero, todos os seus eleitores, que tanto faz ser seus ou meus, usam a 

ambulância. E, os seus ainda usam mais do que os meus e estão sendo atendidos lá. 

Afirmo isso com certeza. E, outra coisa, se o prefeito hoje disser quanto quer na sua 

ambulância, eu vendo ele agora. Isso aí eu coloquei lá, porque o povo havia 

necessidade. E, também, se o prefeito quiser suspender o motorista, que fique à 

vontade". 



 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Hoje, o meu eleitor não anda na sua ambulância. Eu pago frete. Quando terminou 

eleição de deputado, Vossa Excelência usa a ambulância paga pelo município como 

objeto de troca de voto. Isso é errado. Vossa Excelência está usando o combustível 

do município, o motorista do município e Vossa Excelência está usando a sua 

ambulância como moeda de voto. Então, eu sou contra e a partir de hoje, vou 

mandar aqui um oficio ao prefeito do município e a Secretaria de Saúde, pois ou 

toma as providências ou eu vou tomar outras providências. Por que não pode o 

prefeito pagar o combustível para uma ambulância do vereador, para estar 

atendendo só o povo dele, fazendo moeda de troca. Então, tá aqui, vou fazer, eu 

não queria tocar no assunto, mas agora eu vou tocar no assunto. Vossa Excelência 

tem uma água lá que usa com moeda de troca. Hoje, a água do município quem 

tem que tomar providência não é o vereador Marivaldo, não é o vereador Maurício, 

mas sim o SAAE. A ambulância, quem tem que resolver o problema de ambulância 

é o município, é a Secretaria de Saúde e assim o povo fica livre para votar em 

quem quer e não pra poder usar sua ambulância, para poder trocar moeda de voto, 

porque eu conheço, eu tô lá na região. Ontem mesmo eu paguei dois fretes, 

porque o povo não vai atrás da ambulância, porque se for é negado".  

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

Eu quero explicar aqui ao nobre vereador Maurício Tenório, que comprei uma 

ambulância com recurso próprio e atende ao Distrito Branca, atendo sim. Nós 

temos um motorista do município, não nego a ninguém e nunca neguei. Já disse 

na Tribuna. E, o combustível quem coloca é o município e nunca neguei. E, já falei 

aqui na Tribuna. Agora, vereador, se Vossa Excelência encontrar eleitor seu, da 

nobre colega vereadora Janaína e de qualquer um vereadores daqui, que todos 

têm voto na Branca, que não foi atendido pela ambulância do Instituto Ricardo 

Calheiros, eu tiro os motoristas. Agora, eu faço um desafio, porque nosso Distrito 

tem 10.000 habitantes vereador e aquela ambulância ali é o coração da Branca. 

Agora, eu desafio Vossa Excelência e está aqui a nobre vereador e minha amiga de 

bancada, e da minha região, a vereadora Janaína e demais colegas aqui, eu desafio 

uma pessoa procurar aquela ambulância e dizer que não foi atendido. A gente faz 

lá na Branca um atendimento de excelência, sem olhar de quem é os eleitores. Aqui 

chegou um pedido a vereadora Dra. Neide para fazer atendimento no Hospital e 

foi imediatamente. A secretária do município, quando precisa já deixei lá uma 

semana. Eu não preciso está aqui dizendo, mas ela sabe que a gente tinha uma 

semana de atendimento no Hospital do município de Atalaia. E, atendo a qualquer 



um que precisar, sem fazer politicagem. A gente não precisa fazer políticas não, 

que colocam ambulância vereador, é saúde, é vida e quem emite o socorro tem 

que ser penalizado, tem que ser colocado na cadeia. Quem faz saúde tem que ter 

responsabilidade e compromisso. Então, Vossa Excelência quando fala meu nome, 

por favor, procure saber do meu trabalho que eu faço. Faço o meu trabalho com 

excelência, com a cabeça erguida. Eu desafio um eleitor só dizer que eu neguei o 

socorro. Perguntei a própria secretária se já chegou aqui alguma reclamação. 

Nunca chegou. E, no dia que chegar, os meus condutores estão fora da ambulância, 

porque ela é para atender qualquer um e a qualquer hora. E, quem quiser comprar 

uma ambulância, que compre e coloque. Cada um faz o trabalho que deve ser feito 

e da forma que acha que deve trabalhar. Não é fácil não nobre vereador, manter 

um trabalho desse. É muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que a gente vai tocar 

esse trabalho para frente, porque o compromisso que Deus dá eu tenho certeza 

que a gente pode carregar". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vereador, função de Saúde e função de Segurança Pública é do Estado. Então 

quando o eleitor por si próprio, o eleitor que vota na Janaína, ele não vai atrás da 

sua ambulância. Por si próprio, o eleitor que vota na vereadora Janaína não vai".  

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Vossa Excelência falou correto que é obrigação do Estado e do município. Vossa 

Excelência mora lá na Brasileira, como eu moro no Jenipapeiro. Mas, se mora num 

local  longe e nem o Estado e nem a Prefeitura enviou, mas em um caso de 

urgência? Se pode comprar a ambulância, porque não comprar? Gostaria eu de 

puder comprar”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Eu não compro ambulância, porque a função é do município e para não ficar 

trocando por voto. Carregando eleitor e carregando por voto. Vossa Excelência, 

vereador Marivaldo faz isso na Porangaba. Tive lá 140 votos na minha eleição, 

nessa tive 162 votos e eu sei o que é fazer política na Porangaba. Estou dizendo 

isso com propriedade, porque eu sinto na pele o que eu passo lá pelo vereador 

Marivaldo. Ela, sedo paga o motorista e o combustível pelo município, se o 

município não tomar as  providências, eu vou tomar. Tanto ela, como a do 

vereador Marivaldo”. 

 



Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 

“Você está dizendo uma coisa que não pode provar vereador. Vossa Excelência diz 

que ela atende a um pessoal e não atende ao seu. Eles fiquem a vontade, pois caso 

queiram chamar, ela vai atender. Se eles não quiserem, tudo bem, que Vossa 

Excelência coloque um carro lá também para atender, pois não tem problema 

algum.  

 

E, outra coisa, eu estou gastando dinheiro hoje em um reservatório e vou passar 

para o SAAE? Nem hoje e nem nunca. O SAAE que procure providenciar uma água 

de qualidade para lá, pois caso isso aconteça, deixarei a minha na minha casa, para 

a casa dos meus irmãos e para quem desejar. 

 

Outra coisa, lá ninguém é obrigado a votar em mim, pois ninguém tem cabresto 

não. O pessoal lá é quem escolhe. Vossa Excelência aumentou 22 votos e perdi 

menos de 200 votos, mas nem por isso estou aqui reclamando. Se amanhã o 

vereador Mauricio tiver lá 600 votos e eu 5 votos, para mim vai tá uma maravilha, 

pois são 5 pessoas que aprovam o meu trabalho. Vou lhe dá os parabéns por ter 

conquistado a todos. A minha conduta é dessa maneira e vou permanecer com ela.  

 

Se o senhor prefeito ou a secretário quiser cortar, que fique a vontade. Se tiver a 

condição de comprar elas com recursos próprios, porque não terei condições de 

manter? Agora, ela está lá para atender a todo mundo. Quem procurar vai ser 

atendido. Agora, quem não procurar, vou fazer o quê?”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“"Agradecer a Deus, porque hoje foi uma uma reunião muito proveitosa, onde a 

gente está discutindo realmente os problemas que Atalaia está vivenciando.  

 

Gostaria de parabenizar também o Dr. Cláudio, o procurador que está aqui 

presente hoje na reunião e dizer ao senhor presidente, que sempre nas reuniões, 

que esteja presente o advogado aqui da Casa, porque a gente precisa tirar as 

dúvidas e é muito importante que ele esteja aqui presente. Ou ele ou o seu 

assessor.  

 

O que é uma cidade? Alguém já pensou o conceito de uma cidade? Fala-se aqui 

em Atalaia que é diferente dos outros, mas a cidade eu aprendi assim na escola, 

não sei se é verdade ainda, porque no Brasil tudo muda. Uma cidade ela tem que 

ter um número de habitantes para poder ser cidade, ela tem que ter um Poder 



Público, Poder Judiciário, ela tem que ter o padre, ela tem que ter o pastor, ela tem 

que estar formada com a sociedade, com as escolas. Para poder ser uma cidade, 

nela precisa também existir aquelas áreas de lazer, até porque na Organização 

Mundial de Saúde não se existe saúde sem educação, sem lazer. O lazer e a saúde 

eles andam em pares. Se o trabalhador, ele não tem o seu descanso, ele jamais vai 

produzir. Eu acredito que os funcionários da Prefeitura de Atalaia, os secretários, 

talvez não tenha isso, porque o que acontece com Atalaia é complicado. Você não 

tem uma Saúde, você não tem Educação, você não tem o lazer, nem direito a andar 

pela cidade o atalaiense não tem, porque não tem lugar para um cadeirante, não 

tem lugar para levar uma criança, não tem lugar para transeuntes passarem e 

caminhar pela cidade, haja visto que quem caminha pela cidade está sujeito a ser 

atropelado pelo carro, pelas motos, porque uma cidade que não tem Lei é cidade 

faz de conta. Faz de conta que tem, faz de conta que faz, faz de conta que trabalha, 

faz de conta que estuda. É a cidade do faz de conta. E, o pior é que tudo sobra para 

essa Casa de Lei. Faltou pagamento, o responsável é o vereador, se os carros estão 

correndo muito, o vereador é responsável. A gente vive nesse momento em uma 

cidade que não tem nada. Vemos o nosso lazer, o mínimo possível que existia, não 

pode mais existir, porque a Lei Maior disse que não pode. Eu sou a favor de 

cumprir as Leis, eu votei no Bolsonaro 17, porque eu estudei Moral e Cívica e eu sei 

o que é Lei, eu sei cumprir, eu sei o que é dever e sei o que é obrigação, eu fui 

criada assim, sabendo o que é dever e o que é obrigação. Então, eu digo o 

seguinte, não resolve tirar dali da frente e voltar para cá, para aquela praça ali perto 

do Posto que eu trabalho, em mediações da casa do falecido Zé do Pedrinho. Eu 

sofri na pele e sofro quando a AABB vai ter os shows e coloca aquele sonho 

intenso. Na minha casa, ninguém assisti a televisão, ninguém dorme, porque a 

vibração dos vidros é capaz de quebrar. Eu fui lá e disse que eu preciso dormir, 

para no outro dia trabalhar e eu não posso passar a noite acordada, simplesmente 

porque quem gosta de som deixa alto. E, eu tenho meu direito. Então, se existe a 

Lei do Silêncio em Atalaia, também tem que ser respeitado". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Gostaria de pedir que a Casa envie ao Comando a Lei 1010, para que ela seja 

respeitada, principalmente em relação ao horário dos estabelecimentos. Na época 

da aprovação dessa Lei, eu não era vereador, alguns de vocês aqui aprovaram, mas 

não está sendo respeitada não. Todas às dez horas os bares e lanchonetes são 

fechados, descaradamente, pode tá quem for. Já chega e manda fechar”. 

  

Vereadora Neide Miranda 

 



“Talvez esse pessoal ainda não viu a Constituição. Mas, tem o direito de ir e vir, os 

direitos básicos à Saúde, direito à moradia, direito a essas coisas que a gente vê. 

Além do mais, as outras leis complementares. Eu não sou nenhuma jurista, 

simplesmente eu fiz o curso de direito para ficar mais atualizada nas coisas. Além 

do mais, é preciso dar a condição de trabalho àquelas pessoas que sobrevivem do 

seu barzinho, que sobrevivem do seu churrasquinho, da sua pipoca, da sua 

batatinha, porque Atalaia, como já foi dito aqui, é uma cidade carente de tudo, 

principalmente de emprego e de dignidade para o ser humano. Então, é necessário 

que se respeite o mínimo e que deixem aquele pai de família, aquela mãe de 

família sobreviver com o dinheiro do seu trabalho, do seu suor, porque eu sei o 

que é trabalhar, porque eu trabalho e eu respeito muito uma pessoa que trabalha, 

porque o trabalho, como eu já disse aqui, é dignidade. Então, nós temos que ver 

isso. 

 

Quanto à praça, como eu dizia aqui, a praça é do povo e tem que ser respeitado. 

Também não se pode invadir as praças, não se pode invadir terrenos públicos. 

Cadê a Lei? Tem um monte de advogado na Câmara e na Prefeitura. Aprovamos 

aqui um salário decente para eles trabalharem, então, tem que mostrar qualidade, 

mostre eficiência no seu trabalho. Venha para o seu trabalho, dê rendimento para 

chegar no fim do mês o seu dinheiro digno no bolso. Quem trabalha quer receber.  

 

Vamos passar para Educação. Quando fala-se Educação dizem por ouvi dizer, que 

hoje vai pagar a segunda faixa do pessoal da Educação, do mês de outubro. Eu não 

entendi, mas quer dizer que o sistema digestivo do pessoal que trabalha é 

diferente dos demais, pois ainda vai receber o mês de outubro. A feira desse 

pessoal foi feita quando? Hoje de manhã eu estava vendo uma reportagem onde 

comentava-se o seguinte, vender alimentos em cartão de crédito no Brasil agora 

está sendo em seis vezes. Antes a gente comprava e era com 40 dias. Agora 

existem alguns estabelecimentos que estão dividido em seis, porque a renda per 

capita do Brasil caiu. Quando você não tem dinheiro para comer, aí tem um 

cartãozinho, chega no supermercado e o juro é alto, o juro é muito alto. Você fica 

com seu alimento para seis meses, fica com seu alimento para dois meses. A 

roupinha tudo bem, você chega na casa de R$ 10,00 e você veste a família toda. 

Agora, a barriga, você tem que ter a comidinha pelo menos, no mínimo, duas vezes 

ao dia ou então vai morrer de fome. Aí eu pergunto a vocês, o sistema digestivo 

dos funcionários de Atalaia é diferente dos demais? Muitas vezes eu fico com 

vergonha quando eu tô no Posto de Saúde trabalhando, como ontem eu vi uma 

senhora com os olhos cheio de lágrimas, olhar para mim e dizer que não tem o 

que comer e me pedir pra arranja uma cesta básica. E, era uma funcionária. É a 

dignidade dessa pessoa. Você pedir um prato de comida, pedir uma cesta básica, 



quando é funcionário, isso é vergonhoso. Toca o coração das pessoas, é difícil você 

ouvir uma coisa dessa e ficar insensível. É complicado e é isso o que acontece no 

município de Atalaia. Toda reunião aqui a discussão é salário, a discussão é 

problema da cidade, a discussão é os animais soltos, é uma terra sem Lei, onde 

dois ou três são abraçados e os demais está em a deriva. E, nós não podemos nos 

calar diante de uma situação dessa.  

 

Semana passada eu dizia aqui como é o nome da secretária de Educação. Eu não 

sabia. Chegou para essa Casa alguma informação da outra casa? Não. Assume o 

secretário aqui e nós, representantes da Lei, não sabemos, pois nem sequer 

mandam um oficio para a Câmara explicando que assumiu o secretário tal. Nós 

precisamos saber, nós precisamos ser comunicados. Hoje eu precisei ir à Secretaria 

resolver um problema quase pessoal, que não era problema, porque a minha filha 

é concursada não tá pedindo favor a ninguém. É concursada, trabalhando desde 

que entrou. Estava lá, saiu porque entrou o filho do Fernando depois não teve 

condições de ficar lá. Veio para cá, depois foi para Secretaria e ficou lá trabalhando. 

Aí saiu, ficou voando. Ontem foi para Branca, mas não deu para ficar na Branca, 

porque ela sair 5 horas de Maceió e pega a primeira van para chegar 7 horas na 

Branca para ensinar. Não tinha condição, pois chegou 7:30 e a diretora se assanhou. 

Ela já está lotada em outra Escola. Então, eu não estou pedindo favor não, ela fez 

um concurso para trabalhar e lá na minha casa todo mundo trabalha". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Aproveitando a oportunidade, gostaria de pedir a Prefeitura que mande os nomes 

dos secretários para evitar esse transtorno. Isso também aconteceu comigo, pois 

eu  estava falando com a secretária e não sabia que era a secretária”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Eu quero pedir a secretária de Educação, primeiro informação sobre a verba do 

PNAE, como está licitada, se a licitação está funcionando e em que está sendo 

utilizado na forma da Lei. Solicitar também a secretária, eu como presidente da 

Comissão de Saúde e Educação, uma reunião para saber tudo a respeito do PNAE, 

porque ontem não tinha merenda na Escola Dr. João Carlos. Segundo ela me disse 

hoje, foi por uma problema de energia". 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 



“Então, sugiro que nós a convoquemos aqui para a Câmara, para ela dar esses 

esclarecimentos". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Vereador, eu acho que a secretária acabou de assumir a pasta. Temos que esperar 

um pouco mais. Acho que não tem 15 dias de nomeada. Eu acho que tá cedo pra 

gente convocar ela para ela prestar conta. Deveríamos é ter chamado os que já 

passaram, ou talvez a gente chame o super, que é quem comanda tudo e aí seria 

mais fácil a gente explicar e ter informações precisas. Com certeza, a secretária, 

apesar de há muito tempo fazer parte, contribui para a Educação do município de 

Atalaia, sempre na Secretaria, eu acho que agora ela tem ainda respaldo para ele 

poder vim para o debate com a gente". 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Tem sim vereador, pois se ela está respondendo pela pasta, ela tem total respaldo 

de vir aqui". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Da minha parte, dou uns dias a mais para se acalmar. Agora, eu estou solicitando 

e quero que encaminhe à secretária, para comunicar a ela que nós vamos marca o 

horário para Comissão de Saúde e Educação, para que a secretária junto com a sua 

comissão, nos explique tudo a respeito do PNAE, principalmente porque a 

alimentação eu já tinha falado outras vezes aqui nessa Casa, quanto a merenda 

escolar. Eu comi uma macarronada deliciosa, como eu já disse a vocês que eu faço 

Saúde da Família e na Escola, lá na Vila José Paulino. Uma macarronada 

maravilhosa, só que tinha muita cenoura e muita massa. Eu perguntei a diretora o 

porquê  da pouca carne. Aí ela me dizia que era pouca a quantidade, bem pouca 

quantidade de carne. Acontece que para a nutrição cadê a proteína? Onde é que 

está a proteína para alimentar essas crianças? Tinha muita massa, muita verdura, 

mas não tinha o resto e então não adianta. A gente tem que ter uma merenda de 

qualidade. E, pelo montante de verba, de dinheiro que vem para o PNAE, eu quero 

saber como está gastando, como está sendo distribuída a merenda, a qualidade, a 

quantidade que tem pessoas e se é suficiente para que seja feita a merenda na 

Escola. Então, essa reunião eu quero o mais breve possível". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 



“Se Vossa Excelência me permitir, eu acho que não seria interessante a gente 

marcar essa reunião com ela. Mas, deveria mandar um comunicado para ela que a 

partir de agora, a qualquer momento, a gente vai chegar com uma inspeção na 

merenda. Por que, se marcar uma reunião, você pode correr o risco de pegar uma 

maquiagem. É mais importante a gente comunicar que a partir de agora a gente 

vai uma vez por mês, ou a cada 15 dias". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Saber sobre recurso, como é que está vindo, se a licitação está válida, qual foi a 

firma que está fornecendo. Eu quero saber detalhes, tudo direitinho, pra gente ver. 

É uma coisa importante, são os filhos de Atalaia que estão na Escola e que 

precisam ser tratados como criança, com decência, dentro daquilo que manda e 

que preconiza a Lei. A criança, ela tem que ser preservada, a criança ela tem que 

ser bem alimentada.  

 

Quero falar agora a respeito do nosso lazer na Santa Teresa. É um lugar lindo, 

paradisíaco, maravilhoso, mas é um lugar perigoso, porque é uma Reserva Florestal 

e dentro da Reserva tem animais peçonhentos, tem jacaré, tem várias cobras". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidenete 

 

“A senhora tocou num assunto que há várias sessões eu venho tentando falar. Veja 

só uma coisa, já houve não sei quantas mortes dentro da Santa Tereza e a gente 

está passando despercebido isso. Não sei quantas mortes já houve e tudo de 

criança, salvo engano. Parece que teve um adulto também. Então, queira que não 

queira estão usufruindo, mas na hora que você cobra por um serviço, você tem que 

fazer jus daquele serviço que está sendo pago ali. Não tem um salva vida, não tem 

nada. As piscinas, apesar de muito bonita, são muito perigosas. E, a gente, tinha 

que tomar, como representante do povo de Atalaia, alguma menina". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Gostaria de saber se lá tem o Alvará de funcionamento da Prefeitura. Por que, 

quando aconteceu os acidentes, procuraram a Prefeitura, procuraram o Marcelo 

Otaviano para saber se tinha o Alvará de funcionamento. E, disse a mim que não 

tem o Alvará de funcionamento. Que a Prefeitura tome as providências”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 



“É um Santuário e o nome já está dizendo, é uma coisa isolada. Não é um parque 

de lazer, não é um Balneário. Então, para que seja Balneário é necessário que tenha 

estrutura física. Com Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, um local adequado 

que receba os turistas, pois hoje não tem. Que tenha um acesso digno e uma 

Estrada digna. Então, está faltando tudo isso. Faltando bombeiros lá a disposição. 

Segurança. Um lugar onde tenha opção de alimentação. Limitações de pessoas, 

porque trata-se de um Santuário. Um horário também. Por que nós estamos 

acostumados a tudo isso, o vereador Fernando falou na Águas de São Bento, onde 

eu também estou acostumada aí. A Águas de São Bento tem todo esse aparato. 

Inclusive tem um passeio lindo feito de trenzinho. Mas, tem aquelas pessoas que 

vão dar aquele suporte as pessoas. Têm o lugar de almoço. tem as piscinas. Lá tem 

uma piscina muito funda e não tem uma pessoa que fique ao redor. Atalaia não é 

diferente, mas não funciona nada. Então, o que é que é necessário é que acione o 

Ministério Público Primeiro para que tome as providências. Essas mortes, cabe ao 

Ministério Público esclarecer como foi e porque aconteceu. Outra coisa importante, 

de quem é? Quem é a pessoa que está administrando? Ninguém sabe. Alguém 

conhece aqui o dono da Santa Teresa? Essa pessoa que está administrando? 

Sabemos que faz parte da massa falida, sabemos que é do João Lyra. Inclusive eu 

soube que ele estava pleiteando a posse". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Doutora, ali não é da Massa Falida. Ali é uma propriedade particular dele. Não é 

da massa falida". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“E porquê ele está pleiteando. Agora, quem é que está administrado, quem é o 

administrador? Ninguém sabe como é que funciona, pois está aberto lá, cobram 

R$ 10,00 para entrar. Tem uma placa. Tem locais que é de 6 metros de 

profundidade e água é tão transparente que você pensa que tá raso. Então, minha 

gente é um lugar altamente perigoso, de periculosidade. É um lugar perigoso, mas 

em Atalaia tudo pode. Então, que o Ministério Público investigue isso, para que a 

Câmara, como representante do povo, não ficamos com mais uma culpa. Então, 

que seja enviado ao Ministério Público para saber a respeito da Santa Teresa, quem 

é o administrador, quem toma conta e como funciona, os dias de funcionamento? 

Tudo direitinho e dentro da Lei. 

 

Também quero aqui pedir ao diretor do SAAE, o Lulinha, para que providencie o 

mais rápido possível, o concerto da água lá do Jenipapeiro. Hoje eu soube que não 



funcionou o posto de Saúde, porque não tinha a água. Sei que o Luiz é muito 

responsável e sei que ele vai resolver". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Inclusive, o abastecimento de água, tanto do Jenipapeiro, como do Mutirão, 

graças a Deus ele está sendo bom. Mas, o problema foi esses dois dias, pois está 

quebrado lá e não água”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

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

fazendo uso aqui na palavra aqui nesta Casa. 

 

Pedir ao secretário de Infraestrutura, que hoje está indo encaminhada a sua 

Secretaria uma Indicação para que faça as reposições de lâmpadas no Distrito 

Branca, na principal e todas as ruas que está faltando. E, também quero fazer uma 

Indicação, que já fiz anteriormente, mas eu quero fazer outra Indicação, para que o 

secretário de Infraestrutura ele ilumine a segunda entrada do Distrito Branca, com 

braços e com lâmpadas. Ao todo são 11 postes com braços quando chega à Escola 

Dr. João Carlos lá no Distrito Branca e também na Rua do Haroldo Fidelis tem 8 

casas que está precisando também de braços para iluminação. Eu quero que faça 

essa Indicação para o secretário de Infraestrutura, para repor lâmpadas e colocar 

braços que passa a iluminação, chegando na Escola Dr. João Carlos.  

 

Com relação à questão da ambulância, eu quero dizer que o Instituto é um 

Instituto totalmente legalizado. Ele tem todas as utilidades públicas, a Municipal, 

utilidade pública Estadual. Foi aprovado por esta Casa. Temos todos os parâmetros 

que exige a Constituição Federal. Para você ter ideia, a última documentação do 

Instituto é na Receita Federal. Está aqui o Dr. Cláudio, que o amigo dele é 

Procurador do Instituto, o Dr. Paulo. E, nós somos habilitados, para trabalhar na 

área social, de saúde, de educação, de Assistência Social, de meio ambiente. Quem 

tiver curiosidade de saber como é que funciona o nosso trabalho, é só dá uma 

olhadinha no nosso Instituto. Nós temos um trabalho de excelência. Eu sou 

procurado por outros prefeitos, de outras cidades. É porque eu não gosto de me 

exibir não. Sou procurado por outros prefeitos para levar o trabalho que nós temos. 

E, eu vejo que não é o momento ainda, porque eu vejo que a gente precisa ampliar 

nosso trabalho aqui no nosso município, que é tão carente e precisa de tantos 

serviços assistências para nossa comunidade. Então, eu fico revoltado quando a 

pessoa abre a boca para falar algo de mim, de uma coisa que eu não fiz". 



 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Eu só queria dar o meu o meu testemunho aqui, pois como vereadora do mesmo 

Distrito que Vossa Excelência, respeito demais do seu trabalho, assim como eu sei 

que a recíproca é verdadeira e quero dizer aqui, diante dos nobres colegas, que 

comigo, esses fatos narrados aqui não aconteceram. E, se acontecerão, ninguém 

nunca chegou até a mim. Se o senhor o tem o seu Instituto, é porque lá existe a 

necessidade. Hoje, o vereador Marivaldo tem aí o seu serviço, o senhor tem o seu, 

porque falta a obrigação do município de ofertar os serviços. Se juntar as minhas 

indicações nesses um ano e 10 meses e as de Vossa Excelência, pedindo lâmpada 

para Branca, da para iluminar o Estado de Alagoas todinho. Por que foi que eu fiz 

um projeto e coloquei algumas lâmpadas lá? Por que falta gestão nesse município. 

Então, eu parabenizo realmente seu trabalho e sei da importância da ambulância 

do Instituto Ricardo Calheiros na nossa comunidade. Se não fosse ela, só Jesus na 

causa mesmo". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

"Gostaria também de dar meu testemunho, que a gente faz um evento aqui na 

escola Floriano Peixoto, que é o Trekking esportivo, envolvendo aproximadamente 

600 alunos, uma vez por ano. E, as vezes que eu solicito de Vossa Excelência que 

encaminhasse a ambulância, assim como o vereador Marivaldo, também eu não vi 

nenhuma objeção, mesmo sabendo que o evento era um evento organizado pelo 

vereador Anilson. Então assim, eu acho que realmente é as ações políticas ficam 

querendo conturbar o trabalho de Vossa Excelência, assim como também o 

trabalho do vereador Marivaldo, que para mim são trabalho de excelência no 

município de Atalaia. Parabéns". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Eu só queria dizer também que eu sou testemunha da sua luta, do seu trabalho 

para você conseguir colocar o Instituto lá na Branca. Por que, as vezes que foi ao 

gabinete do Arthur, conversar com a Sara, além de conversar com a Sara, você 

ligava constantemente. Eu sou testemunha e dou parabéns a você Ricardo 

Calheiros pelo seu trabalho que executa na Branca de Atalaia. Como também eu 

dou os parabéns ao Marivaldo, pelo trabalho que executa também na Porangaba". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“As discussões hoje foram acalorados e dizer que isso é mais enxame de rua né, 

muita conversa babada e a gente sabe como é a vida da política.  

 

Acho que aqui passou despercebida e gostaria de registrar que 10 alunos daqui de 

Atalaia foram para Pernambuco e foram todos eles premiados com medalhas de 

atletismo. Isso é um ganho real para nós. Em meio a essas discussões aqui, a gente 

terminar sessão solicitando ao Presidente uma Moção coletiva para todos esses 

alunos, bem como para o secretário Aloísio Chulapa, que foi o mentor da idéia de 

levar esse pessoal lá. Eu gostaria que os senhores vereadores, fizesse essa 

homenagem a esses 10 alunos". 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Vereador Ricardo, eu quero também prestar minha solidariedade a você e ao 

vereador Marivaldo e parabenizar vocês pelo grande trabalho que vocês fazem 

naquela região. É assim mesmo, não desanimem não, pois só se joga pedra em 

árvore que dá frutos". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Vereador, eu estava no Posto de Saúde trabalhando e fui fazer minhas visitas, 

quando me deparei com um paciente diabético com a perna precisando ser 

amputada. Ligo para o Hospital, ligo pra Secretaria e não consegui uma 

emergência, não consegui um angiologista. Eu liguei para o Sanatório, para pagar a 

consulta do homem, não porque eu fosse vereadora, mas pelo ocasião, pela 

necessidade que o homem estava passando, pois não é brincadeira você perder 

um membro. Então, naquele momento eu liguei para lá e o Dr. Pedro, que é um 

angiologista muito competente e humano. A tarde ligo para o Hospital 

necessitando de um internamento, porque o PSF não pode internar. Naquele 

momento falei com a diretora, que era a Cida Melo e ela dizia que não tinha 

nenhuma ambulância e naquele momento a sua ambulância, disse que só tinha a 

do vereador Ricardo. Uma questão de vida ou morte e a sua ambulância chegou a 

essa casa o mais rápido possível, onde nós transferimos esse paciente e foi 

encaminhado ao Pronto-Socorro, onde foi feita a amputação lá, graças a Deus. Ele 

está bem. Eu tenho que agradecer a Vossa Excelência, porque naquele momento, a 

sua ambulância foi quem fez o socorro para aquele paciente". 

 

Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 



“Vossa Excelência está de parabéns. Tanto Vossa Excelência como eu. Eu vou me 

parabenizar pelo trabalho que eu sempre fiz e sempre irei fazer, porque eu acredito 

que é um trabalho brilhante. Pode ser daqui de Atalaia, da região vizinha, bateu na 

minha porta eu tô pronto lá para atender, porque eu sou diferente. E te digo mais, 

quero que Vossa Excelência não se sinta mal, vou pedir até desculpa pelo meus 

amigo vereador Maurício, por ter tocado nesse assunto com você, porque ele 

queria dizer que era só com a minha. Você foi só um complemento. Mas desculpa 

aí vereador, que isso aí é um jogo político mesmo. Eu não ia mais ser candidato, já 

tinha falado para Vossa Excelência e até mesmo para os demais colegas, mas por 

conta dessas coisas, vou lançar meu nome mais uma vez. Já está lançado mais uma 

vez, independente disso ou daquilo. Sou candidato mais uma vez". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Eu quero agradecer a todos vereadores pelo aparte. E, eu só queria só explicar 

para que não houvesse nenhum mal entendido. Quero agradecer a todos 

vereadores que falaram. Queria falar sobre a questão da vereadora Janaína, onde 

eu sou testemunha também de reuniões suas, que você faz na sua casa, com as 

pessoas Branca. A Branca é uma cidade, onde eu costumo dizer que é uma cidade, 

porque são dez mil habitantes. E, eu já vi muitas vezes a vereadora nas próprias 

reuniões dela falar do nosso trabalho e queria agradecer ela aqui, também como 

aos demais, até ao Maurício mesmo que tocou no assunto aqui. Então, eu só queria 

explicar que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho sem perseguição, 

um trabalho limpo e que realmente é para atender toda a comunidade da nossa 

cidade. Só quero agradecer a todos e dizer que na próxima terça, com fé em Deus, 

estaremos aqui todos juntos novamente e ele vai permitir que a gente se encontre 

aqui novamente na terça-feira, com fé em Deus". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“É obrigação de Vossas Excelências vereador Ricardo e vereador Marivaldo, porque 

a ambulância é mantida pelo município, com combustível e com motorista. É 

obrigação de vocês atenderem esses cidadãos. Pois, se não atender não existe 

parceria com o município e é melhor cortar. Enquanto eu estiver aqui, vou fiscalizar. 

Agora vou para o mérito e vou verificar, pois se tiver uma pessoa na Poranagba 

que for atrás da ambulância e ela não servir, eu vou denunciar ao Ministério 

Público. Vou com Vossa Excelência para o debate, pois no Povoado Poranagaba, eu 

fui quem quebrei as porteiras de lá, pois Vossa Excelência  queria botar uma 

porteira lá. Quem vai dizer o tamanho da zoada política lá é Vossa Excelência. O 



tom que Vossa Excelência quiser fazer a política na Porangaba, vai encontrar eu 

para darmos o tom”. 

 

Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 

“Tranquilho vereador, pode ficar a vontade. Estou a disposição. 

 

Quando comprei aquela ambulância, o Mano foi prefeito durante um ano e nove 

meses e ele nunca pagou um centavo de combustível e motorista, eu que pagava. 

O Zé entrou e depois de um ano foi que ele pagou. O senhor prefeito Chico 

Vigário, quando ele chegou eu fui conversar com ele para ver se tinha condições 

de custear 30 litros de combustível. Ele paga um motorista, pois o outro quem 

paga sou eu. Lá não tem porteira não e sempre ficou a vontade para qualquer um 

dos candidatos que entrasse lá. Essa historia de porteira é de Vossa Excelência. Eu 

tive 523 votos deitado na rede na varanda lá de casa. Não fui na casa de ninguém 

pedir voto e agradeço até de mais aquele pessoal lá. Nasci e me criei ali e são 

praticamente todos da minha família. Apenas uma meia dúzia que não é. Vossa 

Excelência fique a vontade. Do mesmo jeito que disse que não tem medo de mim, 

eu também não tenho medo de Vossa Excelência e nem de ninguém. Continuamos 

sendo amigo da mesma forma”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Gostaria de dizer que o trabalho que nós fazemos não é nada mais do que a nossa 

obrigação de atender a comunidade. Quem quiser fazer uma visita ao nosso 

Instituto, ele está aberto para mostrar todos os nossos atendimentos e um trabalho 

que é referencia para o Estado. De mais de 100 Instituições, só 10 continuaram 

com o Programa Federal e nós continuamos com esse trabalho. Para a gente é um 

orgulho muito grande ter esse trabalho aqui em nossa cidade”. 

 
 


