
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019 

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

convidados durante a sessão.  

Vereadora Janaína do Cal 
 

“Senhor Presidente Alexandre Tenório, que em seu nome aqui cumprimento os 

demais vereadores. Em nome do Doutor Mário Gama, quero cumprimentar a todos 

que estão aqui na plateia. 

 

Primeiro lugar eu queria parabenizar a Prefeitura de Atalaia pela organização do 

campeonato de futebol e parabenizar mais ainda as duas equipes finalistas, que 

diga-se de passagem as duas do Distrito Branca. Parabenizando aqui as duas, em 

especial ao time do Asa Branca que foi o vencedor. 

 

Na manhã de hoje nós temos dois assuntos aqui polêmicos para que essa Casa 

possa ajudar a solucionar. E, o primeiro deles diz respeito a UBS do Jenipapeiro. Há 

mais de um ano os profissionais que lá estavam são testemunhas de que eu e a 

vereadora Camyla estivemos lá fazendo uma visita, tiramos fotos. O vereador 

Marcos Rebollo solicitou da Defesa Civil um laudo, laudo este que foi entregue e 

lido nesta Casa, onde condenava a UBS. Um prédio sem condições de trabalho, de 

atendimento à população. De lá para cá nada foi feito. Todo esse material chegou 

ao conhecimento do Ministério Público, onde também fez uma visita em loco e 

apenas confirmou o acontecido. Então, o Ministério Público provavelmente 

notificou o município, solicitando que as medidas cabíveis fossem tomadas. Tanto 

para melhoria da assistência a população, como condições dignas aos profissionais 

que lá trabalham. Inclusive, há uns 15 dias ou semana passada, um fato inédito até 

uma cobra apareceu e por sorte a profissional não foi picada pela cobra. Enfim, eu 

estive com o prefeito, não sei se era o vereador Maurício e até foi falado sobre isso 

quando o prefeito tinha acabado de vir do Povoado Jenipapo em busca de um 



outro local que pudesse atender a demanda. E, ele nos passou que a Prefeitura 

também em momento algum quer tirar a Unidade da localidade Jenipapeiro, de 

jeito nenhum. Mas, a Prefeitura só pode alugar um imóvel lá se esse imóvel existir e 

em perfeitas condições, que atenda o que se pede a Saúde. Eu ouvi do prefeito que 

eles não tinham encontrado e que realmente tava preocupado, porque sabia que 

todos esses anos a população é assistida lá e que a população tava naquele 

impasse e não queria que saísse. Eu, particularmente, também entendo, mas a 

gente também entende que tanto para eles quanto para vocês profissionais, vocês 

precisam de um ambiente pelo menos humano. A gente vê a disparidade, quando 

a gente inaugurou a semana passada uma UBS de primeiro mundo, eu digo 

porque a UBS dos Altos é a coisa mais linda do mundo e a gente sabe que isso o 

deputado Arthur Lira, com certeza ele também vai encaminhar uma UBS daquela 

para o Jenipapeiro. Mas, até lá, a gente tem que resolver esse impasse. Os 

profissionais, para os colegas que não falou com eles, estão aqui para reivindicar 

isto. Quase todos eles que eu tive oportunidade de conversar, eles querem 

condições dignas de trabalho. Um local digno onde eles possam atender a 

população. Que da última vez que eu fui lá na sala do Dr. Mário, tava coberta a 

porta com TNT para o povo que passa não vê quem tá sendo atendido. As paredes 

colada com fita adesiva. Então, realmente isso é impossível, humanamente 

impossível de se trabalhar. Então, conversando com eles aqui, a Dra. Neide também 

já havia conversado até antes de mim, a reivindicação deles é por um lugar digno 

de se trabalhar. Com certeza que esse lugar fosse no Jenipapeiro, mas, se lá não 

houver condições, que seja no melhor lugar temporário. Minha gente, é bom que 

se frise a população do Jenipapeiro, que a vereadora Janaína não quer que a UBS 

saia do Jenipapeiro". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Aproveitando a deixa de Vossa Excelência e a senhora tá sendo muito concreta em 

suas palavras, quando se diz é bom que se frise que é temporário, até porque uma 

futura UBS quando venha ser construída, a viabilidade de um terreno aqui no 

centro é muito difícil e só vai ter no Jenipapeiro. De posse ou que alguém doe, ou 

que seja de posse do município como tem aquela área ali da antiga Comesa. Então, 

no centro é muito difícil um terreno. Vai ser com certeza temporário, porque 

teoricamente a possibilidade de se construir uma UBS é onde se tem 

disponibilidade de terrenos. A disponibilidade de terreno vai ser no Jenipapeiro". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Eu aqui não tenho procuração, mas, eu garanto a vocês, porque eu estive 

conversando com ele, de que realmente o prefeito tá preocupado com isso. Eu, 

particularmente vislumbro uma residência lá que poderia ser, mas eu já tive a 

informação que ela não aluga, não está para ser alugada. Seria realmente 

temporário caso haja necessidade de não ser no Jenipapeiro. Eu não visitei as casas 

lá todas para saber se presta ou não presta, também não sou eu que sei quais são 

os requisitos para que possa ser instalado. Então, aqui fica o meu apoio a todos os 

profissionais que estão querendo além das suas condições de trabalho, assistir 

melhor a população. Então, assim, é um esforço se de repente vier para cá para a 

Praça do Mapa, é um esforço, a gente sabe que a população vai fazer lá de vir para 

cá por um tempo, mas é para uma melhor qualidade de vida deles. Também de 

vocês que estão ali para servir, vocês estão ali a trabalho. Quem são assistidos lá 

são eles e se está buscando aqui uma melhor qualidade de vida, um melhor 

atendimento. Então, sobre essa pauta fica aqui o meu entendimento, o meu apoio 

a vocês profissionais e o que precisar desta vereadora pode contar comigo. 

 

O outro assunto bem esperado durante tantos anos, que a nossa cidade vem 

esperando, infelizmente eu não sei, pelo menos o presidente não me deu essa 

informação se a Câmara foi dado publicidade de que os precatórios chegaram aos 

cofres do município". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Oficialmente nós não recebemos nada. Mas, como a gente é do meio político e 

envolve também o meio administrativo, eu tenho informações que o dinheiro já 

está disponível, porém não poderá ser mexido nos 60%. Disponível assim, diante 

depois de uma planilha, ou seja, um cronograma de gastos, de investimento do 

que é que vai fazer diante dos 40%. Irão levar para o Ministério Público e eles irão 

analisar essa planilha, esse cronograma e depois disso será liberado, segundo 

informações. Eu também tô dizendo aqui uma situação extraoficial, é só conversa 

do meio que nós vivemos". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Pois é, como eu também não tenho nada oficial, só de ouvir dizer, eu gostaria 

Solange de pedir que fizesse um ofício ao secretário de Educação para que ele 

pudesse dá publicidade disso aqui para Câmara, para a gente não chegar aqui e 

falar as coisas sem propriedade.  

 



Mesmo assim, vamos supor que o dinheiro realmente já está acreditado, ele não tá 

disponível pois a gestão ainda não tem autorização para fazer o uso desse recurso. 

Eu gostaria de primeiro pedir ao excelentíssimo presidente que forme uma 

comissão nesta Casa, a qual eu já me disponho a participar, para que a gente possa 

acompanhar a tramitação de tudo que tiver falando a respeito dos precatórios. 

Então, assim, que a gente possa realmente fiscalizar e acompanhar os trabalhos.  

 

Já recebemos, não sei se esse ano, acho que foi no começo do ano, uma  uma 

planilha do TAC. Eu acho que foi feito com o Ministério Público, de como seria 

gasto. Então, seria bom realmente a gente formar uma comissão para que a gente 

pudesse acompanhar a destinação desses recursos. Segundo, dizer que eu como 

fui a vereadora que fez aqui uma Indicação e ela foi aprovada por todos os 

vereadores que estavam presentes, solicitando do prefeito que realmente o recurso 

fosse rateado, então eu não volto atrás com as minhas palavras, se tiver que passar 

por esta Casa, eu voto a favor do rateio sim. E, peço mais que nessa planilha seja 

incluso o pagamento de 2014. Essa é mais uma reivindicação da classe e que se for, 

eu não tenho esse conhecimento todo ainda, mas se que se for juridicamente 

possível, que seja incluído e terá assim o apoio e o voto desta vereadora. 

 

Eu encerro minhas palavras, da mesma forma que presto o meu apoio aos 

funcionários da Saúde aqui presente, também em nome do professor Jorge Nilson 

aqui presente, eu quero deixar claro o meu posicionamento quanto aos 

precatórios". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Tratando do assunto que uma parte dos professores, dos sindicalistas vieram aqui 

para reinvindicar. Eu digo em qualquer canto que eu gosto de analisar a situação 

me colocando em ambas as partes. O Sindicato ele tá fazendo o papel dele. A 

certeza de que os débitos do mês de setembro será pago, a gente já tem, porque 

ele foi colocado naquele TAC. Agora, eles querem que coloquem para se receber 

agora nos 40%, que teoricamente será o dinheiro que vai ser disponibilizado. E, 

naquela época não tinha na visão do TAC, ou seja, na visão da administração do 

município, não tinha destinado o que era 40% e o que era 60%, então tava tudo 

em um bolo só. Claro que na visão do Sindicato e eu na visão do Sindicato, como 

sindicalista, estaria reivindicando a mesma coisa, em colocar esse débito de 

setembro, que é o salário, terço, sexto e alguns retroativos, que foi assim que eles 

falaram aqui para gente, colocar para ser pago com esse recurso dos 40%. Mas, na 

visão, vamos dizer assim, na visão da Administração, eu fiz uma conta rápida aqui 

em torno de 25 milhões, teve mais dois anos de juros, em torno de 27 milhões e 



meio. E 40% em cima desse valor vai dar em torno de 12 milhões e alguma coisa. 

Então, esses 12 milhões, teoricamente seria dinheiro para investimento. Na hora 

que você tira 4 milhões e meio ele já passou de 12 milhões e pouco para 7 milhões 

e pouco. 

 

Então assim, a visão do Sindicato é uma e eu tenho certeza absoluta que a visão da 

Administração vai ser outra. Não tenho dúvida nenhuma. Não tô dizendo aqui que 

sou a favor do Sindicato, nem tô dizendo aqui que sou a favor do Executivo. Mas, é 

reivindicação do Sindicato e é interessante que o Executivo ele receba e ele diga se 

vai poder ou se não vai poder. Se 8 milhões ou 7 milhões ele faz um investimento 

de que necessitaria a Educação do nosso município ou  ele dizer não a gente 

poderia pagar isso, mas com os 60%. Eu só toquei no assunto nobres vereadores 

para explicar um pouco de uma coisa clara que eu acho que irá acontecer". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Estamos falando gente de milhões, não é de centavos ou de real. Então, incluindo 

uma folha de 3 a 4 milhões que é direito presidente do servidor, vai ter uma sobra 

de 7 milhões e tanto. Não vai ter perda nenhuma, não vai faltar para investimento. 

Você paga uma folha de 3 milhões ou 4 milhões e ainda vai sobrar um universo de 

7 milhões. Então, você vai deixar de investir com 7 milhões no bolso, no caixa? Eu 

acho que dá para fazer tudo isso, dá para pagar a folha. O vereador Mauricio 

estave com o secretário e nessa planilha tá incluindo nos 40%, o pagamento do 

setembro negro daqui da cidade, de 2014. Então, espero que esteja concluído, que 

pague a folha e vai ter sete milhões para investimentos. É muito dinheiro ainda". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“O prefeito está marcando uma audiência com a Ministério Público Federal, com a 

Dra. Roberta, para poder ter um norte do que vai fazer com o dinheiro. Então, não 

tem planilha. As vezes chegamos aqui antecipando as coisas. Estamos discutindo 

uma coisa que não tem planilha, não tem nada. Os 40% foram liberados e só vai ter 

um norte com essa reunião com o Ministério Público”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“O vereador Mauricio ele tem razão no momento que fala, porque houve agora a 

descentralização de valores, do que é 60% e do que é 40%. Estamos aqui 

discutindo um assunto que juridicamente poderá ser ou não. A Lei diz que o 

dinheiro dos 60% destinado a Educação, só pode ser gasto com salários. É bom 



que se frise que falo isso numa linguagem leiga, pois isso vai envolver Ministério 

Público, juiz Federal. 60% é para pagar salário, mas de repente tem uma folha 

atrasada que querem colocar nos 60%. Tudo isso tem que ser analisado”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Tanto que falei aqui que apoiaria o que estivesse juridicamente correto. Não tenho 

nem certeza se esse dinheiro chegou ou não, porque não tenho acesso as contas 

da Prefeitura. Essa Casa não foi oficiada se chegou recurso ou não chegou. Só quis 

dizer do meu apoio ao rateio. De repente, como tudo pode mudar e tudo acontece, 

principalmente no município de Atalaia, o prefeito pode ser até proibido de ratear. 

Se ele tiver essa opção, ou se for determinado pela Justiça, a vereadora Janaína 

vota a favor.  

 

Vi que o SEATA publicou pedindo uma reunião com o Executivo. Até perguntei se 

eu poderia participar da reunião, para ficar a par do que está se passando”.    

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Deixar bem claro aqui que às vezes as pessoas dizem que a gente não deveria 

estar discutindo, mas em paralelo as nossas sessões está havendo toda uma 

discussão por trás, enquanto nós somos representantes do povo, nós somos a Casa 

deles daqui, do nosso município e a gente sequer tem uma informação oficial. A 

gente fica aqui tratando de achismos, tratando de informações de redes sociais, de 

disse e me disse, de boatos. Quando não se tem, volto a dizer, nenhum respeito a 

essa Casa. O próprio secretário é um vereador licenciado que está como secretário 

de Educação e não tem respeito a essa Casa. Quando foi indagado no grupo de 

vereadores do WhatsApp se era verdade, se o dinheiro entrou, se não entrou, foi 

visualizado e deu-se calado por resposta. Então, na verdade, a gente tem sim que 

ficar de olho, tem que colocar em discussão aqui, porque é o que é o costume de 

acontecer aqui em Atalaia, as coisas acontecerem na surdina e do dia para noite. 

Então, se a gente não tomar pulso agora, daqui a pouco o dinheiro vai ficar 

guardado, daqui a pouco o dinheiro gastou e depois que gastou ninguém 

responde. Que outros precatórios já entraram aqui no município e se foram gastos 

do dia para noite. Com relação a pagar a folha de 2014 com os 40% e dizer que vai 

tirar do investimento, ninguém deve investir devendo. Eu acho que pessoa 

nenhuma, nenhum dono de casa, nem a dona de casa, como é que você vai fazer 

um investimento quando você deve? Você só pode investir depois que você pagou 

sua conta. Não é brincadeira você trabalhar um mês de graça, quando a verba veio. 

Toda vez quem fica prejudicado é o servidor". 



 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Na minha opinião, tenho certeza que o prefeito vai analisar com carinho a 

situação dos funcionários. Tenho certeza que o Anilson Júnior, vereador licenciado, 

vai analisar com carinho a situação dos funcionários. E, a prioridade deve ser o 

pagamento de 2014. Todo o atrasado. Que seja de imediato. O prefeito vai sentar 

com a Procuradora, segundo nos disse o vereador Mauricio e ele vai perguntar se 

isso pode ser feito. Se puder, será feito, pois o povo já não aguenta mais esperar 

esse dinheiro. Será bem vindo esse dinheiro para o povo, para os funcionários. O 

comércio está precisando, os funcionários precisando limpar seu nome no SPC e 

Serasa e, nós, como parlamentar, temos que cobrar dele essa prioridade”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Estive com o vereador Anilson e será feita uma planilha nova. Nessa nova, sobre 

os 40%, ele falou para mim e para você vereador Mauricio, que está incluído o mês 

de setembro de 2014, esse débito do município”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“É Muito importante essa discussão aqui do Plenário, até porque é um momento 

histórico e um momento que a gente pode apagar esse setembro negro do 

município de Atalaia, na parte da Educação. Então, eu sou favorável também ao 

rateio. E, como professor, faço parte da classe da Educação, sou favorável sim que 

pague esse mês de setembro com os 40%, porque a gente fica livre e apaga essa 

marca negativa do nosso município, que é o setembro negro da Educação. Então, 

sou favorável, vamos nos reunir para que a gente possa dar força, procurar os 

meios legais e jurídicos, para que se possa sim pagar esse mês de setembro com os 

40%, pois será de grande importância. Os funcionários trabalharam e merecem 

receber esse dinheiro. Será de grande importância na questão comercial também, 

para dar uma aquecida no comércio e alguns funcionários que tem algum débito 

também ele vai conseguir resolver sua situação financeira". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Que frise aqui que Vossa Excelência vereador Ricardo tem direito por ser 

funcionário do município e não por ser vereador. Para amanhã não está o boato na 

rua, como já saiu. Eu, se tiver direito, é porque sou funcionário do município e não 

por ser vereador. 



 

Proponho também que nós vereadores sentemos com o prefeito e convoque o 

Sindicato, para fazer uma reunião e discutir os 60%, pois o funcionários já 

perderam o aumento, a Prefeitura queria dar 3% e o Sindicato com a categoria não 

aceitou. Nem 3, nenhum 1, nenhum nada. Segundo o secretário, se for possível 

ratear, ele quer ratear com todos os funcionários por igual”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Concordo com o vereador Quinho e ainda vou mais além, ao invés de ser 

convocado pelo prefeito, vamos fazer uma comissão dos vereadores, eu sou a 

presidente, junto com os demais membros, para forçar essa reunião, porque se nós 

ficarmos aqui só discutindo não vai acontecer. Então, vamos nos unir, fazer essa 

comissão e pedir, inclusive um documento para que esse dinheiro, esse setembro 

negro, que o setembro negro não só é para Saúde e Educação, é para saúde para 

todos os funcionários da Prefeitura, que seja pago. Então vamos terminar essa 

reunião, vamos nos reunir e já marcar com o prefeito e o secretário, porque se a 

gente não marcar, vai ficar aí voando. Marcar com prefeito e o secretário e depois a 

gente chamar o Sindicato para discutir". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Muito salutar tudo que foi falado aqui. É o que a gente espera e crê que aconteça. 

Eu tenho certeza que a vinda desses precatórios quem tem a ganhar é a população 

atalaiense, seja quem tem direito a receber, seja quem não tem direito a receber, 

porque mesmo assim vai receber indiretamente". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Quero fazer uma Indicação em meu nome, para o secretário de Infraestrutura 

fazer reposição de lâmpadas do Parque do Futuro I". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Quem nos acompanha hoje aqui, os profissionais da saúde, que eu vou saudar na 

pessoa do Dr. Mário que sempre me socorre, sempre me atende, como todos. 

Quando eu chego na Unidade eu sempre sou bem recebida por toda a equipe. 

Meu bom dia a todos.  

 



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

oportunidade de estar fazendo uso da Tribuna. E, como foi tratado aqui pela 

vereadora Janaína que me antecedeu, mas eu não apertei ela por conta de 

questões de apartes, com relação a Unidade Básica de Saúde do Jenipapeiro, mas, 

eu não poderia deixar de tratar aqui, porque já é um assunto que vem sendo 

tratado por mim já acho que desde o início do mandato, não só por mim, mas 

assim a vereadora Janaína já me acompanhou na visita, o vereador Marcos já pediu 

o relatório da Defesa Civil, onde veio o laudo de interdição. Esse laudo já tem mais 

de dois anos e eu acredito que na época já era de interdição. E, desde então, não 

foi feito nenhum reparo que justifique que ele continue apto a estar aberto. Ou 

seja, é uma Unidade condenada pela Defesa Civil, é condenado por qualquer 

cidadão que entre lá e olhe a estrutura física do prédio. Ali é condenado por todo e 

qualquer cidadão, principalmente os profissionais que precisam estar naquele local 

todos os dias. 

 

Imagine um profissional está todos os dias em um ambiente insalubre, em um 

ambiente que oferece riscos, porque aquela Unidade ali tem risco de desabamento 

a qualquer momento. Sem contar de que não tem estrutura física nenhuma. As 

paredes com rachaduras que só crescem, as portas que estão podres de cupim, o 

consultório odontológico que já não funciona há mais de dois anos, a água que 

não é água de qualidade, a caixa d'água que é suja sem condições. Então, minha 

gente, aquela unidade não tem condições. Eu sei que o Jenipapeiro é um Povoado 

um pouco afastado do centro, são pessoas realmente humildes que precisam 

daquele atendimento. Eu acho até que os profissionais demoraram muito a gritar, 

eu acredito até que os profissionais vendo as condições daquela localidade, vendo 

as condições daquelas pessoas, continuam trabalhando, porque como profissional 

você já tem o direito de dizer que não trabalha num local daquele. A dentista 

mesmo ela vai para lá cumprir o horário dela. Mas, eles querem, os profissionais 

querem que sejam transferidos provisoriamente. Eles saem provisoriamente, 

reforma a casa, deixa a casa em condições deles retornarem e eles retornam, não 

tem problema. Tanto é que os profissionais demoraram tanto a gritar essa situação, 

porque eles entendem a situação daquela população, eles mais do que ninguém. 

Mais de 20 anos trabalhando no local, você cria vínculos, você cria raízes, você sabe 

qual é o problema do cidadão e nem ele precisar ir à Unidade, porque você sabe, 

eles fazem visita domiciliar, sabe como é que tá a casa do cidadão, sabe se o 

cidadão não foi a Unidade, porque às vezes não tem nem o que comer em casa.  

 

Eles não querem dar as costas a essa população, de maneira nenhuma. Eles estão 

gritando por condições para eles, consequentemente, condições para os usuários 

também, porque não se oferece risco só para o profissional, oferece também para 



o usuário. Mas eles querem retornar aquela casa. Eles ficam provisoriamente em 

um local. Agora o qual é o medo? Eu entendo o medo da vereadora Maria, porque 

aqui entra lá e diz assim vocês vão provisoriamente para uma casa lá próxima à 

Praça do Mapa e não retorna mais nunca, porque aquilo que era para reformar, 

para voltar dentro de meses, não reforma, não toma providências e termina 

ficando fixo. Eu entendo a preocupação, mas chegou no ponto de que algo precisa 

ser feito de maneira urgente, porque está se oferecendo riscos. Para vocês terem 

uma ideia, hoje o cidadão da localidade Jenipapeiro só é atendido 

odontologicamente se ele vim para a Unidade Centro, porque na Unidade 

Jenipapeiro não tem a mais de dois anos atendimento odontológico. Então, as 

pessoas já estão criando o hábito de ter que vir ao centro, de ter que se deslocar, 

eles vêm sim a pé". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Atalaia tem mais de 200 anos. É lamentável que com tantos recursos que já vieram 

para essa terra, com tantas verbas para o nosso município, o Jenipapeiro, um bairro 

populoso aqui do centro, não ter uma UBS. Como é que os prefeitos que passaram 

por aqui não construíram uma UBS no Jenipapeiro? Sapucaia tem, Ouricuri tem, 

Branca tem. Acho que isso passou muitos anos despercebidos”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

"A gente tá tratando do precatório da Educação que eu vou falar daqui a pouco, 

porque são 20 e poucos milhões, mas se a gente somar de recursos extras que 

entrou na Saúde é quase o precatório da Educação, é mais do que os 40% que 

pode ser gasto para investimento na Educação. Entrou para a Saúde e nada foi 

feito, nenhuma reforma foi feita. Aí chega lá tampa o buraquinho da rachadura 

com um pouquinho de massa, de argamassa, mas o perigo existe. Eu digo isso 

porque eu sou atendida naquela Unidade. Quando eu tô com dor eu corro pra lá, 

os profissionais que estão aqui que sabem que me atendem lá. A minha vó só ia 

para o médico se primeiro falasse com o Dr. Mário. Tinha que ligar para ele olhar, 

porque como eu tô dizendo, vínculos e laços foram criados.  

 

Eu tenho certeza que a preocupação da vereadora Maria é justamente essa, se eles 

ainda vão voltar, porque infelizmente aqui no nosso município é isso que ocorre, 

coisas que eram para ser passageiras perdurou durante anos e anos, mas, 

infelizmente, a gente não pode mais fechar os olhos. O Ministério Público esteve lá, 

foi constatado que o prédio não tem condições. O Jenipapeiro já corresponde ao 

centro, é uma subdivisão, até mesmo por conta da questão da população, do 



número de habitantes que moram naquela região e que tem a unidade centro aqui 

para descentralizar o atendimento. Então, o que precisaria é que realmente nós 

sentássemos com a secretária, até mesmo convidar a vereadora Maria, os 

profissionais, todo mundo para que realmente possa, se não tiver nenhuma outra 

casa, porque como foi citado aqui a casa de uma pessoa, eu conversei com os 

profissionais e disseram que o espaço não tem um espaço aberto, um tamanho 

para que se dívida na quantidade de salas que é necessário e mais uma vez o 

consultório odontológico ficaria sacrificado, porque o local não cabe". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Segundo informações do prefeito, ele arrumou uma casa por trás do Mercadinho 

do Paulo. É uma casa grande, com oito divisória, que é o que necessita o Postinho 

para os profissionais trabalharem. Como é uma coisa provisória, cabe a vereadora 

Maria depois cobrar do prefeito que o Posto volte para lá. É algo para o bem dos 

funcionários, para trabalharem adequadamente. Não é nada demais enquanto a 

vereadora Maria está lutando para o PSF ir para lá, o pessoal vim de lá para cá. Não 

sei se é verdade, mas se trata de uma casa excelente. O que não dá é para 

trabalhar onde estão”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Também soube que essa casa foi alugada realmente ali nas imediações como 

quem vai para Praça do Mapa. Os profissionais eles não estão exigindo que os 

retirem do Jenipapeiro, de maneira nenhuma, eles querem é continuar no 

Jenipapeiro, desde que lhes deem um local apto a eles trabalharem. Eles disseram 

já que não estão encontrando uma outra casa, eles são transferidos para essa casa 

lá que está sendo alugada, que está sendo citada aqui, enquanto reforma a casa 

que eles estão hoje. É uma casa que tá alugada ao município há vários anos e 

quem tem responsabilidade também com aquele imóvel é o município, porque 

quem aluga tem que manter o imóvel em pé. Eu acredito que há anos e anos atrás, 

quando aquela casa foi alugada ao município, ela não tava caindo, até porque 

ninguém aluga uma casa desmoronando. Mas, hoje ela tá, porque todo e qualquer 

imóvel ele deteriora com o tempo se você não der manutenção. Então, o que 

ocorre é que não foi dado manutenção no imóvel e a responsabilidade é de quem 

aluga. Ou então, o município vai reformar e ao invés de devolver, de entregar ao 

dono, renova o contrato de locação. Por que não? Enquanto isso, a gente continua 

na luta, que o deputado Arthur Lira disse que tinha um compromisso aqui com o 

município, não só com a vereadora Maria, mas com o município de Atalaia, de 

colocar um recurso para construção definitiva da Unidade Básica de Saúde. 



 

Como o deputado Arthur Lira é um deputado que sempre vem cumprindo aquilo 

que ele diz com relação a locação de recursos aqui no município, eu acredito sim 

que ele venha cumprir. E, tem todo o meu apoio se quiser fazer um Requerimento 

para ele, se quiser fazer uma Indicação. Só não pode é continuar lá da forma que 

está, porque lá tem riscos para os profissionais e tem riscos para a população. 

Deixo aqui toda a minha reivindicação, que não é de hoje, mas eu queria realmente 

ter o apoio dos demais vereadores. A vereadora Janaína já se posicionou, que os 

demais vereadores se posicionem. E, vamos agradecer a Deus que a gente tá aqui 

pedindo para trocar e sair daquela unidade sem uma tragédia, porque a gente 

poderia aqui hoje tá fazendo homenagem póstuma, porque o prédio caiu, pois tem 

um laudo de condenação que já é de anos atrás. E, depois que cai na cabeça, 

realmente corre risco de vida. 

 

Mudando um pouco de assunto, eu realizei no sábado o segundo mutirão de 

mamografia, em comemoração ao Outubro Rosa. Eu quero dizer as mulheres e 

deixar aqui como forma de alerta, que as mulheres se toquem. Vai tomar banho, 

faço o exame, vai na sua Unidade de Saúde e relata lá para enfermeira, para o 

médico se tá suspeitando de alguma coisa, para que seja tudo realmente de forma 

muito preventiva. O câncer de mama é o câncer que mais mata, porém é o câncer 

que tem cura se for descoberto de forma precoce. Então, o auto-exame ajuda 

muito. As unidades, os profissionais tem condições de fazer essa percepção, então 

que seja feita. O outubro tá acabando e eu não poderia deixar de citar essa. 

 

Gostaria de solicitar aqui do secretário de Infraestrutura para que ele 

disponibilizasse e passasse as máquinas lá no Conjunto São Sebastião. Que seja 

feito de forma paliativa lá naquela região. É uma região realmente que merece que 

seja feito o saneamento, que seja feito obras. a gente sabe que é uma obra macro, 

a gente sabe que temos um compromisso do Arthur. Volto sempre a citar o nome 

do Arthur, porque o Arthur realmente é um deputado muito comprometido aqui 

com município de Atalaia. O senador Benedito de Lira havia se comprometido 

também, mas infelizmente nem só quem trabalha se mantém na política e ele 

perdeu. Então, não vai ser possível realizar através do senador Benedito, mas tem a 

Codevasf, tem o Arthur Lira. Eu sei que isso é uma luta vereadora Neide, todos os 

vereadores sempre que a gente encontra com os parlamentares a gente tá pedindo 

e também solicitado, mas que o município tenha esses olhos voltados para aquela 

comunidade. Eu estive lá na região para participar de um evento e o carro quase 

tomba, é cada buraco que parece até que a gente tá num mar revolto, porque o 

carro vira para um lado e vira para o outro. Eu sei que é uma obra macro, o 

município não tem condições de fazer com recursos próprios, é uma obra grande, 



então, que seja realmente passado pelo menos as máquinas lá, como paliativo 

naquela comunidade que muitas das vezes é tão marginalizada, mas que é 

composta por homens e mulheres de bem e que merecem o nosso respeito e que 

pagam os seus impostos. 

 

Com relação a Administração, quero dizer que o nosso município vai ser 

contemplado com um bônus. Não só o nosso município e sim os 102 municípios 

alagoanos e os do país inteiro. É um bônus aos municípios de R$ 3.292.657,07. Pelo 

que a vereadora Janaína me disse e pelo que eu pesquisei também, ele entra nos 

cofres públicos agora em dezembro, no início do mês de dezembro e é um bônus. 

Então, se é bônus, se é extra, vamos aplicar, vamos melhorar as situações. É como 

eu vou dizendo, a gente olha tanto e todo mundo tem os olhos desse tamanho 

para os precatórios da Educação, mas os dinheiros vão entrando, vão entrando e 

nada acontece aqui no nosso município. A Saúde recebeu quase um precatório e o 

que a gente tá discutindo aqui hoje é um Posto de Saúde caindo na cabeça do 

povo. Isso, porque não falei hoje dos exames, dos remédios que faltam, dos 

exames que não podem ser marcados e de todas essas outras questões também, 

que isso é falta de estrutura para quem trabalha na Unidade. 

 

Vou passar para a questão da Educação. Eu apartei a vereadora Janaína, eu sou a 

favor do rateio. Foi feito uma Indicação da vereadora Janaína ao secretário de 

Educação e gostaria de subscrever vereadora, para que o secretário de Educação 

nos informe oficialmente a respeito do dinheiro, a respeito da atualização desse 

dinheiro, porque esse dinheiro está depositado já algum tempo e esse dinheiro ele 

é atualizado. Então, na época foram 25 milhões e hoje eu soube que está em torno 

de 27 ou 28 milhões. Peço também para que os 60% realmente sejam preservados, 

para que as coisas ocorram aqui em Atalaia pelo menos com relação a esse 

dinheiro, de forma transparente. E, que nos 40% seja paga a folha de 2014 e os 

demais sejam investidos na Educação. Então, é isso que a gente pede, é isso que a 

gente solicita, porque a Educação só vem tendo perdas aqui no nosso município. Já 

são dois anos, duas datas bases deles que passam aqui nessa Casa e nada de 

reajuste. Também temos escolas precisando sim de investimentos, precisando sim 

de melhorias. Que hoje o prefeito coloque em prática aquela postagem que ele fez 

há uns meses atrás, é só entrar no Instagram do prefeito, onde ele disse que 

pagaria a educação dos 40% e que ele não era contra o rateio. Então, se não é 

contra, quem não é contra para mim é a favor. Mas, disse que precisaria de uma 

determinação judicial. Uma coisa é dizer eu sou a favor de dividir dinheiro quando 

o dinheiro tá aonde eu não sei onde tá, outra coisa eu manter sendo a favor da 

divisão do dinheiro, quando o dinheiro tá na minha conta. Mas, que seja mantida a 

palavra, que seja mantida as colocações. Que as coisas ocorram de forma 



transparente, chamem os vereadores, pois nós estamos todos aqui disponíveis. 

Que a Educação venha realmente a pagar essa folha, investir os 40% e que os 60% 

sejam preservados para o rateio e para os posicionamentos finais, porque a 

discussão não está só aqui em Atalaia, está na Esfera Federal, com relação a isso se 

paga ou se não paga. Então, você tá com medo de pagar, para não pagar errado, 

para não sofrer sanções jurídicas e judiciais no futuro, então, também não gaste o 

dinheiro. Mantém o dinheiro aplicado, os 60% para poder se resolver isso que a 

Educação vem pleiteando. E, é esse o meu posicionamento, continuo a favor 

totalmente do rateio. E, que nos 40%, que já ficasse até mesmo disponível para o 

município, como pagando a folha. Que venha uma planilha aqui para Casa, para 

que a gente possa discutir juntamente até mesmo a Educação, para aplicação na 

própria Educação. 

 

Gostaria de solicitar também do secretário de Educação que seja mandada aqui 

para esta Casa a relação de funcionários da Educação que estão cedidos, afastados, 

encostados ou apadrinhados. Que vem essa relação dos apadrinhados também. 

Aconteceu esse mês que bloquearam salários dos servidores da Educação, de 

alguns servidores, disseram que era porque não tinha lotação. Uma pessoa tava de 

férias a outra tava de licença-maternidade, a outra tem um marido com problemas 

de saúde e procurou o secretário, que disse que ela não tinha direito de está 

afastada. Mas, o Regimento do nosso município permite sim o afastamento por 

três meses, prorrogado por mais três meses ou se necessário for, desde que passe 

pela Junta e desde que realmente tenha comprovação. É direito sim”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Admiro a excelente parlamentar que Vossa Excelência é. Respeito. Mas, Vossa 

Excelência, até novembro do ano passada, era da situação. E, Vossa Excelência não 

enxergava nada disso. No setembro negro, Vossa Excelência era parlamentar e 

Vossa Excelência cobrou para poder pagar o salário do povo? Gosto quando a 

pessoa faz oposição com coerência. Vizinho a casa de Vossa Excelência foi 

inaugurada uma UBS e Vossa Excelência até agora não citou. Vossa Excelência só 

cita os defeitos. Até o ano passado Vossa Excelência estava na bancada 

defendendo toda essa administração. Como o pau que dá em Chico, dá em 

Francisco, é bom fazer oposição com coerência”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“No setembro de 2014 eu não era parlamentar desta Casa. Com relação a dar 

sustentação a gestão do prefeito Chico Vigário, já dei sustentação a gestão dele 



sim, mas com muita coerência. Está aqui os profissionais da Saúde, depois que eu 

visitei a Unidade do Jenipapeiro, eu nunca cobrei? Então, vereador, eu acho que o 

senhor não tá prestando atenção nos meus discursos. Eu sempre tratei aqui com 

muita coerência. Quando chegou as coisas aqui a esta Casa, fui a favor do que 

estivesse correto. Se tiver errado, eu falava sempre. A situação da Unidade 

Jenipapeiro eu venho cobrando há muito tempo. A situação do rateio eu venho me 

posicionando há muito tempo, porque eu sou carente coerente. Quem não é, é 

quem vive na barra do prefeito, no bolso do prefeito, ou seja, que fica dizendo que 

ele tá bom. Eu nunca disse que tava bom. Já dei sustentação a ele não que foi 

correto e no  que for correto eu posso até continuar dando. No que for a favor da 

população, vai ter o meu apoio. No que não, ele não tem meu apoio. Dizer que tá 

bom, que tá certo, como tá certo se tem servidor fora de trabalho e tá bloqueando 

o de quem tá trabalhando? Tá tudo errado, tá tudo errado mesmo. Eu venho 

dizendo que tá errado, meus discursos sempre são publicados e basta assistir os 

meus discursos do ano passado e veja se a Camyla Brasil não é coerente. Vou 

chegar aqui e vou parabenizar a Unidade do Alto? Sim, foi feita a Unidade do Alto. 

Mas, há quanto tempo estava para ser construída a Unidade de lá do Santa Inês? 

Foi inaugurada em perfeitas condições? Tem o material lá suficiente para o bom 

funcionamento da Unidade? Então não vou aqui maquiar ou fazer graça para 

ninguém. Tá ruim, o dinheiro tá entrando e tá tudo péssimo". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo quero agradecer a Deus. Obrigado Senhor pela oportunidade de 

mais um dia aqui nesta Tribuna.  

 

Vamos iniciar pelo PSF do Jenipapeiro. Quero que todos os funcionários, toda a 

população do Jenipapeiro e toda população de Atalaia, pois essa reunião está 

sendo transmitida ao vivo pela Radio Web do Atalaia Pop. A Maria Ferreira 

Cavalcante nasceu no Jenipapeiro e, por destino, em 1996, após 28 anos em 

trabalho em uma empresa de grande porte, me elegi vereadora. Em 2002 o prédio 

do PSF foi alugado a Prefeitura de Atalaia, em perfeitas condições, tudo pronto e 

digno para ser atendido pelos profissionais. Aquela casa não é minha, todo aquele 

patrimônio é no nome da minha tia. Como é que você aluga uma casa, você passa 

exatamente 17 anos sem nunca fazer uma reforma. Quero que todos saibam que a 

Maria Ferreira Cavalcante está ao lado do povo do Jenipapeiro. O que o povo 

decidir, estarei ao lado deles. Quero que saia daquele local, porque a casa não tem 

condições de atendimento. Mas, que fique no Povoado, pois lá tem casas. Não 

aceito isso junto com o pessoal do Jenipapeiro, são Lourenço, Fazenda Sono, 

Estrada Branca, Mutirão. Agora, casas prontas dentro do Povoado só tem duas, 



uma da minha prima Adriana que não vai alugar, porque passa lá os finais de 

semana. A outra é do meu filho Luciano, que também não vai alugar, pois é a única 

casa que tem aqui na cidade. Ele mora em Maceió, mas sempre está aqui e quando 

vem, ele fica na casa dele. Se fosse eu a prefeita da cidade de Atalaia, eu já tinha 

resolvido isso há muitos anos. Peço constantemente ao Chico, prefeito desta 

cidade, pois se alguém mora há 17 anos em uma casa a responsabilidade de 

reformar é sua. A secretária achou uma casa boa, onde morou a Gorete. Todas as 

casas precisam de reforma. Até a casa da Neidinha, minha prima, aquela casa 

precisa de reforma. Agora, casa toda reformada, no Jenipapeiro não tem.  

 

No dia que o Posto sair daquela casa que é da minha família, será um alívio grande. 

Só que hoje o Magno, juntamente com o pessoal fizeram um abaixo assinado e 

nesta hora já entregaram ao Promotor e estarão entregando na Prefeitura. Eles não 

querem que saia. A Prefeitura tem dinheiro, então que reforma ou procure uma 

outra casa. Tem a casa do Alex,  meu primo. Mas, será que é porque é casa da 

minha família? Aí que não vão encontrar mesmo, porque quase todos são família e 

os que não são, são do coração”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“A questão não é o prefeito, é o Ministério Público que interditou. O que queremos 

é que a senhora use seus conhecimentos políticos com o prefeito, que chegue num 

bom senso, para poder os profissionais trabalharem com segurança. A senhora tem 

toda razão do mundo de não querer que saia de lá, mas que procure um local 

adequado para que o profissional se sinta a vontade de trabalhar. Agora, trabalhar 

com risco da casa cair, é terrível. Fora a falta de material que sabemos que existe na 

Saúde”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Já conversei muito com o prefeito, com a secretária Rosangela. Só quero que 

vocês saibam que desde o dia 13 de setembro de 2013, 17 de junho de 2014, 18 de 

agosto de 2015, 17 de maio de 2016, 14 de junho de 2017 e 24 de abril de 2018 

que eu peço que seja construído um novo Posto no Jenipapeiro. Local tem, porque 

todo aquele terreno da Comesa é do município. Eu fui uma das pessoas, que 

juntamente com os diretores do Grupo Gerdau, através de seus advogados, 

intermediou a venda por um valor de um real. Tudo ali pertence ao município. Eu 

fui uma das que lutei muito para vender, em virtude da perda enorme com o 

fechamento da Comesa. O patrimônio da Comesa, em perfeitas condições, foi 

doado a Prefeitura de Atalaia.  



 

Eu não quero que saia do Jenipapeiro, eu quero que o prefeito resolva. Alugue uma 

casa no Jenipapeiro, reforme, até que se faça o novo Posto de Saúde. Todos nós 

vereadores que estavam no evento, graças a Deus ouvimos do Arthur Lira, que 

tenho pedido que ele mande o dinheiro para construir um novo Posto no 

Jenipapeiro. O prefeito ultimamente pediu, foi à Brasília e deixou o pedido no 

gabinete, com a Sara, chefe do gabinete do deputado Arthur Lira. Não precisa levar 

projeto, só a solicitação. O Arthur disse que não mandou ainda, porque não tem 

orçamento. O orçamento da união foi liberado na semana passada. O prefeito 

Chico Vigário me disse que irá ser construído vizinho a Igreja de São José. Ali é um 

dos melhores local, até porque nunca entregou água ali. Até na enchente de 89, a 

água não atingiu. No antigo escritório da Comesa também é um local excelente. É 

por isso que não aceito que saia de lá, porque local tem onde fazer, onde reformar. 

Ali onde o Dr. Mario Atendida, ali no escritório da Comesa, com no máximo 30 dias, 

tudo é reformado. 

 

Estou ao lado do povo do Jenipapeiro, onde 250 pessoas assinaram. A iniciativa 

não foi minha, foi do meu amigo Magno, juntamente com os moradores. Ao vou 

ficar contra o povo. 

 

A casa do Alex foi reformada agora a pouco. Colocado cerâmica, é forrada. Eu já 

arrumei a casa do Alex. Já falei com a Rosangela sobre uma casa vizinha ao Posto. 

Eu quero que saia de lá, agora não quero que saia do Jenipapeiro”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vereadora Maria, sabemos do empenho de Vossa Excelência para que o Posto não 

saia do Povoado, mas só que a secretária, infelizmente alegou que não tem 

dinheiro para reforma. Estou em meu primeiro mandato, mas vejo a briga da 

senhora para essa reforma do PSF do Jenipapeiro. Mas, estamos agora com uma 

determinação do Ministério Público. Use o poder que a senhora tem com o Arthur 

Lira, para dar um ambiente de trabalho digno para os funcionários. Terreno o 

Jenipapeiro tem para fazer uns 20 PSF. Gostaria que a equipe do PSF do 

Jenipapeiro estivesse aqui como está a dos Altos, tosa satisfeita, trabalhando em 

uma unidade de primeiro mundo. Não votei no Arthur, mas sei que é um cara que 

traz recursos para o município. Que seja feita a solicitação, que a gente chegue 

junto para cobrar dele, pois aquela comunidade e os funcionários merecem uma 

Unidade digna”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 



 

“Concordo com o vereador Quinho quando diz que a Saúde tem que trabalhar 

num local digno e decente, porque passei na pele o que é trabalhar num local 

insalubre. Mas, nessa discussão não deveria estar só a Maria da Comesa, mas sim a 

secretária de Saúde para nos dar uma resposta. É ela quem é a gestora. Não é a 

Maria da Comesa ou nós que temos que dar uma solução, é a senhora Rosangela 

que hoje deveria estar aqui para trazer soluções para os funcionários da Saúde que 

ficam sem dormir dinheiro, pois não tem uma resposta, não sabem onde vão ficar. 

Maria da Comesa, você está de parabéns, pois você luta por aquele povo. E, se não 

tivesse Arthur Lira para trazer recursos para a Saúde de Atalaia, o que seria de nós 

da Saúde? Eu ainda estaria trabalhando numa casa terrível, cheia de escorpião, 

arriscando a vida, num local cheio de acaro. Aquele PSF da Vila foi quando eu ainda 

era secretária, em 2010, que consegui o primeiro recurso, no valor de 200 mil. E, só 

agora que foi concluído. Arthur Lira é o salvador de Atalaia, pois se não fosse ele, 

Atalaia não teria saúde”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“A Rosangela me informou que estava no Povoado Jenipapeiro, verificando uma 

casa da Gorete que está toda na cerâmica, mas também precisa de que seja 

reformada”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Com todo respeito que tenho a Vossa Excelência e conhecedor da sua luta por 

esta comunidade do Jenipapeiro, igual lutamos por nossas comunidades. Mas, 

nesse momento temos que encontrar uma solução para atender ao povo, pois o 

povo está sendo prejudicado. É um paliativo para atender ao povo. A preocupação 

não é a onde vai ser ou deixa de ser. Isso que está acontecendo hoje, não era para 

estar acontecendo, pois com a força política que a senhora já teve no município e 

que ainda tem, isso era para ter sido resolvido lá atrás. São oito mandatos de 

vereadora. A senhora já como presidente desta Casa muito tempo. Eu não queria 

ser vereador e presidente desta Casa, para na minha comunidade precisar de uma 

UBS e não bater o pé e pedir para o prefeito resolver. Isso faço, pois digo que 

preciso para o meu povo, brigo e sou chato”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Verdade, fui eleita pelo povo de Atalaia por seis vezes. E, não estou contra o povo. 

Desses seis mandatos, em quatro o meu prefeito perdeu. Em 1996 eu votei na 



Regina. Em 2000 votei no Batalha. Então, quando você vota contra um prefeito, por 

mais que peça, é difícil você conseguir. É diferente de Vossa Excelência, que tem 

sorte e todas as vezes seu prefeito ganha. Além do mais, Vossa Excelência é o líder 

do prefeito.  

 

No evento da sexta-feira, mal podia falar, estava rouca, mas fui pedir ao deputado 

Arthur Lira para mandar esse dinheiro. E, ele disse que quando chegasse em 

Brasília a primeira coisa que iria fazer era assinar para liberar esse dinheiro do 

Posto de Saúde. Mas, será que vai ser construído em seis meses? Ou vai passar três, 

quatro ou cinco anos para ser construído? E, quem perde com isso é o povo do 

Jenipapeiro. Eu fui eleita pelo povo e não por vereador, os vereadores são os meus 

concorrentes. Estou ao lado do povo. Estou ao seu lado Magno e de toda a 

população que ali residem. Lá no Jenipapeiro tem casas, que reformem. Que vocês 

todos aqui sejam a favor que saia, mas, eu, Maria Ferreira Cavalcante estou junto 

com o povo. 

 

Fátima, aqui não poderia deixar de fazer os meus agradecimentos. O Posto está 

caindo, é verdade, não quero que fique lá, mas lá tem excelentes profissionais, 

porque Fátima e Dr. Mario, meus sinceros agradecimento, pois no momento que 

mais precisei, o meu marido desmaiou, o senhor de imediato mandou levá-lo para 

Maceió e ele foi acompanhado pela Fátima e por uma assistente social. Não só o 

meu marido, quantas vezes vocês não salvaram vidas dos moradores de lá?”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Que fique bem claro que os treze vereadores querem que o Posto fique lá. Agora, 

que fique num canto adequado, com condições de trabalho para o funcionário. A 

população do Jenipapeiro vem sendo prejudicada há muitos anos por conta 

daquele PSF”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Vereadora, com todo respeito, peço que não destorça o que falei aí. Em momento 

nenhum disse que era contra a população e peço que não jogue os vereadores 

contra a população. O que queremos é condição digna, pois acredito que se está 

Câmara estivesse caindo, nenhum dos 13 vereadores queriam estar aqui hoje. 

Iríamos procurar um local descente. Falo até em nome do prefeito, que naquele dia 

disse que estava preocupado, pois não queria tirar do Jenipapeiro, mas não estava 

vendo uma solução”. 

 



Vereadora Maria da Comesa 

 

“Não tem condições, porque não quer reformar. Se quisesse reformar, fazia as 

divisões e naquela casa do Alex ainda tem cinco metros para trás, onde fazia a 

cozinha e mais um banheiro. 

 

Magno, que diga ao pessoal do Jenipapeiro, que eu, Maria Ferreira Cavalcante, 

quero que saia da casa, mas que procure outro lugar para construir ou reformar, 

mas que não saia do Jenipapeiro. 

 

No Portal de Transparência do FUNDEB você encontra a liberação de um valor 

R$ 7.727.062,27 já liberados para a Educação de Atalaia. Não sei se esse valor se 

refere aos 40%. Eu sou a favor que todos os funcionários que não receberam 2014, 

que receba, pois é muito triste você passar o mês e não receber. Com isso você 

deixar de fazer feira e de honrar com seus compromissos.  

 

A vocês da Saúde digo que graças a Deus temos o deputado federal Arthur Lira lá 

em Brasília, pois, se não fosse ele, o salário de vocês não estaria em dias. Digo isso 

com toda a certeza”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Saudar a todos da plateia em nome do Dr. Mário, meu amigo, companheiro e meu 

colega e no nome da Isolda, enfermeira de lá da do Jenipapeiro.  

 

A discussão está boa, acirrada, mas, o que na realidade nós queremos é solução. 

Nós queremos debater aqui uma coisa que realmente aconteça, porque o Mário é 

o mais antigo, mas, quando em 2010 eu era secretária, já havia uma proposta para 

o Jenipapeiro. A minha preocupação com Jenipapeiro, quando eu consegui a UBS 

da Branca, porque tinha terreno e fiz o projeto, mandei para Brasília, para o 

Ministério e saiu através do Estado. Como eu tinha uma amizade muito grande, 

pois também isso influencia muito, foi rápido sair o prédio de lá. Saiu o prédio que 

hoje é o CAPS. E, aquela UBS que eu estou trabalhando da José Paulino, que na 

época foi R$ 200.000,00 que já ficou na conta e prestei conta nesta Casa. Então, eu 

sei da dificuldade, porque consegui aquele terreno, fui lá com prefeito e a gente 

fez, assim como também o Posto de lá dos Olhos D'Água. A Saúde comprou o 

terreno ao lado para ampliar aquela aquela UBS que era um absurdo. E, a reforma 

de Santo Antônio. Ficamos na briga do Jenipapeiro. O problema do dinheiro foi a 

cheia, que é uma área que realmente não dava e não tinha como a gente comprar 

um terreno por ali, muito menos lá no Mutirão. Não deu tempo e sai por motivos 



pessoais. Entreguei a Secretaria e não deu tempo para que a gente continuar para 

que a UBS fosse feita.  

 

Atalaia tem uma história das UBS serem em casa alugada. Em Atalaia, não tem uma 

casa que se adeque para ser uma UBS. Tem que ter a reforma. O Posto da Branca, 

antes de se tornar aquele, foi feito toda uma adequação e era um terror. Sempre 

que nós íamos lá, tinha problema sério naquela Unidade. 

 

Qual o problema de Atalaia? Da Secretaria de Saúde? É porque aluga uma casa e 

não faz manutenção, não paga aluguel, não paga energia. Esse é o problema. Tem 

que ter um olhar diferenciado. Quem senta naquela cadeira tem que ir para rua, 

não pode ficar no gabinete. Secretário que fica em gabinete, não resolve problema. 

Está aí a resposta da nossa Saúde, quando veio o PEMAC o que aconteceu? Fomos 

nós funcionários, cada um com sua equipe a gastar dinheiro. Eu pintei mandei a 

foto para vocês, pintei a minha sala, emassei a minha sala, comprei lençóis. Como 

vocês também. Quer dizer, a despesa fomos nós, para a gente não perder recurso. 

E, a Secretaria cruzou os braços. Esse é o problema de Atalaia, só vem agir quando 

as coisas estão assim. Existe uma coisa chamada emergência e urgência na 

medicina e não é isso o que acontece na Secretaria. As unidades doentes, 

esperando que chegue já morrendo para poder ser socorrido. Tá aí o Jenipapeiro e 

o alerta não é de agora, é de 2010 até agora. Chegou o ponto de um absurdo e eu 

mandei para vocês, mandaram para o grupo e eu mandei para vocês a foto da sala 

da Isolda, estava lá uma cobra. Ah, mas isso pode acontecer. Pode acontecer, como 

aconteceu também lá na Escola de Boca da Mata, porque o mato tá lá tomando 

conta. Então, pode entrar um animal peçonhento. Como eu trabalhava naquela 

Unidade do PSF ali naquela praça, na casa do Júnior Medeiros e quando eu 

chegava, a cadeira preta tinha que primeiro olhar para ver se tinha os escorpiões. 

Tá lá ainda uma garrafa cheia, com cada escorpião maior do que o outro. Outro dia 

eu tava sentada e a moça disse Doutora cuidado no seu pé, que eu olho um desse 

tamanho já vinha para cá, mas graças a Deus. Quer dizer, isso é o que eu passei. 

Vivia rouca, vocês são testemunhas que eu passei aqui umas três sessões sem 

poder vim, por causa do ácaro, tendo dispneia. Eu nunca tive asma, graças a Deus, 

mas naquela unidade era um terror. A mesma coisa acontece com vocês, onde só 

tem um banheiro, um sanitário no banheiro para vocês usarem. Onde aquela 

cozinha é desse tamanho e não tem condições de nada. A sala do Mario é 

vergonhosa, com aquela marca velha, tudo velho, acabado e sucateado. 

 

Quanto tempo a secretária tá aí? E, por que ela não tomou uma posição? Quantas 

verbas o Arthur Lira mandou? Não tô defendendo, a vereadora Maria falou do 

nosso salário que realmente está sendo pago, porque o Arthur Lira, como todo 



mundo sabe, toda Atalaia sabe, ele manda verba para ser gasto como quiser. Além 

daqueles carros, do ônibus que passou a vida inteira para comprar, para levar o 

pessoal para Maceió, que inclusive estava sendo dada carona. Então, a falha é 

grande e o que nós queremos é uma casa digna. Sabemos que não tem uma casa 

realmente a contento, mas, pega uma casa comercial na Rua da Linha, passando 

até o Sono e indo para o Gavião, Fazenda Santa Isabel por ali, que há lugar para 

que coloque vocês em um lugar decente para trabalhar.  

 

 

Eu fico triste, porque eu sou médica do trabalho, Mário Gama médico do trabalho 

e a gente trabalhar em um lugar insalubre, sem a mínima condição, sem ter 

ninguém que nos defenda. E, o nosso Sindicato? Como eu disse na semana 

passada, o nosso Sindicato Médico é omisso, quando ela vem cobrar que a gente 

desconta em folha, eu desconto em folha, porque sou do Estado, mas eu já tive 

vontade até de não descontar mais, porque não vem aqui nos defender.  

 

O prefeito também podia tá com os olhos abertos. O prefeito de nossa cidade ele 

nasceu e se criou naquelas regiões, nas imediações da linha do Retiro. Sabe muito 

bem a condição, então, agora é urgente, é urgente e temos que de imediato 

arranjar e exigir do prefeito e da secretária, porque quando eu sair daqui, vou para 

lá e com todas as letras vou dizer o que tem que ser dito para arranjar uma casa 

que coloque vocês, até ser construído esse Posto. 

 

Eu acredito na construção deste Posto, porque Arthur é um homem decente, um 

homem de palavra. Se existe em Alagoas um deputado que tem palavra, um 

político de palavra, é Arthur Lira, porque ele provou aqui em Atalaia. Nós não 

estamos mendigando aí com as nossas dívidas, porque o dinheiro ele mandou para 

pagar o nosso salário e deu condições à Saúde. Se não tem mais condições é 

porque não querem, porque o dinheiro veio para ser gasto onde eles quiserem, em 

pagamento, em conserto de Unidade, em conserto de carro, em compra de carro. E, 

se pode com essa verba que ele mandou ser feito isso, então não adianta a gente 

tá aqui se desculpando, porque não tem como desculpar, não foi feito porque não 

tiveram atitude, não valorizam a Saúde, não valoriza os profissionais. Se vocês 

verem, os profissionais de Atalaia são bons, excelentes. Olha o currículo de cada 

um e o que cada um faz. Temos um cirurgião geral de mão cheia, que deu a sua 

vida por Atalaia. 

 

Quantos anos tem o Dr. Mário aqui? Desculpa Dr. Mário, mas eu ainda fazia o 

científico. E, hoje tá aí desvalorizado, trabalhando em um lugar que faz vergonha. A 

promotoria já foi lá e aí chega a secretária dizendo que vocês tem que botar o 



dedo de manhã e botar o dedo de quatro horas da tarde, porque o promotor 

pediu, tá mandando e que quem manda na cidade, na Saúde é o promotor. Aí tem 

que fazer. Mas, o promotor foi lá e disse que vocês não podem trabalhar naquele 

Posto, que tá condenado, que vocês estão no risco de vida e ela não ouviu o que o 

promotor disse. Agora, para botar o dedo oito horas da manhã e quatro horas da 

tarde, aí o promotor mandou. Que é isso? O promotor orientou, quem manda e 

quem diz o que fazer é o gestor. O gestor é quem vai dizer que você vai trabalhar 

em tal canto, você vai ser deslocado para tal canto, que hoje você não trabalha 

aqui, trabalha de tarde. Então, é ele que pode fazer isso. Agora, chega com essa 

conversa de promotor, que promotor orientou não, ele mandou. Agora ele 

mandou você sair de lá e ela não obedeceu. Esse é o problema do trabalhador em 

Atalaia”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“A respeito da situação que o município vinha. E, tudo ficou truncado. Estive ontem 

com a secretária e ela estava para decidir, junto da vereadora Maria e do prefeito, a 

decisão, pois tem uma casa em vista. Só que tem um problema, com razão o 

pessoal do Jenipapeiro alegava que tinha que vim para cá. Acho que numa hora 

dessa o bom senso seria o essencial. Se a casa lá dá uma condição melhor, que a 

gente fique enquanto se resolve a questiúncula do Posto. A vereadora Maria 

propôs que fosse utilizado aquele prédio, onde daria otimamente para ser feito 

dentro do que exige os padrões.  

 

A questão do promotor, é que a gente também quando começa a falar aqui, se 

infiltra nos problemas e esquece que a gente vem com TACs. Quantos foram até 

agora? Nem eu me lembro mais. Quando chega os recursos tem os atrasos para 

serem pagos, tem as coisas em leis, tem um monte de processo. Acho que o 

município aos poucos está se recuperando. A nossa grande esperança é esse 

dinheiro dos precatórios, que ouvi dizer por longe que já está na conta, mas não 

sei 100% se é verdade, pois eu não vi.  

 

No ano passado fizemos uma proposição e levamos e mãos ao deputado JHC, para 

que ele liberasse primeiro os 40% para serem colocadas em dias as folhas em 

atraso. É um ganho real para os servidores de Atalaia, porque lá do passado seria 

só 30% dos funcionários, mas dessa vez será beneficiado 100% dos funcionários. 

Ainda será pago o 13% do Bolsa Família, que será um ganho muito bom para o 

comercio local, pois será em torno de R$ 1.200,000,00 só do Bolsa Família. Sem 

falar dos precatórios. Tenho certeza que Atalaia vai virar o ano fora dessa crise 



tremenda que fez com que passássemos por todas essas situações, por vezes 

vexatórias”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Só concluindo, o que é que a equipe quer? Um lugar digno para trabalhar. Que 

seja no Jenipapeiro, de preferência no Jenipapeiro, por conta do Mutirão, daquele 

pessoal das fazendas que vão lá. Como Vossa Excelência já disse que a secretária 

arranjou uma casa ou se não tiver lá, que seja aqui, até construir a Unidade. Ou, 

então derrubar aquela casa e refazer, porque a Prefeitura pode fazer isso. Não fez 

com aquela lá perto da Nicole, do Alto, naquela época que o Juliano era secretário? 

Por que não pode fazer lá? Mas, aguardamos uma UBS linda, maravilhosa, que 

vocês merecem trabalhar em um lugar digno, de respeito, de vergonha, com toda a 

condição e não só de enfeite, porque a minha tá muito bonita, mas o consultório 

odontológico ainda não funciona. Ontem foi problema, a água nossa também tá o 

maior problema. Também vou pedir a secretária de saúde que mande uma pessoa 

lá, um funcionário olhar a água e também terminar aquele consultório 

odontológico, que não adianta tá tão bonitinho e não funcionar. A gente médica 

tudo bem e a enfermeira uma caneta resolve o problema, e o papel e o resto como 

é que fica?". 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“É de grande importância a fala de Vossa Excelência. Os funcionários da Saúde 

sabem muito bem que os vereadores estão com eles, porque sabemos dos 

profissionais que são e que merecem um lugar digno. Que a gente consiga resolve 

esse problema o mais rápido possível, arrumando um local para vocês ficarem, 

para que possam atender as comunidades daquela região”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Uma pessoa chegou para mim e falou, Maria antes era a pista, todos falavam 

dessa pista, que era um problema sério. Verdade, nem eu aguentava mais. Mas, 

graças a Deus, graças ao meu pedido junto ao Governador do Estado Renan Filho, 

realmente foi atendido. Ele disse, depois que foi a pista, agora é o Posto do 

Jenipapeiro, querendo que saia de lá. Disse que sou contra. Saia do local e que faça 

em outra localidade”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 



“Enquanto aos precatórios, eu sou a favor do rateio. E, que com esses 40% seja 

pago o mês de setembro.  

 

Quero fazer uma Indicação para a Infraestrutura, que passem a máquina do 

Conjunto São Vicente, em São Sebastião e com a limpeza do lixo, para retirar o lixo 

próximo daquela unidade. Tem muito mosquito lá em cima, a gente vai trabalhar 

não consegue, tem que usar repelente. Tá horrível com muito mosquito igual ao 

Jenipapeiro. 

 

Quero mandar também uma Moção de Parabéns a todos os médicos do município 

pelo seu dia, dia 18, pelo trabalho árduo, pelo sacrifício, com o nosso salário que 

está defasado. Então, eu quero mandar essa Moção de Parabéns. Que se lembre 

que o médico é muito bom não só é quando está doente, mas ele também precisa 

ser valorizado, tanto o médico como toda equipe de Saúde da família. 

 

Quero encerrar dizendo o seguinte, médicos são anjos. Quem são esses anjos de 

bata branca, que se escondem em suas asas e não mostram suas dores e esquecem 

que são gentis, e, como a gente, também sonha, também ama, também sente, 

também chora e padece e adoece como gente. Quem são esses anjos de bata 

branca que se esconde nos temores e sofrimentos, nos seus amores e esquece que 

são homens e como homens necessitam de um abraço para o acolher, do afeto e 

do cuidado de quem 

fica ao seu lado, lembrando-lhes de viver. Esses anjos são humanos, são adultos, 

são crianças e eles tratam de enfermo e sem nenhuma esperança aliviar os 

sofrimentos, cicatrizando as feridas, reconstrói os sentimentos, dão a vida pela vida.  

 

Esses anjos são vocês, são os médicos, são as pessoas que trabalham no PSF, que 

se dedicam à Saúde de Atalaia. Ao mesmo tempo é médico, é psicólogo, é 

conselheiro, é aquela pessoa que precisa apenas de um olhar, que dá um abraço, 

que dá um afeto e que muitas vezes o paciente chega em um Posto de Saúde e ele 

está doente, mas ele não só tá doente do corpo, ele tá doente da alma, pela sua 

necessidade e a gente quando começa a conversar com esse paciente, ele sai leve. 

Então, essas pessoas merecem o respeito de todos atalaienses, merece o respeito 

do prefeito e da secretaria de Saúde. Que coloquem vocês num lugar digno, onde 

vocês possam ganhar o seu dinheiro com respeito e dignidade". 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Dia de discussão aqui acalorada. Um excelente dia. Quero saudar a todos aqui em 

nome do Dr. Mário, um amigo de uma vida, amiga da minha família de uma vida e 



quero que o senhor saiba Dr. Mário, que o senhor para mim é um exemplo de vida 

a ser seguido. 

 

Também gostaria de mandar uma Moção de Parabéns para o senhor Marcos 

Antônio Calheiros Vieira, pela passagem do seu aniversário, essa semana.  

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte)  

 

"Nobre vereador, quero subscrever essa Indicação". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

"Também faço questão de subscrever". 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Dois assuntos hoje dominaram a pauta aqui da Câmara. Como nunca deixei de me 

posicionar sobre nada na minha vida, na é sobre isso que irei deixar de me 

posicionar.  

 

Vereadora Maria, eu entendo a senhora perfeitamente, quando diz que tem 

preocupação de que o Posto de Saúde possa sair do seu Povoado. Entendo os 

funcionários do Posto de Saúde preocupados com a qualidade de atendimento e 

com a qualidade de trabalho deles. Tenho certeza absoluta que o prefeito também 

tá nessa mesma preocupação, não tenho dúvida disso. Como se resolve isso? O 

que é que tá acontecendo? O que é que eu vejo? Na minha visão do fato, é que o 

promotor, o Ministério Público deu um prazo muito pequeno para que se resolva o 

problema, pelo que eu sei deu 15 dias. Nós estamos na iminência de que se o 

Posto chegue a ser interditado. Nesse momento é unânime que não existe um 

imóvel lá no Povoado que atenda de imediato. Então, é uma situação complicada. 

Eu, pessoalmente desejo que os moradores do Povoado Jenipapo sejam bem 

atendidos. Seria ótimo que continuasse lá Maria. Esse é o meu desejo. Se não for 

possível, eu quero que ele seja bem atendidos aqui na Praça do Mapa ou em 

qualquer outro lugar, mas contanto que esse problema seja resolvido, pelo menos 

de imediato. Não dá para ficar como está. Reconheço que é um problema e que 

tem problema na vida que a gente vai levar para frente e vai levando, levando e 

deixa para lá que amanhã tu resolve e demora.  

 

Se a secretário foi hoje olhar uma casa, quer dizer que não está definido ainda, está 

se trabalhando essa solução. Pode contar comigo Maria para a melhor solução 



possível desse problema. Se quiser ir conversar com o prefeito, estou a disposição 

de ir com você. Lhe dou todo o apoio em seu trabalho, pois você está lutando pelo 

seu povo. Os funcionários estão lutando pela condição de trabalho deles e pelo 

melhor atendimento a população. Me coloco a disposição de todos vocês, tanto da 

Maria, como dos funcionários para que possamos encontrar uma solução viável e 

mais confortável para todos. 

 

Outra questão aqui é a dos precatórios tão falados. Está se comentando que os 

precatórios já caíram na conta da Prefeitura. Já houve uma conversar informal hoje 

pela manhã aqui com o Fábio, que está preocupado com alguma questão de 

salário, de décimo e terço que estão atrasados e eles querem receber. Sempre fui 

da opinião de que quem trabalhou tem que receber.  

 

Essa é uma questão que precisa ser entendida com menos emoção um pouquinho. 

As pessoas as vezes ficam emocionadas e eu entendo o lado de cada um, mas 

vamos tentar colocar um pouco de razão nisso. Até onde eu sei existe um acordo 

com o Ministério Público, para que esse dinheiro seja gasto dentro de um plano de 

gasto que foi apresentado ao Ministério Público. O Ministério Público chegou ao 

prefeito e perguntou como vai gastar, pois se gastar diferente vai meter a caneta. 

Até onde eu sei, isso está em vigor. Caiu na conta, não sei se todo ou só 40%. Se eu 

fosse o prefeito, iria ao Ministério Público e pedia para começar a trabalhar e dizer 

como vai ser”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Esse TAC que foi feito, foi em cima dos 100%. Como foi liberado 40% e 60% está 

bloqueado ainda, Vossa Excelência, eu e os demais vereadores sugerimos que 

inclua nesse primeiro TAC o pagamento imediato do mês de setembro, décimo, 

terço e o que tiver de direito para os funcionários”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Esse TAC é alinhado dentro dos 40% ou dos 100%. A obrigatoriedade de pagar os 

débitos atrasados, a vereadora Camyla e Janaina devem lembrar que lá no Tribunal 

a prioridade foi sempre essa, pagamento dos atrasados. Inclusive na época, o 

SEATA alegava que uma parte não teria direito e lá no Tribunal foi incluído todos”. 

 

Vereador Fabrício Torres 

 



“O Ministério Público é quem vai dizer agora como o prefeito vai agir. Tem que 

botar na cabeça que o dinheiro está totalmente judicializado, existe um plano de 

gasto que tem que ser seguido. A questão do rateio dos 60%, se vai ou não, é uma 

questão judicializada. Se o Tribunal de Contas da União chegar e dizer que o 

prefeito não ratei, quem vai dizer que o TCU está errado? Só a Justiça. É preciso 

colocar mais razão nos fatos. Quem vai ter direito? A Justiça vai dizer. Como vai 

começar a ser gasto? O Ministério Público vai dizer. Tenho certeza absoluta que no 

final a Justiça vai encontrar o melhor caminho para isso. Torço para os professores, 

torço para os quase 10 mil alunos da rede pública, que poucas pessoas lembram 

dos alunos. Tem Escola caindo na cabeça. Passei na porta do Antônio Amâncio 

nesta semana e fiquei, de fora pelo menos, estarrecido, pois tá fraco o negocio, 

com muro caindo. Tem toda a rede pública para reformar, escola para se 

informatizar, professores para se reciclar, tem tudo isso para se pensar. Salário de 

professor é importante, pois sem professor não existe Educação. Mas, tem toda 

uma questão para ser vista. Tenho certeza que a Justiça e os órgãos de controle 

estão vendo todas essas questões, para poder tomar uma decisão do que vai ser 

feito com esse dinheiro”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Está sendo agendada com o Ministério Público Federal uma reunião essa semana 

para discutir tudo isso. No plano de aplicação tem uma questão que eu vou lutar, 

pois tem uma Escola para ser construída na minha comunidade lá de Brasileira. 

Hoje a Escola lá é em uma casa cedida. Vou trabalhar para que a Escola que está 

dentro do plano, seja feita”. 

 

Vereador Fabrício Torres 

 

“O que eu defendo é transparência e gestão democrática. Que as entidades sejam 

ouvidas quando for tomadas as decisões. Administrar é eleger prioridade, ninguém 

consegue fazer 100%, se faz o que a prioridade manda.  

 

Não tenho capacidade técnica para falar o que vou falar, aqui temos duas 

advogadas. Mas, quero deixar aqui bem claro e recomendo que tanto os 

professores que coloquem seus advogados para conversar, pois o prefeito jamais 

vai fazer o que a Justiça não quer. O prefeito não é maluco e sabe que a Justiça é 

soberana no país”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 



“Não vim aqui hoje nesse Parlamento para fazer média política ou para me 

promover politicamente. Até porque, se tivesse essa intenção, estaria junto com 

vocês do Jenipapeiro, encabeçando uma caminhada junto com os moradores 

daquela região para vim sensibilizar o Executivo deste município, sobre o que 

sofrendo os moradores do Jenipapeiro ao longo desses anos.  

 

Há anos atrás pedi um laudo técnico da Defesa Civil, que fui atendido e veio para 

esta Casa. Mas, as vezes o que acontece no nosso Brasil, no Poder Público, é que 

estão encarando o Poder Público como se fosse uma zona, uma coisa bagunçada. 

Mas, são vidas que estão nas mãos desses profissionais, que tem o mapeamento 

de cada morador daquela região. 

 

Fui fazer a entrega dos tabletes e a secretária de Saúde frisou bem que a Gazeta 

veio para cá e uma agente de Saúde falou para a imprensa que estava errada as 

informações. Ela com números, mostrou claramente que a Gazeta veio para cá 

fazer uma interpretação errada, mostrar para Alagoas que Atalaia está um descaso 

e denegrir a imagem do município. As vezes o prefeito não tem haver com os 

descasos, as vezes temos más profissionais trabalhando. Temos maus gestores, 

maus legisladores, em todo segmento da vida tem pessoas que trabalham certo e 

outras que trabalham errado. 

 

Mas, quero participar vocês que fizeram inúmeras denuncias aos vereadores. Acho 

que cada um de vocês que tem ligação com vereadores, falaram sobre a situação 

do PSF do Jenipapeiro. Quero dizer a vocês, que durante esse tempo todo, se eu 

fosse do Povoado Jenipapeiro, como sou Legislador de todo o município de Atalaia, 

me preocupei em pedir esse laudo, que condenou o prédio e mostrou que não tem 

condições de trabalho para os profissionais e nem de atender os pacientes. Mas, 

vão empurrando com a barriga. No momento que foi interditado, já tínhamos a 

solução, mas o costume do Poder Público é empurrar com a barriga. 

 

A Casa brigou por inúmeras vezes e brigamos mostrando papeis, mostrando 

laudos. Mostramos uma cadeira odontológica que estava com mais de dois anos 

que não funcionava. Mas, vieram recursos para ajeitar essa cadeira.  

 

Se perguntar se eu queria que trouxesse aquele PSF para cá, não, mas eu gostaria 

que fosse dado um canto digno para esses profissionais. Ninguém quer tirar do 

Jenipapeiro e colocar na Praça do Mapa, mas que deem um local digno para 

atender ao pessoal. E, porquê nesse tempo todo os prefeitos que por aqui passou 

e os vereadores não se preocuparam em pedir um PSF para aquela localidade? Mas, 

lá ainda tem casa com parede de taipa, que não era nem para existir mais, pois os 



Programas Federais já acabou com casa de taipa há muito tempo. O que acontece 

é aquela velha maquiagem que passa despercebido. 

 

Sei quando acordo de manhã e abro meu WhatsApp, quantos pedidos tem para 

resolver a questão de saúde. Mais uma vez friso que o Dr. Antônio é um anjo de 

bata branca. Eu sei quantas cirurgias foram conseguidas ao longo desses dois 

meses, através de um pedido meu para alguém. Quer dizer, será que sou tão ruim 

como dizem? Quer aparecer, apareça com ações, fazendo projetos para o 

município, apareça mostrando que você é capaz de estar aqui hoje. Fico triste 

quando alguém critica vereador, mas quem é que julga? O povo. A vereadora 

Maria da Comesa tem seis mandatos, o que equivale a 24 anos. E, porquê o povo 

não tirou ela? O povo tem a oportunidade de julgar e de tirar. Temos que vê que a 

opinião de um, não é a opinião de mil. A vereadora foi eleita com mais de mil votos. 

Então, quem julgou ela foi o povo. Então, se as pessoas não estão satisfeita com o 

vereador Marcos, que punam ele em 2020, se Deus permitir que sou candidato de 

novo. Se Deus não permitir, sou muito temente a ele e sei que ele me tirou da 

disputa, porque sabia que não era o melhor para mim. 

 

O que está acontecendo em Atalaia são grupos políticos, são pessoas que estão 

tentando surrupiar candidatos, tirar proveito de candidatos, extorquir políticos e 

sujar nomes de pessoas de bem que trabalham por Atalaia”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Inclusive alguns desses falsos moralistas já passaram por esta Casa e nada fizeram. 

Não foram um ou dois mandatos, foram vários e nada fez. Mas, quer denegri a 

imagem de vereador hoje, para se promover. Isso é feio, é ridículo. Bote um pinico 

na cabeça, que você aparece mais”. 

 

Vereador Marcos Rebollo     

 

“Eu não quero passar por esse Parlamento e ser marcado por ser conivente com 

coisa errada, por ser conivente com projetos que não vai favorecer o trabalhador 

atalaiense. Amanhã, pretendo andar de cabeça erguida nesta cidade que nunca 

pretendo ir embora daqui. Vivo aqui em Atalaia há 37 anos. Cheguei aqui com 7 

anos de idade, mas me considero atalaiense. Mas, já vieram dizer que sou um 

forasteiro. Dizem que Atalaia é uma péssima mãe e uma ótima madrasta. Não. 

Procure ser um bom filho, independente se for filho biológico ou não. 

 



A mensagem que quero passar é que eu sinto na pele o que sente cada atalaiense, 

porque eu vivo nesta cidade, ando no comércio atalaiense. Vejo a carência da 

Guarda Municipal, que mais uma vez peço ao prefeito que faça o orçamento, a 

licitação dos uniformes dos Guardas Municipais, coloque uma VTR decente, uma 

sede que tem que ser olhada com carinho, pois são plantões de 24 horas. 

 

Aqui estamos defendendo os direito de vocês e pedindo que o Executivo execute 

essa obra no Jenipapeiro e dê uma solução para a UBS do Jenipapeiro, pois as 

pessoas daquele Povoado são carentes e muitas vezes esquecidas. Quantos 

prefeitos não passaram por esta cidade e nós ainda não temos uma praça decente 

para o Jenipapeiro. Tem que pedir vereadora, pois a senhora conhece aquela 

realidade e, diga-se de passagem, tem um deputado muito atuante. Deputado que 

trouxe recurso para a UBS dos Altos, para o Buraco  do Jacaré, recursos para a 

Saúde e porquê não traz recursos para uma praça, uma UBS de qualidade para 

vocês?”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“No meu discurso acabei esquecendo de parabenizar o município de Atalaia por 

ter ganho uma UBS de primeiro mundo como aquela. Gostaria que todas fossem 

iguais. Quero ajudar a ver uma da mesma qualidade no Povoado Jenipapeiro”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero dizer que a minha situação estando boa e a do vizinho ruim, isso é ruim. 

Tem que tá bom para todo mundo, ou pelo menos equilibrar. Quando a Saúde, a 

Educação não está bom, a casa do vereador está cheia de gente. Hoje é um 

absurdo você passar nas ruas do São Sebastião e Jagatá. Secretário de 

Infraestrutura, a máquina já está boa, então, vamos voltar os trabalhos lá, vamos 

dar uma qualidade de vida aquele povo. É um paliativo, mas que vai ajudar aquela 

comunidade. 

 

Estive com o secretário Anilson Júnior, um cara que é nosso amigo, que é vereador, 

que tem uma história política aqui dentro. São pessoas da Educação, como ele, o 

pai, a mãe, o irmão. Tenho certeza que nesses 40% vai ser incluído o pagamento de 

2014. Na nova planilha que vai ser feito, está incluído o pagamento de vocês. 

Agora, com relação aos 60%, vamos esperar, não vamos fazer uma tempestade em 

copo d’água. Esses 40% é o que equivale a 10 milhões e dá sim para pagar. Não 

estamos falando aqui de centavos, são de milhões e dá sim para investir em um 

município quebrado e carente como o de Atalaia. E, essa situação não é de agora, 



porque as pessoas passam por esse município e deixam as coisas sucateadas e 

jogam a bomba para o próximo gestor. O gestor emprega 100, 200, quase 400 

contratados e depois bota para fora e todos eles sobem para colocar ma Justiça. E, 

para quem fica o débito? Para quem assumiu. Deveria responsabilizar a pessoa 

física. Quem deveria  responder era o prefeito que empregou irresponsavelmente, 

comprometendo a folha dos efetivos. Só se contrata quando tem dinheiro para 

pagar. 

 

Confio no secretário Anilson Júnior. Sei que vai ser leal na divisão dos 40%. E, o 

prefeito tem que ser leal também na divisão dos 60%”.  

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Eu vi vários pronunciamentos e também irei me pronunciar para mostrar, pois as 

vezes não querem ver nada. O município de Atalaia, assim como os outros 

municípios do Estado e do Brasil, tem dificuldade na Saúde. Mas, mesmo com 

dificuldade, existe a forma de fazer neste município. Dando o exemplo nas minha 

comunidades, está sendo feita uma reforma na Porangaba, hoje existe uma 

ambulância nova para dar assistência aquela comunidade. Foi feita a reforma na 

Ouricuri e tem uma ambulância nova para poder dar assistência aquela 

comunidade. Tem um PSF na Sapucaia que está sendo reformado. Foi inaugurado 

agora uma UBS de primeiro mundo, com 21 salas. Na área onde a Dra. Neide 

trabalha tem uma UBS. No Santo Antônio também. Olhos D’água tem”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Inclusive quero mandar uma Moção de Parabéns ao prefeito pela UBS e ao 

deputado Arthur Lira pela emenda”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Cem por cento não tá, mas esse relato que estou fazendo aqui, está chegando aos 

70 ou 80 por cento. As pessoas sabem, os vereadores aqui sabem, que as coisas 

são planejadas de um ano para o outro. Hoje, a partir deste momento, lá em 

Brasília, é o momento de se colocar as emendas parlamentar para o nosso 

município e os demais do Brasil. Essas emendas, empenhadas, só vem o ano que 

vem. Recurso federal é verba de um ano para o ano. Se programa e se faz o projeto. 

 

Na Agricultura, o município tem hoje uma parceria com os pequenos agricultores, 

onde existe um trator lá com parceria, as maquinas estão fazendo as estradas. O 



companheiro Zé Maria aqui presente, mora na Flor da Serra, que fica na divisa de 

Atalaia com Maribondo e Boca da Mata. Lá chegou a iluminação. Está sendo feita a 

reforma da Escola. 

 

Na Educação, com a presença do amigo Anilson Júnior, já tem algumas mudanças. 

A Escola de Boa Fé está sendo reformada. 

 

Saiu um carro sexta-feira de Atalaia para atender o nosso povo em Coruripe e 

Palmeira dos Índios. Os carros hoje em nosso município, estão trabalhando. Hoje, 

já tem consulta marcada do pessoal da Sapucaia na Santa Mônica. O pessoal vai 

para o Recife. Por dia, 70 ou 80 pessoas para irem à Maceió, para fazer exames ou 

consultas. É pouco, mas se estar atendendo na medida do possível”.  

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Está mandando ônibus também para se fazer mamografias. Mas, é bom pedir a 

secretária que coloque um outro ônibus, apesar de que tem vereadores que estão 

ajudando. Estou com uma lista de mulheres que eram para fazer a mamografia, 

mas não coube no ônibus”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Parabenizo o vereador Ricardo por questão de força política. O Ricardo teve uma 

força  política de uma obra, emenda do deputado Arthur Lira, que foi colocada 

para a Branca. Essa obra tentaram tirar da Branca e colocar para outra localidade. 

Mas, o empenho do vereador Ricardo e sua força política, a obra foi concluída em 

Branca de Atalaia.  

 

Tenho certeza que estará iniciando por esses dias mais, dessa vez na Rua da Igreja, 

através da CODEVASF. Uma obra de grande importância para aquela comunidade. 

O município está indo buscar as parcerias, pois com recursos próprios não dar.  

 

Eu estou aqui defendendo e vou defender, pois estou vendo as melhoras. Se não 

visse nada, só o dinheiro entrando, eu chegaria aqui e dizia, pois sou coerente para 

falar as coisas que acontecem no município. 

 

A questão dos precatórios, eu sou a favor que ratei. Mas, que seja para o vigilante, 

para a serviçal, para quem faz a Educação. Agora, chegar um Projeto de Lei para 

dizer que é para meia dúzia, pode ter certeza que o vereador Mauricio Tenório vota 



contra. Agora, para ratear é para toda a Educação, pois Educação não só se faz com 

professor.  

 

Outra coisa, tem projeto que estamos se antecipando. Ouvimos falar que o 

dinheiro chegou, mas não tem oficio aqui. Vamos esperar chegar, que vamos 

encontrar uma solução. O presidente tem voto naquela região de Brasileira e, 

vamos usar a nossa força política, para que façam aquela escola.  

 

A questão de força política é isso vereador Maria. Se a senhora, lá atrás, tivesse 

ligado e usado a sua força política, não estaríamos aqui discutindo essa questão da 

UBS lá. Estaríamos aqui elogiando.  

 

Temos que parabenizar o deputado Arthur Lira, que é o homem que botou 

emenda e está colocando aqui. Depois da eleição, distribui kits de irrigação através 

do deputado Arthur Lira. Depois da eleição, fiz distribuição de peixes que vieram 

da CODEVASF, através do deputado Arthur Lira. Por que o Arthur Lira é forte? Por 

que ele usou a sua força política e fez o centrão lá em Brasília. E, é o centrão que 

hoje equilibra esse país. Hoje, o Arthur Lira é o deputado mais respeitado desse 

país e que tem condições de trazer recursos para o nosso Estado. Sinto falta do 

nosso senador, que era um baluarte em trazer recursos, como trouxe para o Buraco 

do Jacaré. Vários municípios do Estado de Alagoas também estão sentido essa falta. 

 

Para o São Sebastião, tem dois projetos. Um do deputado Arthur Lira e um do 

Governo do Estado. Tenho certeza que um desses dois sai e aquela comunidade 

será contemplada. Quem tem a ganhar é aquele povo. Antes, será dado um 

paliativo naquela comunidade. 

 

As vezes discutimos aqui, mas que a população entenda que discutimos as nossas 

ideias, pois cada um tem o seu ponto de vista. Respeito o dela, mas ela tem que 

respeitar o meu. Só tenho que parabenizar essa Câmara que só tem contribuído 

para o bem de Atalaia e para o povo de Atalaia”.      


