
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 23 DE ABRIL DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Temos dois projetos hoje vindo do Executivo, o projeto 01 e o projeto 02. O 

primeiro projeto se refere ao Conselho Municipal de Segurança Pública, eu já 

expliquei aqui a alguns vereadores, que através desse Conselho é interessante que 

se crie o Conselho Municipal aqui no nosso município, um dos motivos é a perda 

da Agência do Banco do Brasil. Estamos encaminhando esses projetos hoje para as 

comissões, em especial para a Comissão de Justiça e Redação Final. O segundo 

projeto é com relação aos decretos que o presidente Jair Bolsonaro determinou, 

com relação aos Sindicatos. Então, houve algumas mudanças que o prefeito fez na 

Lei 1028 de 2012, na lei 774 de 1993 e na lei 1054 de 2014. Essas leis então aí e os 

senhores vereadores têm a semana inteira para poder ler esses projetos. 

 

Vereador Quinho solicitou aqui que concedêssemos um minuto de silencio pelo 

falecimento da Dete, ocorrido na semana passada". 

 

Vereador Cicinho 

 

“Quero, senhor presidente, de inicio relatar a visita que foi feita entre o vereador 

Cicinho, vereador Marivaldo e o vereador Quinho ao comando da 4ª Companhia de 

Polícia do município de Atalaia. A nossa visita é uma reivindicação da população de 

Atalaia que anda sem poder trabalhar, sem vender seus produtos para poder 

sustentar sua família e lá conversamos com o Santos, enquanto chegava o Major 

Queiroz. Uma conversa muito agradável senhor presidente, até levei a cópia da Lei 

Municipal que regulamenta o horário do funcionamento dos bares e restaurantes 



deste município, que de  domingo à quinta meia-noite, sexta sábado e véspera de 

feriado até uma hora da manhã. Segundo o Santos, disse que não haveria nenhum 

problema, que acha que é salutar que o comércio do nosso município tenha 

condições de trabalhar e que é um horário que dá para Polícia Militar fazer o seu 

trabalho, sem preocupação nenhuma. Eles nos pediram que alinhasse isso com os 

poderes. Como seria, voltasse a fazer uma Audiência Pública convidando o Major, o 

promotor de Justiça e os comerciantes, que eu inclusive já comecei a visitar". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador, eu pediria ao vereador que expedisse um ofício para o gabinete desta 

Casa, para o gabinete da Presidência, para que a gente anexasse e fizesse esse 

convite às autoridades que Vossa Excelência ache interessante para essa Audiência 

Pública. E, também para a gente fazer uma divulgação para que os comerciantes 

possam participar e toda a sociedade civil". 

 

Vereador Cicinho 

 

“Quero até que se possível, que fosse coletivo. Isso se os vereadores aceitarem, 

pois se não, pode botar meu nome mesmo, que não tem nenhum problema em 

defender as condições de trabalho do povo atalaiense, pois eu vou lutar até que 

isso seja regularizado, porque eu acho um absurdo não termos no nosso município 

a oportunidade de ver seu filho, aquele que gosta de festa e de ir para o 

churrasquinho, para um bar, mas a gente vê a Polícia Militar fazendo o trabalho 

dele fechando antes do horário da Lei Municipal. E, segundo o comandante, é uma 

portaria do tempo do ex-promotor. Então, a portaria, no meu entender, ela só 

poderia ser usada enquanto não tem a Lei Municipal. Depois da Lei, para poder 

mexer no horário, tinha que vir para a Câmara de Vereadores e a Câmara de 

Vereadores revogar, alterar a Lei ou diminuir talvez para um horário que seja 

conveniente para a sociedade. É muito importante que seja feito o mais rápido 

possível, porque tá vindo aí, daqui alguns dias, a Festa Junina e o pessoal que gosta 

vai ficar constrangido de ir para algumas localidades, pois a Polícia Militar fecha 

Atalaia cedo. Por que eu acho que meia-noite ou uma hora da manhã dá para todo 

mundo brincar e depois ir para sua residência, para outro dia de trabalhar. Então, 

na verdade vereador Quinho, isso foi o que a gente ouviu lá do Comando, que não 

haveria nenhum problema de meia-noite e uma hora da manhã". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 



“Inclusive vereador, fomos bem recebido pelo Major e pelo Capitão, onde também 

tratamos sobre o assunto dessas motos que andam fazendo zoada no meio da rua 

a noite, aqui próximo ao Colégio Cenecista e ao Floriano. Foram vários temas que 

discutimos lá com eles, que ficaram de tomar previdências. Como também citamos 

o que vem ocorrendo atras do Mercado, onde a droga tá rolando solta. Ficaram de 

tomar uma atitude sobre isso. É bom essa Audiência, porque junta os poderes, as 

autoridades do município para discutir um plano para combater isso". 

 

Vereador Cicinho 

 

“Eu queria saber do presidente da Câmara sobre o projeto dos taxista, que foi 

devolvido para Prefeitura. E, se Vossa Excelência já tem alguma informação da 

Prefeitura quando ele vai vir para a Câmara de Vereadores, até porque, eu fui 

procurado por alguns taxistas querendo saber, mas, como eu não tinha ciência do 

assunto, até transmitir para ele que o Alvará dar condições dele trabalhar, mas, eles 

ficam muito ansiosos para saber quando é que vem. Eu sei que a Câmara de 

Vereador jamais vai ser omitir em ajudar os taxistas do nosso município, porque 

outro município tem carro que rodam e que estão com mais de 10 anos. 10 anos 

está de bom tamanho e tenho certeza que eles vão se adequar para, no momento 

certo renovar a sua frota. Mas, tá ficando meio em aberto, porque o projeto veio, 

voltou e tá demorando. Que Vossa Excelência me colocasse a par do que tá 

acontecendo, até para que depois eu possa transmitir para os taxistas que andam 

me procurando". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Realmente voltou o projeto. Na vereador, o Jurídico do município, o procurador 

tinha algumas modificações para fazer. Naquele primeiro momento tinha só a 

modificação do ano. Logo depois, todo mundo se inteirou do projeto e então 

houve algumas modificações de outros artigos. Então, o prefeito tá junto com o 

procurador de município e tá vendo aí o que é viável. Isso aí é segundo o 

procurador passou para mim, o que é viável por município e o que é melhor para 

os usuários e para os beneficiários. Então, a gente está aguardando e eu me 

comprometo, nessa semana dá uma cobrada. Inclusive o procurador do município 

já deu uma ligada para o vereador Marcos, na semana passada. E, para que a gente 

possa dar celeridade é isso. Mas, no mais só só isso mesmo, não tem alguma cois 

fora do comum não. A explicação é essa". 

 

Vereador Cicinho 

 



“Está ouvindo aqui os membros da diretoria dos taxistas, a palavra do presidente 

de que ele vai cobrar do Poder Executivo, para que o mais rápido possível esse 

projeto venha, porque vai tranquilizar a categoria. Enquanto não for votado e 

aprovado, vai sempre estar essa indecisão se vai, se não vai e que tá acontecendo. 

Então, vocês estão tomando conhecimento do que está acontecendo com o 

projeto do taxista.  

 

Quero agradecer a presença de todos e dar um bom dia a todos através do Atalaia 

Pop e da Rádio Atalaia FM. Que Deus abençoe a todos nessa semana maravilhosa". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Sobre a questão dos taxistas de Atalaia, o projeto veio, foi lido aqui e devolvido 

para o Executivo. Na verdade, o que está tramitando nesse projeto, não é a Câmara 

de vereadores, mas sim o Executivo que está esperando algumas modificações. 

Essa semana ligou para mim o procurador do município, tentando justificar a 

questão do ano do carro, tentando permanecer em seis anos. Falei que não era 

viável, pois teriam mais de 20 pais de família que ficaria de fora de imediato, 

porque já passam dos seis anos. Fico feliz que vocês estejam procurando mais 

vereadores, porque quanto mais pedido, melhor. Cada vereador aqui estão 

dispostos a votar e aprovar os dez anos do projeto, beneficiando os taxistas. Sem 

contar que os 25 taxistas ficariam de imediato fora de circulação, sem poder rodar 

e ganhar o seu pão de cada dia no município. Um  entendimento do vereador 

Marcos e o prefeito Chico Vigário, conseguimos um Alvará Provisório. Hoje esses 

taxistas circulam com esse Alvará Provisório, porque o definitivo não teve como ser 

liberado, porque não passou por aqui o projeto. Entendo a ansiedade de vocês, 

mas, descansem na paz, fiquem tranquilhos, porque se vencer esse de 30 dias, vai 

ter outro de mais 30. É o tempo hábil de vim o projeto para cá. É importante que o 

projeto venha de uma forma que não traga prejuízo nenhum aos taxistas. Também 

incluímos nesse projeto os mototaxistas. Para os mototaxi, o projeto diz que é 

qualquer cor e eles saem de 125 cilindradas, podendo chegar até 300 cilindradas. É 

um projeto só. São três categorias em uma só, os alternativos, os mototaxistas e os 

taxistas. Quero dizer a vocês que fiquem tranquilhos, porque essa bancada aqui 

trabalha em prol do povo. A ansiedade existem, porque vocês querem ter o Alvará 

Definitivo, mas sobre essa questão, fiquem tranquilhos. Tenham certeza que a Casa 

vai aprovar esse aumento de mais quatro anos. A minha participação aqui é sobre 

a questão do aumento do ano, sobre os alternativos, sobre os mototaxistas, é pedir 

melhorias para as categorias, é pedir um abrigo para os mototaxistas, aqui nessa 

praça. É uma coisa tão simples. No Pilar temos um ponto de táxi, na Chã temos 

também uma coberta para o taxista. Por que a Prefeitura não pode colocar um 



ponto aqui? Não é dinheiro do outro mundo. Não é uma obra que vai quebrar o 

município. Mais dinheiro foi gasto aqui, como a da Quadra de Esporte, que nem 

terminou. Que o prefeito tenha pelo menos a consciência e se ponha no lugar de 

um usuário do táxi ou do mototaxi, pois não tem condição nenhuma de ficarem a 

mercê do sol ou da chuva. Falo isso, porque já fui taxista e sei o que é o dia a dia 

do taxista ou do mototaxista.  

 

O índice de criminalidade em nosso município, aumentou. Na semana passada 

mataram um na Vila Davi, outro em frente a Plataforma. A violência descambou. Os 

caras não querem trabalhar, querem as coisas fáceis e as coisas fáceis custam caro, 

custam até a vida. Se envolvem com drogas, querem assaltar. Agora, a categoria 

que trabalha merece nosso apoio, nossa consideração.  

 

Não sei o porquê dessa demora do projeto no Executivo. Aqui, tenho certeza que 

iremos mudar algum item que venha trazer beneficio para a categoria do taxista. 

Novamente digo a vocês, que quem tiver amigo vereador, que procure, porque 

não estou aqui fazendo política  em cima de projeto. Estou fazendo uma política 

em cima do mandato que me deram, em cima da credibilidade que me deram para 

estar aqui por dois mandatos nesta Casa. Quero que amanhã abram a minha pasta 

e digam que por aqui passou um vereador atuante e que brigou por todas as 

classes em nosso município.  

 

Essa é uma das Câmaras mais atuante que Atalaia já teve. Quero dizer a algumas 

pessoas que criticam os vereadores, que ele deveria ter orgulho de ter um vereador 

Guarda Municipal. Ouvi algumas criticas essa semana, dizendo que o vereador, dia 

de terça-feira, fez a barba, faz o cavanhaque, eu faço, porque tenho que ter higiene. 

Ele devia ter orgulho desse cara que é vereador, representante do povo, que todos 

os dias sai de casa as sete horas da manhã para dar o seu horário, o seu plantão na 

cidade do Pilar, uma das cidades mais violentas do Brasil. Todos os dias em visto a 

farda, boto um coturno e saio para trabalhar com muito orgulho, pois o meu 

dinheiro é limpo e digno. A população deveria se orgulhar de ter um vereador que 

trabalha, de ter um político que dar as suas horas de serviço. Agora, político que 

não trabalha, que faz da política a sua profissão, que vem comendo dos cofres 

públicos há mais de 30 anos, não merece voltar para cá. Tenho seis anos de vida 

pública e tenho orgulho de estar nesta Câmara representando 50 mil habitantes.  

 

Hoje, estou aqui na Câmara, mas era o meu horário no Pilar, de sete a uma. Mas, 

como houve um entendimento do Jurídico, que não sei o porquê, já que antes era 

liberado o dia todo. Mas, o Jurídico me convocou para cumprir horário. E, com 

certeza prefeito do Pilar, eu estarei daqui a algumas horas, cumprindo o horário 



que não dei de manhã. Farei isso, sabe para quê? Para não ter rabo preso com 

nenhum malandro na política, pois o meu compromisso é com o povo. Não farei 

negociata para ficarem casa. Fui eleito para trabalhar aqui e fui concursado para 

trabalhar no Pilar. Quando não puder ir trabalhar, tiro uma licença sem vencimento. 

Mas, eu quero ser exemplo, quero mostrar para o político e para o povo, que o 

político tem que trabalhar, tem que ajudar ao povo. Tem que estar aqui por 

projetos e não pro salário. 

 

Quando eu peguei a Guarda Municipal de Atalaia aqui, tinha 30% de risco de vida 

aprovado. Em três meses de mandato do vereador Marcos Rebollo, foi para 50%. 

Em quatro anos de mandato, foi para 70% do risco de vida aprovado, graças a um 

Guarda Municipal do Pilar, mas que é parlamenta aqui em Atalaia. A categoria 

pode olhar aqui as conquistas que tiveram. No Pilar temos 100% do risco de vida e 

participei de todas as conquistas no Pilar. Tenho certeza que antes de acabar esse 

mandato, vamos fechar em 100% do risco de vida aqui também e dar um upgrade 

nessa Guarda Municipal, que hoje, diga-se de passagem, não tem a mínima 

condição de trabalho. Farei um Requerimento pedindo uma reunião urgente com o 

prefeito do município, para falar sobre Guarda Municipal. Nessa reunião vamos 

discutir sobre a Guarda Municipal e falar sobre segurança pública, pois a Guarda 

Municipal é de responsabilidade do Executivo. Tenho certeza que iremos entrar em 

entendimento, através da apresentação de propostas de ambas as partes, visando 

essa melhoria”.            

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Solicito aqui a dispensa por interstício, pois tem uma Indicação minha que eu pedi 

para fazer, mas não chegou a tempo para a ordem do dia. Eu quero o 

consentimento dos nobre vereadores. Indicação 08 de 2019, depois de ouvido em 

plenário, indico ao Excelentíssimo Prefeito o senhor Francisco Luiz de Albuquerque 

para enviar um oficio ao senhor secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

do Estado de Alagoas, Fernando Soares Pereira, informando o local onde irá ser as 

perfurações de Poços Artesianos, junto com as devidas documentações de posse 

de cada terreno, porque o Estado ele solicita ao município que comprove o inteiro 

teor de cada terreno desse". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"Eu quero cumprimentar a todos que estão hoje participando desta sessão 

ordinária. Inicio minhas palavras parabenizando a Igreja Católica e ao Centro 

Educacional O Pequeno Príncipe, a comunidade do Distrito Branca pela encenação 



da Paixão de Cristo. Brilhantes apresentações da história da morte e ressurreição 

de Jesus. 

 

Mais uma vez eu venho aqui solicitar, a minha Indicação era seu respeito vereadora 

Neide, porque na semana passada apresentei uma Indicação a Secretaria de Saúde, 

porque nós estamos com quatro Unidades de Saúde sem médico. Eu apresentei a 

Indicação solicitando que a secretária visse a possibilidade de alguns médicos sair 

da sua unidade um dia na semana para atender aqueles que estão sem médico. 

por isso que na ocasião eu citei o nome de Vossa Excelência, que por várias vezes 

eu já ouvi aqui dizendo que estava à disposição para Branca e para ir para onde 

tivesse faltando. Eu acho que se o médico atende quatro dias no seu Posto, ele tirar 

um dia para atender os que estão sem médicos, já ajudaria bastante. Mas, 

infelizmente, mais uma vez, é porque eu sou brasileira e não desisto, eu não obtive 

resposta nenhuma, nem que sim nem que não, tanto da secretária, como da gestão. 

E isso já tem uma semana. Ofício, papel, até espera o ano todo, mas, a saúde 

ninguém espera nem um minuto. Então, eu venho mais uma vez pedir a secretária 

que tome essas providências. Mas cedo eu estive na Secretaria, porque eu tô com 

uns exames, umas pessoas do Distrito Branca que solicitaram eu levei os exames de 

ultrassonografia em novembro de 2018, cinco meses, só não nasceu a criança, 

porque não era ultrassom gestacional, eram outras. Então eu fui lá pegar para ver o 

que que eu posso fazer, conseguir outro lugar ou até mesmo pagar com recurso 

próprio, o que a população já paga através dos seus impostos, mas não é 

ressarcida através de serviços por essa gestão. Então, mais uma vez fica aqui a 

minha indignação, a minha reclamação e o meu pedido para que se tome 

providências no que concerne à saúde do município de Atalaia, que está muito 

doente. Vereadora Neide aqui, com propriedade que tem para falar de Saúde, que 

por várias vezes já falou sobre a questão da dengue no nosso município. Todos ou 

alguns são sabedores de que uma pessoa daqui, graças a Deus, ontem saiu da UTI, 

mas, estava na UTI com dengue hemorrágica e isso a Globo não mostra. Quer dizer, 

o município precisa tomar providências, a população precisa ser educada para a 

prevenção, para ter cuidados. Eu preciso na minha casa ter os cuidados necessários 

para tentar evitar, mas, o município tem a responsabilidade dele e o município de 

Atalaia hoje está completamente irresponsável com a saúde pública". 

 

Vereador Cicinho (Aparte) 

 

"Pedir a Vossa Excelência, que se possível, a gente depois da sessão sentássemos 

na sala da presidência e vamos verificar quem são os membros da Comissão de 

Saúde, para os membros fazer uma visita a secretária e cobra dela que ela faça o 

papel dela, porque aqui a gente vê alguns vereadores dizendo que é o programa 



dos médicos que desativaram em Atalaia. Mas, é o seguinte, não tem médico 

nenhum que queira trabalhar no município sem receber o salário em dia, porque 

uma faculdade de medicina custa caro e ele sabe que o povo precisa dele, então, 

tem que pagar e dar condições. Então, na verdade, você está certa, agora tem que 

ser feito uma cobrança forte para que ela tome providência no sentido de colocar 

médico nos postos de saúde.  

 

Ontem eu tive a oportunidade de ir para a UPA de Benedito Bentes, visitar um 

amigo que estava doente e ligou pedindo para dar um pulinho lá. Quando cheguei 

lá eu vi a quantidade de gente que aquela UPA atende e dói naquele momento, do 

fundo do meu coração, saber que um governante desse município levou o dinheiro 

de uma UPA que podia tá atendendo a comunidade que não tem condições de ter 

um plano de saúde. Se fizer um levantamento no município de Atalaia, poucas 

pessoas pode ter um plano de saúde, então, não se admite no século que estamos, 

governante levar, pois não levou esse dinheiro, ele tava na Caixa ou em qualquer 

banco. Mas, levou o dinheiro e não ser punido, porque quem fez isso, qualquer 

governante que levar o recurso do município, que vai ser transmitido para a 

população, deveria estar na cadeia igual Luiz Inácio da Silva Lula, porque ele tá lá, 

porque ele deve, porque se não devesse não estaria lá. Então, temos que cobrar 

das autoridades do nosso município mais seriedade, mais compromisso e respeito 

com a população. Não é brincar de ser prefeito, de ser administrador. É botar a 

mão na massa e resolver os problemas. Agora, enquanto tiver o município 

secretário de saúde laranja, pois o nosso município só tem secretário laranja, 

começa pelo da Saúde, vai para a Educação e vai para todas a secretaria, porque 

são tudo pau mandado". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Realmente teve um equívoco do nobre vereador que não estar aqui, quando ele 

falava sobre o problema do Mais Médicos. Realmente o problema existe, é um 

problema nacional, mas, no município de Atalaia, ele não atingiu. Os dois médicos 

que tinham que saíram, que inclusive era o Dr. Vinícius, da Branca, ele saiu porque 

passou na residência. E, os médicos da Branca que saíram, foi por falta de 

pagamento, o Dr. Leonardo e Dr. Mário Ulisses. Nenhum dos dois são do Mais 

Médicos, eles saíram por falta de condições. Então, assim, o problema realmente 

existe, talvez seja até difícil contratar outro aqui, mas a gente tem que arrumar um 

meio de amenizar a situação no Hospital, porque é desumano um médico atender 

a 200 ou 250 pessoas num período de 24 horas. Chega uma hora que ele não tem 

condições físicas de conseguir atingir o esperado. Eu concordo com Vossa 

Excelência quando diz que a gente tem que ter uma cobrança mais efetiva, porque 



eu só tô gastando minha saliva e o papel das Indicações, dos ofícios que eu 

encaminho à Secretaria e não tô sendo respondida. A população continua me 

cobrando. Sei que chega lá, porque a Câmara envia, mas eu não sei o que é que 

estão fazendo com os papéis que eu estou enviando. Então eu acho que vamos 

tomar uma medida mais forte, de repente né, tem gente que só gosta de trabalhar 

com pressão. Então, vamos dar uma pressãozinha. 

 

Assim como a minha Indicação de hoje, de número 19, vereadores todos aqui 

presentes estão cientes que no ano passado, nós aprovamos aqui um projeto sobre 

o incentivo dos agentes de saúde, onde 70% do recurso seria destinado para o 

rateio e 30% para melhoria da classe. Hoje, eu apresento a Indicação, porque se 

não me recordo, acho que foi em setembro mais ou menos esse projeto e até hoje, 

vereadora Neide, com os 30% que o recurso entrou nos cofres públicos, não foi 

comprado nada. O dinheiro seria para comprar fardamento, para comprar protetor 

solar, porque os agentes de saúde trabalham nas ruas expostos ao sol, para pegar 

um câncer de pele doenças de pele. Só que nada disso foi comprado. Então, eu tô 

pedindo, na minha Indicação, que seja comprado e que a Secretaria de Saúde 

informe a esta Casa a destinação que teve os 30% dos incentivos dos agentes de 

saúde, referente ao ano de 2018. 

 

Para encerrar minhas palavras, para dar um bom dia que a todos que acabaram de 

entrar, quero também pedir a secretária de Educação, que não fica atrás da 

secretária de Saúde. A secretária de Saúde ao menos ela atende as minhas ligações, 

mas, a secretária de Educação, eu mando mensagem, depois eu vou e dou print e 

mando para primeira-dama, porque ela não me responde. E, jamais eu mandei uma 

mensagem para ela pedindo alguma coisa para mim. Todos são sabedores que 

precisou a TV Gazeta ir ao Distrito Branca e eu tive o prazer de acompanhar, onde 

fizeram aquela visita maravilhosa, pois já era final de março e as aulas não tinham 

sido iniciadas. A gente batendo nessa tecla, brigando e reclamando. Enfim, as aulas 

começaram na semana passada, só que nas mesmas condições que foram 

apresentadas no dia da reportagem, ou seja, sem condição alguma. A Escola não 

tem vidro e por duas vezes já me informaram que esses vidros tinham sido 

medidos, mas eu não sei aonde mandaram fazer, pode ser do exterior, em um 

lugar muito distante, porque realmente não foram colocados. A cozinha estava sem 

material, inclusive uma das funcionárias da Creche me informou que a escola José 

Martins foi quem cedeu uma parte para lá, para amenizar, para ajudar a começar as 

aulas. Eu feliz da vida falei aqui na Tribuna, não sei a quantidade, alguns tijolos e 

acho que uma caçamba de areia e alguns sacos de cimento. O cimento já retiraram 

alguns. Então assim, eu acredito que foi só para vereadora Janaína dá um cala a 

boca durante um tempo, mas nada foi iniciado. Eu solicitei da secretária alguma 



informação para poder passar para as mães, para a comunidade que não quer 

deixar o seu filho na creche na situação que está, mas, infelizmente, ela ou não tem 

resposta ou ela não sabe da resposta. Então, mais uma vez eu gostaria de pedir, 

hoje eu peço ao prefeito da cidade, já que a secretária não tem a função de 

informar esse pequeno detalhe e assim eu vou continuar brigando e lutando para 

que a Creche do Distrito Branca dê condições dignas as crianças, porque as 

crianças que lá estão, são iguais ao sobrinho da secretária, ao neto do prefeito, ao 

meu filho e ao filho de qualquer vereador". 

 

Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 

“Se Vossa Excelência quiser fazer um mutirão, tenho a certeza que todos os 

vereadores irão colaborar com Vossa Excelência. Fazemos um mutirão e 

construímos o muro. Se for necessário”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Vereador, é muito louvável e até parabenizo a sua atitude, mas, enquanto a gente 

se reúne com o nosso recurso para fazer um muro, o dinheiro do muro já foi gasto 

lá atrás e está sendo gasto novamente. Foram as próprias mães dos alunos e os 

próprios alunos que estão pagando cada grão de areia e cada tijolo que sirva para 

construir aquele muro. Então, eu estou solicitando da gestão e ainda vou dar mais 

um tempinho, apesar que essa Creche foi inaugurada há dois anos. A gente vai ao 

Ministério Público, vai na estância que seja necessária, mas tem que cumprir cada 

um compromisso com a sua obrigação. Enquanto Vossa Excelência vai tirar do seu 

bolso um milheiro de tijolo, dois ou dez, esse dinheiro tá ficando no bolso de 

alguém, porque não tá indo para lá".  

 

Vereador Marivaldo Souza (Aparte) 

 

“Então, vamos fazer uma comissão e vamos até o Ministério Público”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Gostaria de convidar o vereador Quinho e o vereador Cicinho para receber a 

diretora da AMPEC, Associação das Micro e Pequenas Empresas da cidade de 

Atalaia, para fazer parte da mesa. Na semana passada, nos solicitaram para dar 

uma explanação aqui”. 

 

Vereadora Neide Miranda 



 

“Primeiro eu quero saudar a vinda do nobre vereador Cicinho, porque não pude, 

por questão de doença, comparecer a sessão solene de posse. Que o senhor seja 

bem-vindo. Acredito no seu trabalho, sei da sua decência, sei como o senhor 

trabalha. Então, esta Casa só tem a ganhar com a presença de Vossa Excelência e 

com seu trabalho voltado a população de Atalaia. 

 

Eu cheguei atrasada hoje na sessão, porque eu estava com a secretária de Saúde. 

Quando a Janaína falou aqui do desprezo da Saúde de Atalaia, é mais que verdade 

vereadora Janaína. Haja visto que eu fui lá hoje saber o que estava acontecendo 

com a Saúde, porque sempre dizem que nós nessa Casa gostamos de falar dos 

secretários. Nós não falamos de secretário, nós não falamos de prefeito, nós 

falamos aqui da falta de compromisso que eles têm com o nosso município, com o 

nosso povo e essa obrigação é de nós vereadores, de cada dia que vier aqui, trazer 

para vocês o que realmente está acontecendo. E, ontem, eu fiquei muito triste 

trabalhando, quando eu dei cinco diagnósticos pesados, pessoas que não tem 

condições nenhuma de trabalhar, com o diagnóstico forte, sem ter nenhuma 

resolutividade. Encaminhei esses pacientes à Secretaria, já na outra semana anterior 

e o que chegou ontem à tarde, uma pessoa precisando de uma cirurgia grande, 

aliás duas, que não marcava pela Secretaria. Se ela quisesse, pagasse uma consulta 

particular em Maceió, para tentar ver se conseguia fazer essa cirurgia. E a outra 

pessoa até encaminhei, para vê se consegue um endereço de alguém para você 

passar a noite e tentar uma consulta no HU. E, eu me senti impotente como médica, 

como representante do povo, eu me senti um frangalho de gente naquele 

momento diante de uma pessoa que a única esperança era a secretária e era a Dra. 

Neide. Nós somos seres humanos, nós somos essências, somos gente, e, naquele 

momento, a dor daquela pessoa era eu que estava sentindo.  

 

Há duas semanas, um golpe muito grande, a minha filha com o diagnóstico de 

meningite. Graças a Deus não é meningite asséptica. Quando ela ligou para mim na 

madrugada já estava internada, já tinha sido vista por neurologista, cardiologista, 

todos, graças a Deus, porque eu posso pagar um plano de saúde para ela e isso 

deixa a gente um pouco confortável diante daquela situação que a gente fica tão 

frágil. Ficamos tão frágil diante da doença, diante de uma perspectiva de morte 

com uma pessoa que a gente ama. E, quando a gente vê uma pessoa que não tem 

nem o dinheiro da passagem de ir à Maceió? Imagine, o dinheiro de pagar uma 

consulta médica que custa R$ 350,00 do neurologista, para vocês verem a situação. 

Diante disso tudo hoje eu fui a secretária saber o porquê, perguntei onde é que 

está PPI, que o PPI é o nosso dinheiro, dinheiro do município que está alocado em 

Maceió. E, ela dizia que o secretário de Maceió não repassou, que não pode marcar, 



enfim, sem condições nenhuma que eu mandasse essa pessoa para ver se ela 

conseguia marcar. Mas, eu, graças a Deus, quando a gente tem amigos é outra 

coisa, liguei para um amigo para poder fazer a cirurgia dessa moça, porque é 

humilhante, é uma coisa assim estarrecedor, uma falta de humanidade. Então, é 

essa a Saúde que está acontecendo aqui em Atalaia". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Graças a Deus que a sua filha tinha condições e foram feitos os exames 

laboratoriais. E, as pessoas aqui, que muitas não tem condições de fazer seus 

exames e pagar suas passagens, como Vossa Excelência disse aí. Na semana 

passada, fiz uma Indicação pedindo que fosse feito pelo menos um convênio aqui 

na cidade de Atalaia, com um laboratório já existente. A cada dia a filha de exames 

laboratoriais está aumentando. Pessoas não conseguem um hemograma, uma 

coisa simples, que aqui na cidade sempre teve”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Antes nós tínhamos um laboratório, onde era alugado e a Prefeitura pagava. Hoje 

nós não temos nem sequer um exame de sangue, que custa R$ 10,00, um 

hemograma. É vergonhoso. É vergonhoso a gente viver em uma cidade onde o 

profissional trabalha e não tem condições de dar um diagnóstico de nada, não 

porque nós não sabemos, é porque a gente precisa do laboratório e a gente não 

tem condições. Como a nobre vereadora Janaína falou aqui do caso de dengue, eu 

peço até que que faça um pedido para a secretária de saúde, para investigar os 

casos. Eu já diagnostiquei na semana retrasada para cá, inclusive já registrei quatro 

casos de dengue. Mas, como foi que eu consegui? A pessoa começou com dor de 

cabeça, febre foi para o Hospital e lá foi medicado, tomou soro, graças a Deus e o 

médico pediu hemograma e voltou para o Posto. Já quatro casos de dengue. 

Ontem eu comprei o exame de uma, que tava com 2200 e poucos leucócitos já tá 

em 4000, para a gente ver o descaso. Nós estamos dando o diagnóstico de dengue 

através do laboratório, depois que a pessoa já saiu do risco. Haja visto que além 

dessa criança que estava também com dengue hemorrágica, teve um outro senhor 

lá perto do Jagatá que também estava com dengue hemorrágica. Então, eu peço 

também ao secretário de infraestrutura que mande limpar os bueiros, recolher o 

lixo, que a Endemias possa fiscalizar casa por causa, fazer o trabalho dela, para 

combater o mosquito, porque a população também tem culpa, a gente precisa 

também ser educado e jogar o lixo no lugar do lixo. A coleta de lixo de Atalaia está 

deficiente, na minha rua passa duas vezes na semana. Então, tudo isso contribui 

para uma saúde do jeito que está.  



 

As bueiras entupidas. Inclusive a bueira da Rua do Meio tá lá para fazer o serviço e 

nunca foi feito. Foi perdido, mas não foi feito ainda, que já era para estar fazendo. 

Aquela Rua Genário Cardoso, aquele absurdo quando chove. As pessoas tem que 

fazer um muro na frente da sua casa. Isso é coisa de Ministério Público. Já que a 

prefeitura não resolve, vamos à Justiça, vamos acionar a Justiça para que se tome 

providências. Nós não podemos é ficar calado e ficar de braços cruzados.  

 

Como disse a vereadora Janaína, os médicos saíram por falta de pagamento. Não é 

brincadeira um médico ser contratado e quando chegar no fim do mês, os do PSF 

recebem, porque vem aquela verba do Ministério da Saúde, eles complementam e 

pagam. E os contratados ficam aí chupando o dedo. Uma colega ligou para mim e 

disse que tinha que pagar posto combustível, tinha suas contas e chega a ficar três 

meses sem receber. Três meses, quem é que aguenta? É por isso que a Saúde está 

desse jeito. Então, é preciso que se tome providência, que a secretária de Saúde 

veja a necessidade e o prefeito também. A secretária de saúde ela não é daqui, ela 

termina e vai embora, e, nós que aqui moramos é que convivemos com os nossos 

problemas. Então, temos que tomar uma solução. Eu sou a presidente da Comissão 

de Saúde, vamos nos reunir e vamos falar com o prefeito, mas, caso não seja 

resolvido, vamos no Ministério Público, para se tomar uma providência. Agora, o 

que a gente não pode é deixar o povo morrer abandonado, por falta de um 

hemograma, por falta de uma ultrassom. Como é que se faz um pré-natal bem 

feito se não tem uma ultrassom? É R$ 80,00 para fazer uma ultrassom e se for feito 

em grande quantidade, diminui esse valor. A Secretaria não poder fazer? E, cadê a 

verba que vem? Sabemos que a verba da Saúde é pouca, mas, administrando 

direito dá para fazer. Tá aí um Posto de Saúde que começou na época que eu era 

secretária e até hoje não foi concluído. A gente fica trabalhando sem ter um 

tensiômetro e estetoscópio. Então, é essa a situação, temos que ter 

responsabilidade. É o prefeito sentar com a secretária e nós da Comissão junto 

com todos os vereadores e a gente perguntar o que é que está acontecendo, se 

não resolver, vamos para o Ministério Público e vamos denunciar. Denunciar 

também a Secretaria do Estado da Saúde, porque nós temos uma obrigação e 

deveres com a Secretaria do Estado. Ao Ministério da Saúde, vamos encaminhar 

ofício para lá, denunciando as verbas que chegaram aqui e onde é que elas foram 

aplicadas?". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

"Como eu não vou falar hoje na Tribuna, eu quero fazer duas indicações. Faço uma 

Indicação ao secretário de Infraestrutura para coletar todo o lixo no final do 



Mutirão do Jenipapeiro e após a casa do Beta, porque tem um lixo enorme e poder 

ali ter foco de dengue. Como também colocar tambores para retirada do lixo em 

frente à Comesa e em frente à Igreja Madureira, que está ficando exposto e pode 

também ter foco de dengue". 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Em Nome de Deus gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de está 

fazendo hoje usa da Tribuna mais uma vez. Em nome de alguns companheiros da 

Educação, professor Elson, professor Fábio, professora Babi e os demais colegas, eu 

gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos servidores da Educação do 

município de Atalaia. Quando o SEATA se faz presente na Câmara Municipal, eu me 

sinto mais em casa, porque eu estou diante das duas classes que eu frequento 

diariamente.  

 

Eu havia recebido o convite da direção do SEATA para Assembleia que ocorreu 

ainda na data de hoje, às 8 horas, e não pude participar por conta da sessão da 

Câmara Municipal. Mas, já tinha ciência da temática que seria abordada senhor 

presidente, que mais uma vez se reflete na política de aumento salarial. Antes de 

entrar no mérito do assunto da reunião, gostaria de registrar o que o cidadão 

atalaiense, o que as famílias atalaienses atestam todos os dias quando sai para 

fazer compras nas feiras e nos mercados do município de Atalaia, pois, todos os 

dias as coisas estão aumentando. Todos os dias aumenta o preço do feijão, 

aumenta o preço da carne, aumenta o preço do ovo e a gente ver que a única coisa 

que não aumenta nesse país, é o aumento do servidor, é o aumento do 

trabalhador brasileiro, é aumento do trabalhador de Atalaia, é o aumento do 

servidor do município de Atalaia.  

 

Gostaria mais uma vez de ressaltar para comunidade que a data base da Educação 

do município de Atalaia, como o vereador Ricardo conhece, é o mês de março e há 

muito tempo, isso é muito tempo mesmo, não é respeitado a data base para 

negociação e para implantação do acordo coletivo salarial. Acho que uns 5 ou 6 

anos que a gente não lembra de ter recebido no mês de março. Tenta negociar 

para receber retroativo que vai se perdendo no decorrer do tempo, vencendo o 

povo pelo cansaço e pela desesperança. A gente precisa fazer uma análise do que 

vem acontecendo nos últimos dois anos, ou nos 12 meses, que é do mês de março 

do ano passado para o mês de março desse ano. De 2018, o aumento Nacional 

girou em torno de 6,81%, se não me falha a memória, e desse aumento por aluno, 

sabe quanto foi repassado para os servidores, para os professores, para os 

educadores? Nada. O aumento previsto para 2019, vereadora Maria, gira em torno 

de 4,70%, o que é nada comparado com os índices inflacionários que o país vem 



acumulando nos últimos 4 anos.  E a proposta que nós temos para os servidores é 

de 1,6%. O aumento Nacional do custo aluno tá previsto para 4,16%, que já é uma 

miséria e tira uma migalha para ofertar aos professores. A casa Hilton Agra vai 

iniciar com vocês mais uma vez, cada vereador, eu tenho certeza que vai iniciar 

com vocês uma nova temática de diálogos entre o Executivo e a classe, mas, 

infelizmente, a decisão final sempre termina no Acordo Coletivo envolvendo a 

categoria e envolvendo a gestão do município de Atalaia. Então, eu peço a 

Comissão de Educação da Câmara que pegue essa bandeira, pegue na mão do 

Sindicato e vamos lá tentar mais uma vez, pelo menos consegui um reparo dos 

índices inflacionários que tá há muito tempo perseguindo e humilhando o servidor 

de Atalaia. Muitos, por não receberem dias, não pagam suas contas  em de dias e 

as vezes não pode passar na porta do mercadinho que ela tá devendo e o dono vai 

cobrar. Mas, ele não recebeu. E, quem tem vergonha na cara, fica envergonhado e 

às vezes desvia o caminho mesmo sem querer. Então, mais uma vez, eu me 

disponho a estar com vocês nessa briga. Não só eu, acredito que todos os 

vereadores desta Casa. Mas, infelizmente, tem que entender que a nossa 

participação termina quando é feito o Acordo Coletivo entre a classe dos 

educadores, a classe dos professores". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

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

fazendo uso da palavra que dessa casa quero cumprimentar a todos vereadores em 

nome do vereador e professor Anilson Júnior, quero cumprimentar a presidente da 

Associação dos Comerciantes de Atalaia e o presidente do Sindicato dos 

Educadores de Atalaia e as pessoas que estão aqui no Plenário. Parabenizando o 

vereador Anilson Júnior, nós que somos da classe da Educação, pelas suas palavras. 

Realmente a gente fica triste vendo que a data base da Educação não está sendo 

posta em dia. Ficamos tristes, porque a gente vê a nossa dedicação em fazer uma 

Faculdade, fazer uma pós-graduação, mestrado e doutorado, para que a gente 

possa ter um salário digno e possa sustentar nossas famílias. E, além disso, o mais 

importante que é levar qualidade de ensino, que é de fundamental importância 

para o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos. Então, a gente fica triste de 

ver chegar um ponto desse. Não tenho nenhuma dúvidas que a Comissão da 

Educação irá abraçar a causa, para que juntos possamos resolver e solucionar esse 

problema que está que está caminhando no nosso município. Nós temos que ter 

uma política aqui no nosso município, de qualidade de Educação, para que os 

alunos tenha interesse em voltar para a escola municipal, para que que tenha 

viabilidade a Educação e os pagamentos dos professores. Nós conseguimos agora 

na Branca reunir, pois a gente tem 700 famílias no Instituto Ricardo Calheiros e nos 



conseguiu um fato inédito, chegou até uma visita da Conab Federal e nos 

perguntou como foi que nós conseguimos colocar 150 alunos a noite do EJA. Isso é 

com trabalho e dedicação, conversamos com os pais e mostramos a importância 

dele ir para uma sala de aula. Quem quiser ver vá a noite na Branca, o professor 

Jorge Nilson já foi lá vistoriar e presenciou. Isso aí é um resgate à cidadania. É 

muito importante para o ser humano a Educação. A gente tem que resgatar essa 

cidade, temos que dar as mãos, temos que valorizar os professores. Não só não os 

professores, mas toda a classe da Educação, para que a gente tenha motivação e 

ânimo para desenvolver uma boa aula e colocar esse pessoal, que são pessoas 

boas, que por um motivo ou outro, não teve oportunidade de estudar e concluir o 

ensino. Eu vou lutar para que esse projeto, para que esse modelo estadual, ele 

possa seguir para o modelo Federal, pois a gente quer, além de colocar esses 

alunos na sala de aula, colocá-los no mercado de trabalho. Então, temos que 

valorizar nossos profissionais da Educação. Pode contar com esse vereador que 

está falando aqui, para que juntos a gente possa conseguir o nosso reajuste e 

tenho certeza que os três vereadores aqui, estão juntos nessa causa, para que a 

gente possa juntos chegar a uma solução e conseguir o nosso reajuste". 

 

Vereador Cicinho (Aparte) 

 

“Só complementando a palavra de Vossa Excelência, dizer ao meu amigo Fábio, 

presidente do SEATA, Pode contar comigo para o que for. Eu acho que o que está 

precisando é a união para poder resolver esse problema, porque tem gente que 

senta numa cadeira achando que ele comprou aquilo ali, que é uma propriedade 

dele. Ele não lembra que aquilo ali é passageiro. Então, é um absurdo vocês 

aguentar um ano, já vai para o segundo, porque essa perda de um ano vocês não 

recuperam mais, porque esse retroativo, tenho certeza, que não vão pagar. Eu sei 

que vocês são flexíveis para dialogar e fazer um acordo, mas, infelizmente, barra 

em uma administração desastrosa. Uma administração que passou vários meses 

com o salário do servidor público atrasado e só regularizou através da Justiça. 

Agora, cada ano que vem, aumenta 32 milhões e meio só no Fundeb. A gente tem 

que denunciar, vamos denunciar no Ministério Público e vamos reunir os 

vereadores que queira ajudar, para acompanhar a diretoria, porque não é cabível 

que administrar com mão de ferro querendo ser o dono do município de Atalaia. 

Do povo para o povo, agora de uma maneira justa, porque não se admite essa 

discussão, essa luta, essa briga de vocês pelo direito que é de vocês e que é muito 

simples, é sentar e dar o direito. Quem manda esse governante aumentar salário de 

funcionário que hoje está fora da realidade de Atalaia. Tem que dar o aumento aos 

servidores, pois não pode ficar desse jeito, agora dentro da legalidade, que tenho 

certeza que esse meu pensamento é o mesmo do presidente professor Fábio". 



 

Empresária Nil – Representante da Diretoria da AMPEC Atalaia 

 

“Meu muito obrigada por essa oportunidade. Venho em nome da AMPEC, 

Associação dos Pequenos Empresários de Atalaia, pedir o apoio de vocês para um 

evento que estamos fazendo do dia das Mães. Este evento será no dia 18 de maio, 

na Vila José Paulino e contamos tanto com a presença de mães que aqui estão, 

como com o apoio de todos os vereadores. Estamos com uma lista do que estamos 

precisando. O senhor Alexandre, gerente do Banco do Brasil, está com uma 

parceria conosco da AMPEC”.  

 

Sr. Alexandre – Gerente do Banco do Brasil 

 

“Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta sessão. Não me preparei 

para  participar da sessão, achei que seria uma conversa privada, mas é importante 

que toda a sociedade participe. Desde que cheguei aqui em Atalaia, há dois anos, 

que tenho essa visão empreendedora para o município. Observamos que quando 

se fala de Atalaia, se fala muito pelo retrovisor, pelo que Atalaia foi, por sua força 

na industria, por sua força no comércio e por sua referência como um município 

que já foi pólo na região. Infelizmente devido as crise econômica, crise no setor 

sucroalcolera, crise no setor de metalurgia, a gente veio perdendo toda essas 

oportunidades e está difícil de recuperar. Graças a iniciativa da  Copervales, 

estamos conseguindo recuperar, principalmente o setor agrícola, na área da  cana 

de açúcar. Está havendo uma diversificação muito forte no município, no setor da 

pecuária. Nesses dois anos que estou aqui, a Agência de Atalaia teve a 

oportunidade de disponibilizar mais de oito milhões de reais em crédito rural, para 

os município de Atalaia, Capela e Maribondo, para fomentar a cana de açúcar e 

pecuária. Tive nesses primeiros dois anos uma parceria muito forte com o setor da 

agricultura, porque é o setor vocação do município, é a vocação do nosso Estado. 

Porém, a partir deste momento que está consolidada essa questão da agricultura, 

chegou a hora de voltar um pouco mais a minha atenção para o comércio da 

cidade. Fiz uma visita a loja da Nil e ela já me colocou como participante desse 

promoção que vai ser feita no comércio. Em nome dos comerciantes do município, 

venho solicitar o apoio da Câmara Municipal para que esse evento seja  realmente 

uma festa e que possa  desenvolver e fomentar o comercio local. Estamos vendo  

várias portas do comercio fechada, principalmente nesta parte da cidade baixa, que 

é a parte mais antiga, onde estão os moradores mais antigos. Precisamos de uma 

atração para estimular esses moradores a voltar a consumir no comércio. E, 

também estimular o comerciante a ter mercadoria diversificada, porque, 

infelizmente, as vezes vamos no comercio de Atalaia, procuramos uma mercadoria, 



mas não encontra, porque não tem procura, já que as pessoas estão consumindo 

em outro local, ou não tem conhecimento que aqui tem esse produto. Quero dizer 

que o Banco do Brasil está a disposição do município de Atalaia. Espero que o 

resultado que eu obtive com essa parceria com a agricultura, ele se repita com o 

comércio de Atalaia”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Pediria a Nil, que em nome da  Câmara, enviasse o projeto aqui pra Câmara. 

Desde já, em nome da Câmara, a gente se compromete, dentro da medida do 

possível, ajudar, cada um da sua maneira”. 

 

Empresária Maria Cícera – Membro da Diretoria da AMPEC 

 

“Agradecer primeiramente a Deus por estar aqui em nome da AMPEC. Peço a vocês 

vereadores, que nos ajude a colocar esse comércio para frente, porque os 

pequenos empresários daqui, abrem a empresa e não passa nem dois anos, 

derrepente fecha, pois não tem motivação, não tem pessoas que comprem no 

comércio. Pessoas pegam o dinheiro daqui, o pouco que ganha e, vão comprar 

fora. Peço a vocês que nos ajude, nos apóie, para que o comércio daqui cresça. 

Peço que vocês nos ajudem também nessa festa do dia das Mães, pois precisam 

ser motivadas com esses presentes e essas lembranças. Ninguém é forte sozinho e 

devemos nos ajudar, uns aos outros e eu creio que vocês, como vereadores, tem 

força e condições de ajudar o comércio de Atalaia”.      

 

Sr. Gilson – Representante do SERASA 

 

“Primeiramente, eu quero agradecer ao Eterno por esta oportunidade. Também 

agradecer a nossa amiga Nil, junto com a presidente da AMPEC, que me trouxe 

aqui em Atalaia, para poder apresentar a ele o plano que o SERASA hoje tem, 

disponível para todas as lojas de Atalaia. As pessoas sabem que a maioria das lojas 

trabalham muito com CDL e então o SERASA entrou com uma parceria com as 

lojas das cidades, para implantar um sistema que é muito fácil, que é um sistema 

de negativação e consulta ao cliente. Esse sistema podemos implantar no próprio 

computador. Vocês aderindo, se tornam um parceiro do SERASA, pois não temos 

as lojas como clientes, mas sim como parceria. Existe uma diferença muito grande 

de parceiros para clientes. Isso é muito importante para a cidade, até porque é 

grande o número de inadimplência na cidade e com isso a cidade não cresce. 

Então, por isso que o SERASA entra com essa ação, justamente para diminuir a 

inadimplência que existe dentro da cidade. Quando se é negativado pelo CDL, o 



CDL envia uma carta do SPC. Essa carta do SPC muitas das vezes chega ao cliente e 

outras vezes não. Muitas das vezes o cliente tem um cartão de crédito e ele prefere 

pagar a fatura do cartão de crédito, do que justamente o débito que ele tem na 

loja, que fez como crediário. O SERASA, vendo que a inadimplência aumentou 

muito nas cidades, entrou justamente com esse plano de nagativação. Hoje, o 

único órgão que pode diminuir o score das pessoas é o SERASA, já que tem uma 

parceria justamente com o Banco do Brasil e que pode diminuir esse score. A 

pessoa sabendo que esse score está baixo, certamente vai procurar a loja para 

efetuar o seu pagamento”. 

 

Empresária Maria Do Ó – Membro da Diretoria da AMPEC 

 

“Agradeço por esta oportunidade que nos foi dada aos microempreendedor de 

Atalaia, ao comércio de Atalaia. Estamos pedindo essa colaboração aos vereadores, 

para se fazer presente neste evento, que visa estimular o comércio de Atalaia. 

Tenho um pedido que sei que é quase impossível aos nossos olhos. O que irá 

mover o comércio de Atalaia, não é só essas promoções que vamos fazer, mas sim 

a implantação de indústrias para que esse comércio se movimento. Não adianta só 

esperar Prefeitura e usina, está muito reduzido. Temos que ter a implantação de 

industrias, para podermos ver Atalaia crescer. Faço esse apelo a todos os 

vereadores presentes. Inclusive, tivemos duas reuniões junto ao prefeito, com o 

pessoal da Câmara de Comércio da China, para implantar aqui industrias, mas não 

fomos bem entendidos”. 

 
 


