SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA
DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019
OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores e
convidados durante a sessão.
Vereadora Camyla Brasil
“Inicio minhas palavras parabenizando hoje a pessoa do Felipe Kauê, que é um
líder comunitário lá da região de São Sebastião, Jagatá, lá na Vila. É um jovem
sonhador que passou o aniversário dele foi no domingo, infelizmente eu cheguei
até a ser internada nesses dias, estava doente e não pude comparecer. Mas, deixo
aqui registrado os meus parabéns. Não só pela passagem da data natalícia dele,
mas pelo trabalho que ele vem desenvolvendo lá na região dele, se organizando
através da Associação, da AMAB. Então, eu deixo aqui registrado os meus parabéns.
Acho que toda a sociedade civil, ela quando se organiza, se torna mais forte. Seja
em qualquer segmento, se você tem um Sindicato, uma Associação onde ela é
atuante, onde ela tem o maior número de pessoas, ela é mais forte, porque ela tem
representação, ela tem voz. Então, eu acho que sempre que as pessoas passam a se
organizar, tudo fica realmente com mais altivez, fica com mais força.
E, hoje, infelizmente eu tenho sempre seguido aqui a questão da Saúde de Atalaia.
Já algumas sessões que eu venho tratando da Saúde de Atalaia, que eu venho
tratando infelizmente não da Saúde de uma forma boa, mas da Saúde de Atalaia
de uma forma ruim, porque quando a gente manda qualquer indicação destinada a
secretária de Saúde, a gente não tem resposta. Quando a gente tem resposta, a
gente sabe que aquela resposta não condiz com a realidade do dia a dia dos
nossos munícipes, nas Unidades de Saúde. Por que eu tô dizendo isso? Por que eu
recebi aqui há mais ou menos um mês, a resposta da secretária de que a licitação
do laboratório já tinha se encerrado e que o laboratório iria iniciar os trabalhos. Eu
até comemorei, achei que na outra sessão iria estar aqui parabenizando a

reabertura, mas vai fazer aniversário e infelizmente a gente não tem nem previsão
de funcionar nada”.
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“Só a título de informação vereadora, a senhora recebeu aqui oficialmente da
secretária de saúde, informando que tudo já tinha sido resolvido, que tava tudo
certo. Feliz ficamos achando que já ia abrir o laboratório. Mas, eu estive
conversando e quero até parabenizar e agradecer o tratamento da doutora Clécia
da Licitação, que eu cheguei lá ela me conhecia, mas me recebeu muito bem e me
prestou todas as informações de que necessitava. E, a Licitação do laboratório foi
realizada na última sexta-feira, dia 20 e não no mês passado como a secretária
informou".
Vereadora Camyla Brasil
“Então vereadora, foi realizada dia 20. É por isso que eu digo que não há respeito
com essa Casa, não há o respeito com os representantes do povo de Atalaia. Nós
somos 13 vereadores que representamos toda a população de Atalaia. Temos
representantes aqui do Distrito Branca, Distrito de Ouricuri, Porangaba, porém,
independente de morar no Distrito ou não ele, está representando a população
inteira. Nós estamos representando a todos e por que a gente não tem o respeito,
a gente não recebe as respostas? Quando as respostas vem, elas não são
verdadeiras.
Eu também fiz uma Indicação aqui que foi aprovada na Casa, onde eu solicitei a
convocação da secretária para que viesse a essa Casa para prestar esclarecimentos,
porque vieram várias verbas aqui para o município, verbas extras que totalizam
mais de 14 milhões de reais, do final de 2017 para cá. Veio mais uma verba extra
agora em Julho e a nossa Saúde está precária, as nossas Unidades de Saúde estão
abandonadas, não tem estrutura. Fiz a Indicação, solicitei a presença da secretária,
foi colocada em votação, foi aprovado por unanimidade e sequer a senhora
secretária dá uma resposta dizendo oh vereadora, na próxima sessão não posso,
mas vamos marcar o dia que você quer".
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“Isso não é a primeira vez que ela é chamada para esta Casa. Inclusive por mim,
que teve requerimento meu aprovado nesta Casa. Mas, não dá nem satisfação.
Vamos chamar ela aqui perante a Lei, para vê se ela vem”.

Vereadora Camyla Brasil
“Pois é. Imagina um cidadão da população que chegue e preciso de um
atendimento, de uma resposta, de uma coisa mais urgente. A gente sabe que a
dificuldade da Saúde existe. Eu não tô dizendo que a Saúde tem que ser as mil
maravilhas, mas nem o básico a gente tem aqui no nosso município. E, será que eu
vou ter que toda terça-feira voltar aqui e subir a Tribuna da Casa para cobrar essa
mesma situação. Presidente, eu gostaria que o senhor pudesse interceder com
relação a isso, como o presidente da Casa informar a secretária, ligar para ela e
dizer a ela que existem já vários requerimentos de vários vereadores que não só da
vereadora Camyla e que ela diga uma data que ela passo vim à esta Casa. Vereador
Maurício, também eu gostaria que Vossa Excelência pudesse interceder, você como
líder de Governo, que possa interceder e falar com ela para vê o dia mais viável
para ela. É do interesse não só dessa vereadora, para que ela possa vir a essa Casa.
Não estou estipulando uma data, que ela veja a data mais conveniente a ela, mas
que ela venha e que ela traga números, que ela traga dados e que ela traga as
respostas, porque a população está ansiando por resposta. E, não só resposta, mas
sim pelo serviço. Se a Camyla Brasil não tivesse resposta, mas que o laboratório
estivesse funcionando. Se a Camyla Brasil não tivesse resposta, mas que tivesse a
marcação de exames. Se a Camyla Brasil não tivesse resposta, mas que tivesse
voltado os médicos de média e alta a complexidade e que voltasse a serem
marcados, tudo bem, não precisava e eu estaria tranquila. Mas, nem eu tenho
resposta e nem a população tem o serviço. Então, eu gostaria que intercedessem
nesse sentido, para que ela possa vir aqui ou que ela mande as informações,
porque eu não estou tratando aqui de 14 mil, de 14 reais, eu tô falando de 14
milhões de reais ao longo de 2 anos e pouco. É muito dinheiro. Onde aqui
ninguém faz nem um hemograma.
Eu tratei aqui das ultrassonografias, que foi feito um evento no município e eu pedi
para que entrasse no calendário pelo menos mensal. Uma vez no mês que fosse
realizado um número X de ultrassonografia para gestantes e para as pessoas que
precisam aqui no nosso município. E, a gente não vê mudança. Infelizmente, quem
tem problemas de saúde, a gente sabe que todo problema de saúde se você
descobre ele precocemente, as chances de cura, de tratamento são muito maiores,
então eu gostaria realmente que o presidente intercedesse, o líder do Governo
também, até porque realmente a situação chegou em um ponto que a gente já não
dá mais para esperar, já não dá mais para esperar a boa vontade. Dificuldade
existem, a gente entende que dificuldades existem, mas quando as coisas estão

claras, quando as coisas estão sendo mostradas para que a gente tome as
providências, nesse ponto não dá mais para ser maleável.
Outra situação que também eu gostaria de reforçar, que algumas sessões atrás foi
também aprovada nesta casa uma Indicação dessa vereadora, pedindo ao Setor de
Tributos para que nos informasse qual era o valor arrecadado nas feiras do nosso
município. A arrecadação mensal com as três feiras que existem aqui no nosso
município. E a aplicação desse dinheiro. Eu não obtive resposta. Simplesmente aqui
as Indicações elas são aprovadas, são entregues nos órgãos competentes, eu digo
isso porque aqui tem um livro de protocolo, então pelo livro de protocolo é fácil
verificar que foram entregues e, simplesmente as pessoas não respondem. Que
falta de respeito, que falta de atenção com aquelas pessoas que são eleitas pela
população para representá-las. Eu já não ando aqui mais nem pedindo vamos dizer
lâmpada, eu não peço. Isso é vital, isso tem que existir, pois as pessoas pagam as
taxas de iluminação e elas precisam. Mas, eu nem peço isso mais, porque chegou
no ponto que eu vou pedir uma lâmpada e a pessoa tá morrendo ali. Eu preciso
realmente obter respostas, pois eu acho que em nada a gente pode acusar sem
provas. Eu não estou acusando ninguém, mas o que dá a entender aqui é que a
gente só esconde aquilo quando tá errado.
Eu acho que quando tá certo, quando tá andando na linha, ninguém precisa
esconder nada. Quando a gente diz olha o orçamento não dá, mas as contas são
essas, o lançamento é esse, o recurso é esse aqui, quando tudo tá claro, a gente até
entende se dá ou se não dá. Mas, assim, quando tudo tá ruim, tá escondido e
ninguém larga o osso, é porque não deve estar tão ruim assim. Diz que Atalaia tá
ruim, tá péssimo, tá na crise, tá isso e tá aquilo, mas alguém quer sair? Não,
ninguém quer sair alguém. Quer desistir? Não, ninguém quer desistir. A Prefeitura
não é administrável porque o recurso que entra não dá pra isso, aquilo e aquilo
outro. Quer renunciar? Quer não. Quer ir para a reeleição? Quer. Então, alguém
tem que me explicar, porque tá tão ruim, porque não pode ficar bom?
Mas, é como eu tô dizendo, eu gostaria aqui que tivesse respeito a essa Casa. Que
todos os secretários do nosso município passassem a ter respeito à esta Casa,
respeito às pessoas e respeito à população atalaiense, porque eu estou falando
aqui não como a Camyla Brasil, como cidadão de Atalaia, eu estou falando aqui
como representante de uma população. Então, eu deixo aqui registrada a minha
indignação com relação a esses pontos. Eu deixo registrado a minha indignação,
porque não é a primeira vez que eu subo a essa Tribuna para tratar desse mesmo
assunto. Eu deixo a minha Indignação, porque não é a primeira vez que eu coloco
para ser votado e aprovado entre os meus pares".

Vereadora Janaína do Cal
“"Ficando ainda na fala da vereadora Camyla, eu queria, pela milésima vez, informar
e pedir, não mais a secretária de Saúde, porque ela não atende os meus pedidos,
mas ao prefeito do município, porque agora no dia 30 de setembro a gente
completa dez meses que o Distrito Branca, na Unidade de Saúde Branca II, está
sem médico. Lembrando que o recurso da Unidade de Saúde Branca II, no PSF
todo mundo pode ir lá olhar no sistema, o recurso não deixou de vir, mas o médico
não tem nenhum. A médica passou três dias, mas por motivos pessoais dela e com
a gestão ela não pôde continuar. Então, é o meu apelo em nome da população de
Branca de Atalaia, que continua desassistida, que continua precisando de
assistência médica.
Venho também aqui hoje presidente, mais uma vez, a vereadora mais chata aqui da
Câmara, pedir que o Regimento desta Casa seja cumprido. Toda semana a gente
bate nessa tecla. A sessão tem hora de começar, tem que ser regrado,
cronometrado. Existe um Regimento e o Regimento aqui não é cumprido. Quando
a gente sabe que todo mundo tem problema, ninguém pede e nem sabe o dia que
adoece, problemas acontecem, mas o que acontece nessa Casa aqui, os nobres
colegas são os mesmos que toda semana só chega e a sessão começa de dez e dez
ou dez e meia, ou não tem sessão por falta de quórum, como na semana passada,
quando só tava eu, vereador Fabrício, vereador Marcos e Vossa Excelência. Então,
assim, atrapalha, pois todo mundo também tem que fazer. Mas, a nossa obrigação
dia de terça-feira é de tá aqui as 9 horas da manhã. Quem não puder vir, então
pelo menos que tenha a consideração com os outros colegas de colocar no grupo,
pois pelo menos a gente se organiza para vir cinco e ter sessão e ter satisfação
para dar para a população, porque quando é depois ficam dizendo que o vereador
nem vem para Câmara. A gente termina pagando por aquele que não tá
cumprindo com a sua obrigação".
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“Na sessão passada eu não estive presente e nem faço parte do grupo dos
vereadores, mas comuniquei ao presidente que não poderia comparecer. Se der
nove e meia e o Quinho não pareceu aqui, é porque não vem mais”.
Vereadora Janaína do Cal

“As vezes que eu tô cobrando aqui, não é que um vereador não vai faltar, a
vereadora Neide hoje mesmo está operada e ela não podia vir. É uma questão de
realmente de falta de comunicação e tem uma cobrança maior realmente do
presidente, então, assim, eu mais uma vez venho aqui pedir, porque isso daí ajuda
nos trabalhos da Casa e eu acredito que no de todos nós".
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Não procuração para defendê-lo, mas o vereador Quinho apesar de não estar no
grupo de Vereadores, mas sempre que acontece alguma coisa ele se comunicar de
forma particular. Os demais vereadores não vejo problema nenhum colocar no
grupo de Vereador, até porque a comunicação deixa a gente com uma situação de
saber o que vai fazer, para não acontecer o que aconteceu na sessão passada. Peço
encarecidamente e faço das palavras da vereadora Janaína as minhas”.
Vereadora Janaína do Cal
“Pois é isso aí é quando eu tô falando é não quero aparecer não é só porque
realmente é uma falta de comunicação. Imprevistos acontecem e eu também não
tô livre, mas que haja mais essa interação entre os pares.
Aqui também gostaria de pedir, já que a minha fala chega muito rápido do outro
lado aqui, na casa grande, então eu gostaria de pedir, não sei se já está aqui na
Casa, mas na para mim não chegou, a LDO. Já estamos chegando ao final do ano e
não chegou ainda aqui em Plenário, a gente não teve ainda acesso. Quando chegar
tem prazo para ser apreciado, ser votado, vem tudo para ser nas carreiras, para que
se passe uma vista grossa e isso não pode acontecer. Manda a Lei de
Responsabilidade Fiscal, eu tô estudando e justamente uma das matérias é essa,
onde diz que é um crime de responsabilidade e isso aqui já tá acontecendo faz
tempo, que é a cada quadrimestre tem que vir através de audiência pública, para
demonstrar o que foi gasto, o que entrou e o que deixou de entrar, para que a
gente possa fiscalizar se está sendo cumprida as Leis que a gente o ano passado
votou, as Leis Orçamentárias para o exercício desse ano. Então, infelizmente aqui a
gente só sabe o que entra e o que sai a gente não tem. Não acabou ou acabaram
as minhas esperanças, o mês de setembro acaba agora, então eu gostaria de pedir
a gestão, ao secretário de Finanças, o Marcos tem um acesso maior, mas eu
falando com ele tenho certeza que serei atendida, que é um dos poucos secretários
dessa gestão que atende bem o vereador e tenho certeza de que ele vai tentar
fazer isso e trazer nesse último mês, que é o último quadrimestre agora em
setembro e teria essa última audiência.

E, para finalizar as minhas palavras, estarei protocolando amanhã no Atalaia Prev,
que é tão debatido aqui, mas a falta de transparência vereador Marcos, no Atalaia
Prev, não é só na eleição, é nos trâmites dos processos. Então, quero pedir uma
transparência nos processos de aposentadoria do Atalaia Prev. Se não me for
entregue, vou ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público. E, isto porque foi
determinado pelo município um cruzamento de folhas com várias prefeituras, com
o Estado, enfim, vários processos estão em tramitação, inclusive eu fui uma das
pessoas que tive que optar pelo município, fui exonerada e pedi exoneração do
meu cargo do Estado, ao qual estava 20 anos concursada. O que acontece eu tô
falando com propriedade, é que pessoas incompatíveis estão se aposentando, para
ver se aposentando em um e ficando no outro, em cargos incompatíveis de
acumular. A gente pede que a Lei seja feita para todos. Eu já tomei conhecimento
desse caso, já conversei com Doutor Rommel, uma pessoa ao qual eu tenho o
maior respeito, o maior carinho, um profissional excelente. Ele também ficou de
conversar comigo e de que as medidas cabíveis sejam providenciadas, porque o
que tem que ser para um, tem que ser para o outro. Então, não vamos tentar burlar
as coisas, nem apadrinha porque você é meu irmão, meu primo, meu parente que
você vai conseguir. Quero deixar aqui a minha informação e vou sim fiscalizar isso
daí, porque eu acho injusto. Se quiser mexer nisso, então que seja para todo
mundo e que arque com as consequências todos e não só a Janaína. Meu muito
obrigado. Tenham todos um bom dia".
Vereador Fabrício Torres
“Vou tratar hoje de uma questão importantíssima e que às vezes passa um pouco
despercebido. Foi inaugurada aqui no município de Atalaia, na semana retrasada,
uma UBS, Unidade Básica de Saúde. É muito importante que cada ação dessa da
Secretaria Municipal de Saúde, pois, no meu entender, o maior problema do
município hoje é a Saúde. Está aqui o meu amigo João severo que tanto batalha
neste campo. Embora não seja o maior problema só do município de Atalaia, mas
sim de todo o Brasil. Cada ação da Secretaria de Saúde fico feliz, mas fico feliz
também que funcione. Acho que todo prefeito, se o Governo mandar a verba de
um prédio e o prefeito disser que não quer, a população vai crucificá-lo por ele
devolver a verba de um novo prédio público, mas, se ele diz que quer tem um
problema que é da manutenção e funcionamento, pois não funciona de graça.
Venho dizendo isso desde o meu amigo prefeito Mano, vem chegando muitos
prédios públicos no município, escolas, postos de saúde e tem que chegar
realmente. Agora, o funcionamento ideal e perfeito como deve ser, é uma outra
história. Isso é que deve ser buscado e alcançado, porque não é apenas as paredes,

o telhado e os equipamentos, se o que tem dentro não funcionar, se as coisas não
funcionarem, não adianta nada. Precisa realmente funcionar todos os prédios
públicos destinados as suas funções.
Outra questão que eu quero tratar é o seguinte, estava eu sábado ali na porta da
Caixa Econômica Federal e eu vi duas crianças brincando, uma de patins e a outra
de bicicleta, no estacionamento da Caixa Econômica Federal. Um estacionamento
para três carros e as crianças estavam se reunindo ali para brincar. E, eu pensei,
meu Deus, dia de domingo em Atalaia se alguém desmaiar na rua, passar mal, não
tem quem socorra, porque o centro de Atalaia fica um deserto. Será que não tava
na hora da gente fazer o que muitas cidades já fizeram por aí, fechar uma rua e
destinar para que as crianças tenham um espaço para brincar?”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“A titulo de sugestão, a idéia do nobre vereador não tenha duvida que é muito boa.
Não sei se na Casa já tenha alguma Lei de uma coisa desse tipo, mas, caso não
tenha, que o nobre vereador apresente um Projeto de Lei, pois não tenho duvidas
nenhuma que os nobres vereadores apreciarão e aprovarão esse Projeto de Lei.
Uma idéia excelente. Podemos procurar um local estratégico e vê o que o
município pode disponibilizar para as crianças, para as famílias. Um projeto desse
aproxima cada dia mais os laços familiares. Isso aí vai ser o resgate moral e familiar
do cidadão atalaiense. Conte comigo no que for preciso nesse projeto”.
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“O local ideal seria aquela quadra de esportes que está ali abandonada. No começo
do mandato venho solicitando a presença do engenheiro e responsável por aquela
obra e não sou atendido. Possa ser que Vossa Excelência seja atendido e se
possível faça essa solicitação, para que ele compareça para dizer qual o destino
daquela obra”.
Vereador Fabrício Torres
“Tenho informações extra-oficiais de que vai acabar. Não posso lhe precisar, pois
forje do meu limite e da minha alçada.
Quero dizer, senhor Presidente, que a idéia de tornar Lei é interessante, pois vai se
perpetuar, independente da vontade minha, sua ou do prefeito.

Eu, de antemão me antecipei, conversei com o prefeito do município e ele gostou
muito da idéia. Irei fazer uma Indicação ao prefeito, para que isso se efetive o mais
rápido possível. Algumas pessoas sugeriram até colocar brinquedos, se puder
melhor, mas se não puder, precisa só de um espaço sendo reservado e policiado,
pois a Guarda Municipal tem que ficar lá. A segurança é primordial para que as
pessoas se sintam confortáveis em ir para esse espaço.
Indico ao senhor prefeito de Atalaia, Francisco Luiz de Albuquerque, para que crie
um espaço para a família atalaiense poder se divertir no dia de domingo, no
município de Atalaia, no qual sugiro que se denomine: Domingo em Família. Como
disse o presidente Alexandre Tenório, é importantíssimo que nós possamos
promover o bem estar do povo do nosso município. O tempo vai avançando, as
coisas vão acontecendo e acho que o que é bom é para se copiar. O que está
dando certo em outras cidades é para se copiar”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Aproveitando que esse mês é o Setembro Amarelo, que trata da prevenção dessa
doença do século que é a depressão, imagine ter um dia na semana onde o pai, a
mãe e a criança vá se humanizar, correlacionar e estreitar os laços familiares em um
dia desse, o quanto seria bom para combater essa doença que se chama depressão.
Não tem coisa melhor no mundo do que uma base familiar para nos livrar desses
mal pensamentos que atinge a 10% da população do mundo. Muita gente acha
que isso é uma besteira, é para chamar atenção, mas na verdade é uma doença
séria, grave e que tem matado muito gente no nosso país e no mundo. Essa
iniciativa irá ajudar bastante na questão desse tratamento”.
Vereador Fabrício Torres
“Não tenho dúvidas. Inclusive, na semana passada, eu estive no Chile. Todo país
que eu visito, converso com os locais para saber mais. O Chile vem sendo
divulgado pela imprensa como um país que vem despontando como de primeiro
mundo na América do Sul. Chegando lá tentei entender. Para ter uma idéia o Chile
tem 98% de alfabetização. Só 2% não se alfabetizaram, porque não quiseram, pois
são indígenas e preferem manter a sua cultura como estar. Plena alfabetização e
então não tem como dar errado. Mas, lá tem um problema, um índice altíssimo de
suicídio no país e as autoridades estão preocupadas, tentando reverter essa
situação.

Agradecer a presença de todos os amigos e dizer que contem sempre comigo para
tentar não ser só reativo, mas ser pro-ativo, sempre tentar indicar problemas e
soluções”.
Vereador Marcos Rebollo
“Mais uma subo a essa Tribuna para hoje fazer alguns relatos do que nós víamos
cobrando do gestor sobre a Guarda Municipal, sobre a viatura. Falamos com o
prefeito, para que se tenha uma viatura com condições de circular. Temos um
município gigante em área e um Fiat Uno com mais de oito anos e que hoje não
tem condições de atender a população. O número de guardas são 65, mas tem a
questão de Junta Médica e com isso temos 50 guardas. Então, peço ao prefeito
desse município que olhe com carinho para a Guarda Municipal, que dê uma
viatura decente e condições ao GCM em trabalhar com transporte, pois temos
regiões distantes em nosso município. O município tem empresa licitada na área
de transporte, que pode alugar uma viatura bem melhor. Não se gasta dinheiro
com tantas coisas nesse município e o que custar trazer uma viatura que venha dar
uma segurança maior ao guarda. Há alguns dias vi a VTR da Guarda Municipal com
o volante no ferro, com os pneus totalmente carecas. Temos que dar uma
qualidade e condições de trabalho ao GCM, pois já fizeram trabalhos de policias
dentro desse município. A Guarda Municipal trabalha nesta cidade. São guerreiros
que vem para cá fazer plantões de 24 horas. Que o prefeito manda instalar a
energia elétrica na base da Guarda, que faça um dormitório decente, que dê mais
condições de trabalho.
Estou vereador em Atalaia, mas sou guarda municipal na cidade vizinha de Pilar e
lá tem uma Guarda Municipal de dar exemplo. O Pilar hoje é referencia no país por
sua Guarda. Somos a segunda Guarda no país em equipamentos e condições de
trabalho. O prefeito Renato Filho disponibilizou agora um carro que tem oito
câmeras, se o bandido estiver corrido de outra cidade, ele não vem para o Pilar,
pois essa câmera visual diz se o cara está foragido, se tem processo. O prefeito está
fazendo de tudo para deixar a Guarda equipada e dar ao guarda condições de
trabalho. A Guarda do Pilar está tão perto, mas tão distante em condições de
trabalho se comprada com a nossa. Tem condições da Prefeitura equipar a nossa
Guarda? Tem, pois é simples e barato equipar a nossa Guarda. Disponibilizar a
viatura, que pode ser alugada, é o uniforme do guarda, pois qual o respeito que vai
ter a um guarda que está de sapatênis, de tênis vermelho ou outro? Você tem que
dar condições ao guarda para ele se apresentar bem, numa repartição pública,
numa escola, num PSF, numa Câmara. Como diz um grande ditado popular, o
mundo trata melhor quem se veste bem. Um guarda com a camisa velha e

desbotada, é lamentável. Qual respeito vai ter o profissional? A apresentação de
um guarda gera o respeito da população e das pessoas que vem visitar o município.
Quero aqui dizer que para a semana já estou com o projeto pronto, que diz que a
Prefeitura tem que dar o uniforme ao guarda, uma vez por ano. A Policia Militar dar
ao policial militar, todo ano, um uniforme e porquê Atalaia não dar? Não são dadas
gratificações a quem já tem mil por cento? Onde a lei Orgânica rege que só pode
ser dado 100%. E, achando pouco, estão esperando o momento certo, que é o ano
que vem, para negociar gratificação e aumentar mais ainda.
Como teve vereador que lembrou aqui que dizem que tá ruim, mas não entrega.
Não entrega não, pois ninguém faz um investimento de dois ou três milhões para
pegar algo falido. Quantos são gastos em campanhas em um município? Milhões.
Então, tem que ser feito um alicerce dentro desse município, para voltar ao
palanque e aí sim pedir o voto. Mas, o que está sendo pregado neste município, é
que as pessoas tem memória curta”.
Vereador Ricardo Calheiros (Aparte)
“Parabéns pela iniciativa do projeto da Guarda Municipal. Pode contar com o meu
apoio. Não sei se dentro desse projeto vem pedindo para que seja colocado um
novo transporte, mas se não tiver, que Vossa Excelência faça essa indicação, que
também irei dar o meu total apoio”.
Vereador Marcos Rebollo
“Tenho certeza que os demais companheiros que aprovar de forma unânime esse
projeto, dando o direito do guarda municipal ter o seu uniforme. Também ter a sua
viatura, pois é de fundamental importância, pois dá uma sensação de segurança
aos munícipes.
Hoje, aqui nesta Casa alguns vereadores abriram um áudio e ontem em um grupo
que faço parte na Vila, um amigo meu posto, acho que talvez para eu ouvisse,
onde perguntava onde estava os vereadores, que estão sumidos há três anos.
Quero dizer tanto a ele, como a população atalaiense que está me ouvindo agora,
que o vereador Marcos está aqui e que sobe a Tribuna hoje para dizer a população
de Atalaia que foram feitas seis cirurgias de parto, de laqueadura e outras, tudo
conseguido pelo vereador Marcos, com a parceria do grande anjo atalaiense que
se chama Dr. Antônio. É obrigação do vereador conseguir cirurgias? É obrigação da
Secretaria de Saúde do município fazer funcionar. É obrigação da Educação

funcionar. O obrigação da Infraestrutura o saneamento básico. Mas, o vereador
hoje vai para a linha de frente, pois sabe que existe um déficit e muitas pessoas
não conseguem fazer a sua cirurgias. Mas, Deus colocou um anjo que é o Dr.
Antônio, que atende a população atalaiense, que atende não só o vereador Marcos,
mas muitos vereadores desta Casa.
Quero dizer a vocês que o vereador Marcos não se esconde. Está aqui com serviços
prestados. O vereador Marcos sabe quanto custa essa cadeira aqui? Eu sei quanto
quando vou para as ruas de Atalaia e a primeira coisa que diz é vamos fechar. O
vamos fechar não é um favor de uma cirurgia, de Saúde, de Educação, de um
pedido pela cidade, de um pedido de saneamento, mandando trazer de volta o
pastoril ou o guerreiro. Seria bonito se fosse assim. Seria bonito se a população
pensasse em votar no vereador para trazer a cultura, o esporte, a área de lazer
como o vereador Fabrício falou agora a pouco. O que tira o foco dessas coisas, é
quando se troca por gratificação, quando se troca por fechamento, quando se
pede favores desorbitantes e que você tem que atender, pois se não atender, outro
vereador vai por traz e atende. Uma das políticas mais caras do universo está em
Atalaia. Os eleitores que pregam o que eles dizem, é mentira, pois passa pela
minha casa e pela casa de vocês fechando acordos políticos desorbitantes. Não é
fácil fazer política em Atalaia, mas isso não tirar o meu compromisso de fiscalizar e
pedir pelo meu município.
Hoje Atalaia não se faz mais gestão para o povo, mas sim o gestor tem que
gerenciar folha. 14 mil, 11 mil, 12 mil, 10 mil de salário por mês para um servidor
de Atalaia? Como se paga?”.
Vereador Mauricio Tenório – Presidente em exercício
“Vendo Vossa Excelência falar do áudio do cidadão perguntando cadê os
vereadores. Não tem o Programa da Rede Globo o Reporte por um dia, é bom um
cidadão desse acompanhar um dia do vereador para ele vê o que o vereador faz
pelo município e a assistência social que presta, para depois ele dizer onde estar o
vereador”.
Vereador Marcos Rebollo
“Quando você acorda e abre o WhatsApp tem lá, você pode me ajudar? E eu tenho
ajudado, dentro das minhas condições, pois sei se não ajudar, ele vai para a porta
de outro pedi o voto. Agora esse cidadão que postou esse áudio, ele quer se
valorizar e mostra pra população que é diferente. Ele não é diferente, ele é pior do

que os que já são, pois sei o que fazer para fechar um acordo político. É o tijolo, é
o cimento, é a faculdade do filho atrasada, é água, é luz. Ele já programa na vida
dele que dez talhões de energia vai chegar na eleição e vai ter que pagar. Vinte
talhões de água. Já sabe que vai atrasar para ter o argumento de chegar para o
vereador e dizer que ele vai ter que pagar. E a fila anda, a roda gira, pois se ele não
pagar, vem outro e paga. Então, quando se faz uma política desta forma, qual o
compromisso moral que o político tem com o eleitor? O problema é que é uma
classe que não tem mais o respeito de ninguém e ainda generalizam. Hoje eu pago
o preço dos maus políticos atalaienses, pois dizem que a Câmara só tem políticos
corruptos, a Câmara só tem vereadores que recebem para estar tomando cafezinho
e batendo papo.
Eu sei do compromisso do Marivaldo, que colocou uma ambulância na Porangaba.
Sei do compromisso do vereador Ricardo que colocou uma ambulância e faz um
trabalho social lá dentro. Sei dos pedidos da vereadora Janaína. Sei dos pedidos da
vereadora Camyla, da vereadora Maria, do vereador Quinho do Portão, do
vereador Mauricio que manda mais de trinta pessoas por mês, para serem
atendidas em Palmeiras dos Índios.
O povo não acha ruim, não está revoltado e porquê não mudou até hoje? Pois
temos prefeito com quatro mandatos, tem de três e se está caminhando para mais.
Vi uma campanha política agora a pouco onde as pessoas fizeram carreatas,
abasteceram seus carros para irem às ruas para dizer que Bolsonaro é a salvação
do país. Mas, ele já mostrou que não é. Bolsonaro tem 30 anos de vida pública. Foi
descoberto agora caixa dois.
O salário mínimo é um salário de miséria, que nenhum daqui passa com ele. Um
aluguel de casa é no mínimo 300 reais, luz é 120 reais, a água é 35 reais. Esse valor
para a água de Atalaia é um absurdo, pois não é água. Outra coisa, quem pensar
que é 35 reais, está enganado, pois olhem quanto fica para ligar a bomba? Quando
se aumenta a tarifa de água, você tem que dar condições de água boa e saudável.
Ainda hoje a nossa tubulação é de amianto. A nossa Estação de Tratamento foi
feita para atender 25 mil habitantes e hoje nós temos 50 mil. Já está ultrapassada e
ninguém se atentou que isso precisa ser mudado.
Está aí política de Facebook, política de Instagram, política de Internet. Quem
atende o povo atalaiense somos nós atalaienses. Quem atende o povo atalaienses
somos nós que estamos em nossas casas e recebe pedidos todos os dias e
atendemos pessoas. Então, não vamos dar crédito, não vamos dar credibilidade a
quem está fazendo propaganda enganosa. Em todos os segmentos vão ter pessoas

de malandragem, mal intencionada, como tem na política, na Igreja Católica, na
Igreja Evangélica, na Policia Civil, na Policia Militar, mas não se pode pagar o preço
pelos outros que erraram.
Foi dada a oportunidade a pessoas novas no Executivo. Mas, o cara já tinha na
mente que iria fazer aqui um caixa, que iria fazer daqui um bem estar financeiro
próprio. E, passou. Perdeu a grande oportunidade de ser o maior líder político de
Atalaia e se perpetuar aqui por muitos e muitos anos. Mas, por causa do erro dele,
não vamos perder a nossa oportunidade. Mas, isso está nas mãos do povo. Analise
a vida pública de cada um político. Não tomem decisões precipitadas, porque
depois são quatro anos desassistidos.
Vejam bem, pois 2020 é bem ali. Está se formando grupos políticos. Outra coisa, se
faz grupo com credibilidade. Quem já passou fazendo grupo sem credibilidade
nenhuma, que faz de um grupo político cabide de se dar bem individualmente,
pelo amor de Deus, não vamos mais dar crédito a essas pessoas. Não tem como
dar crédito a essas pessoas oportunistas, que de quatro em quatro anos, vem para
as ruas de Atalaia fazer um grupo e dizer que é diferente. É diferente, porque
arrecada mais no final dos quatro anos. Que o povo atalaiense pense bem de
quem vocês vão carregar a bandeira. Tem pessoas dentro desta Casa e fora
também, que tem credibilidade de gerenciar esse município, como tem de sentar
nesta cadeira.
Passamos por um momento difícil em Atalaia, mas que hoje está bem estável, que
é a folha de pagamento. Hoje a população aprendeu a se calar quando se paga em
dia. O item mais básico de uma gestão é o pagar em dia e isso não era nem para se
discutir aqui. É obrigação pagar em dia para quem trabalhou. Temos um Atalaia
Prev quebrado, falido e que não tem um real sobrando para pagar uma folha. E
outra, o funcionário contribui para um fundo falido que amanhã não sabe se vai
receber”.
Vereador Fabricio Torres (Aparte)
“Vereador Marcos, concordo plenamente com Vossa Excelência, pois pagar em dia
é mais do que obrigação, é uma coisa natural. Mas, quero deixar aqui registrado
que após a entrada do meu amigo Amauri na Secretaria de Finanças, isso foi
amenizado. Um cara muito competente e que melhorou essa situação nossa do
município. A situação não foi resolvida, mas melhorou muito”.
Vereador Marcos Rebollo

“Verdade vereador Fabrício. E o prefeito não era outro, era o mesmo. Se o Amauri
concertou, por que os que passaram não concertaram? Qual o problema que tinha
lá dentro? Prova que o prefeito era o mesmo. Parabéns ao Amauri, meu amigo
particular e que colocou a folha em dia. Mas, o prefeito era o mesmo e é obrigação
de se pagar em dia. Algo de errado tinha lá atrás”.
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“O vereador falou de Precatórios e de Atalaia Prev. A título de sugestão, no meu
modo de ver, que estive lá no Atalaia Prev, desse precatório, 60% era para ser
rateado pelos servidores da Educação e os outros 40% era para ser colocado no
Atalaia Prev, para poder o Atalaia Prev respirar. Investimentos na área da Educação,
claro que tem que ter, mas vem recursos fora esse, para ser investido”.
Vereador Marcos Rebollo
“Para encerrar as minhas palavras quero perguntar qual a resposta que a
população deu na eleição de deputado? Qual a resposta que Atalaia deu aos
candidatos dos vereadores e do prefeito de Atalaia? A resposta foi voto na rua.
Todo mundo aqui deu voto, mas se não fosse para as ruas fazer os acordos, não
sairia nenhum. A resposta que foi dada, foi que foi dado emprego e depois tirado.
O povo foi iludido mais uma vez e talvez seja de novo. Vamos buscar a nossa cura
aqui dentro mesmo, não precisa ir para fora, pois temos pessoas capacitadas para
administrar isso aqui”.
Vereadora Maria da Comesa
“Solicito um minuto de silencio em memória do Robson Azevedo, família dos Lyra
da Rua de Cima. Mandar também uma Moção de Pesar”.
Vereador Ricardo Calheiros
“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar
fazendo uso da palavra aqui nesta Casa.
Quero iniciar aqui a minha fala pedindo mais uma vez, como já pedimos aqui em
várias Indicações, pedindo que a Rua do Antônio Severo no Distrito Branca, que
seja feita calçamento e saneamento. Estávamos no período chuvoso e o secretário
de Infraestrutura nos informou que quando levantasse o tempo iria resolver aquela

situação. Enquanto não faz esse saneamento e calçamento, peço ao senhor
secretário que leve a máquina e passe nas principais ruas do Distrito Branca e veja
essas ruas que tem aqui Indicações para fazer calçamento e saneamento. Enquanto
não inicia, coloque as metralhas, coloque pó de brita que vai amenizar muito o
sofrimento daquela comunidade. Então, eu peço ao presidente que faça essa
intermediação, porque já foram feitos vários requerimentos e estou fazendo
novamente hoje e a gente não tá tendo resposta. A nossa na nossa comunidade
precisa do serviço de atendimento. Quem sabe uma ligação de Vossa Excelência,
esse pedido do vereador seja atendido. Então, quero mais uma vez fazer essa
Indicação, pois já tem várias para o secretário de Infraestrutura, para que ele venha
viabilizar e solucionar esse problema das ruas do Distrito Branca, especialmente a
Rua do Antônio Severo, a Rua Sexta-Feira e as demais, que já foi feita a Indicação e
que ele tem conhecimento. Inclusive andei com ele pessoalmente nas ruas, fazendo
essas solicitações.
Com relação ao médico do Branca II, vamos fazer mais outra Indicação, porque
deixamos documentado e vão ver que a gente tá se preocupando com a
comunidade. Vamos fazer outra Indicação, solicitando a secretária de saúde que
agilize a ida do médico para a Unidade Branca II. A vereadora Janaína e os demais
vereadores aqui preocupados com essa questão de Saúde e vamos fazer mais uma
Indicação explicando e mostrando que a médica foi e voltou. Mas, é bom a gente
fazer a Indicação para ver que o vereador está acompanhando as Unidades Básicas
de Saúde, para não passar despercebido. Trata-se de uma comunidade muito
grande que além de atender a Branca, ainda atende o Pirajá e atende ali as regiões
circunvizinhas. Então, é muito grande a extensão territorial e de habitantes para ter
o atendimento médico que tanto precisa aquela comunidade.
Eu quero fazer aqui uma Indicação para a Secretaria de Ação Social, para que o
município de Atalaia ele construa uma Casa de Apoio. Essa Casa de Apoio ela ela
dá suporte ao pessoal do Conselho Tutelar, pois muitas vezes, atende dependentes
químicos, drogados e essa Casa de Apoio é de grande importância para o
município. Haja visto que o trabalho do Conselho Tutelar no município ou de
qualquer município, ele tem uma importância muito grande e precisa e necessita
dessa Casa de Apoio para o município de Atalaia. As vezes têm ocorrências do
Conselho Tutelar que as crianças elas não têm para onde ir e não pode deixar na
casa de familiares, por questão de problemas químicos, de drogas. O vereador
Alexandre tem conhecimento disso, pois já acompanha um trabalho em outro
município. Então, tem que ir para Casa de Apoio para ver a questão jurídica, sentar
com as autoridades, com o promotor, com o juiz ver para onde é que essa criança
deve ser designada. Então, o município de Atalaia precisa dessa Casa de Apoio,

porque quando acontece esses casos, vai ter sim onde ficar,até que decida o
destino desses jovens e dessas crianças. Então, quero fazer a Indicação para que o
município de Atalaia faça essa Casa de Apoio, para atender o nosso município
também".
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“O Júlio está me dando uma informação de que o Projeto Sentinelas irá começar
também a construção de uma Casa de Apoio, com algumas comunidades de
Maceió. Mas, de antemão vereador, como se trata de um pedido do nobre
vereador Ricardo Calheiros, que digo com propriedade que no que faz nesta Casa é
sempre no intuito de ajudar os menos favorecidos de nossa cidade, que conte
comigo no sentido da elaboração desse projeto. Não vamos esperar pela Prefeitura,
eu lhe entrego o projeto pronto, porque tenho conhecimento e participei de
projetos como esse no município de Campo Alegre. A Casa de Apoio mais
arrumada desse Estado está no Distrito de Luziapólis. Lhe entrego o projeto pronto,
para o senhor levar em mãos ao prefeito. O vereador também já pode contactar o
deputado Arthur Lira, que ele pode arrumar o recurso para essa Casa de Apoio e o
Executivo fazer a obra. Posso até marcar ao longo dessa semana de Vossa
Excelência ir comigo fazer uma visita a Casa de Apoio de campo Alegre, para vê
como ela é arrumada e como funciona. Esse projeto não traz custo nenhum para o
município, pois na hora que o projeto for apresentado lá em Brasília, será cem por
cento com o recurso federal. É só ganho para o município”.
Vereador Ricardo Calheiros
“Quero agradecer a Vossa Excelência pelo apoio. Fico muito grato e com certeza
vamos sim, obrigado pelo convite em fazer a visita e conhecer a Casa de Apoio no
município de Campo Alegre. Para mim será uma satisfação, uma honra poder
acompanhar Vossa Excelência e fazer esse projeto, que será um ganho enorme
para o município de Atalaia. Muito obrigado vereador.
Dando continuidade a minha fala, eu quero pedir para o diretor do SAAE para que
ele viabilize, pois conversei ontem com Cícero da Água sobre a questão que está
no Distrito Branca, pois já tem novos loteamentos na Chã da Branca e as pessoas
vão precisar de água e que ele tome as devidas providências no sentido de não
deixar cortar a via asfáltica do Distrito Branca. Eu estou tendo o cuidado, essa
semana tem algumas pessoas que estão reabrindo para ligar a água no cano
principal da rua principal e eu vou em cima e vou logo dizendo que tem que
tampar, colocar cimento para que a via asfáltica ela não seja danificada, porque eu

sei o problema que foi para conseguir aquele recurso, o quanto eu andei, fui em
Brasília em busca daquele recurso. Um dos maiores sonhos dos moradores do
Distrito Branca é aquela via, onde traz dignidade para os moradores. Aquela rua ali
era praticamente intransitável e a rua principal aquele foi um sonho, então a gente
tem que ter cuidado e preservar o máximo de tempo aquela via. Os moradores que
estão construindo já estão pedindo solicitação de ligação de água".
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“O município de Atalaia ele tem um plano diretor, que já determina que os
loteamentos a serem construídos ele disponibilize a infraestrutura de calçamento,
água e energia. Então, se caso tem alguns loteamentos novos na Branca, a nossa
preocupação enquanto vereador desse município, é de fazer com que a Secretaria
de Planejamento atue para que o dono do loteamento ele possa disponibilizar essa
estrutura, para que o problema depois não caia nas costas do município. Por que
assim é muito fácil, eu construo o loteamento sem estrutura nenhuma, causo um
problema para o município e vou lá vendo terreno, pego o dinheiro e a
infraestrutura o município que se vire. Desse jeito é muito bom? Até que ele nem
faça a estrutura, mas que ele calcione os lotes, pois se ele não fizer a estrutura, o
município vende o lote e pega o dinheiro e faz a infraestrutura. Por que assim fica
uma situação para gente, enquanto legislador, da gente aprovar as leis aqui e sem
depois vamos dizer assim responsabilidade nenhuma pergunta essa Casa, a gente
vai e pede ao Poder Público que tome as devidas providências no sentido de fazer
isso, onde o construtor é que é o principal responsável por isso. Então, vamos fazer
uma Indicação para a Secretaria de Planejamento desse município, para que vá no
local e veja a situação. A preocupação do nobre vereador já vai mais além, o
vereador tá pedindo que não danifique o calçamento, mas isso aí é uma coisa nem
para o vereador se preocupar, porque a infraestrutura que tem que colocar o
pessoal do loteamento para saber se esse loteamento tá registrado, se estar
devidamente regulamentado na Prefeitura, para que possa ter a venda desses
lotes".
Vereador Ricardo Calheiros
“Concluindo, eu quero hoje mandar uma Moção de Parabéns para a nossa
conterrânea, a Gisele Cabral. Olha que ironia do destino, nós recebemos aqui as
Miss Atalaia e na ocasião eu também tá conversando com Alexandre e o Maurício
eu disse rapaz aquela menina é da Branca e ela tá desmotivada. Disse que ela
estava desmotivada a desfilar aqui no Miss Atalaia. Eu disse que ela ia ser campeã e
podia ir além. E, a nossa conterrânea do Distrito Branca foi Miss Atalaia, Miss

Alagoas e Miss Brasil. Então, é o que eu digo sempre, por mais que existam as
dificuldades, se a gente não lutar, a gente nunca vai conseguir alcançar nossos
objetivos. Então eu vou deixar essa mensagem aqui para todos conterrâneos, para
todos atalaienses, que sonho que se sonha só, é apenas um sonho, mas sonho que
a gente passa a sonhar juntos, ele se torna realidade. Então, um abraço para todos
e tenho fé em Deus que terça-feira estaremos aqui juntos sem nenhuma baixa.
Uma ótima semana em nome de Jesus".
Vereadora Maria da Comesa
“Antes de tudo quero agradecer a Deus. Obrigado Senhor, por me conceder mais
uma vez a oportunidade de estar aqui nesta Tribuna.
Quero primeiro falar sobre a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje fiz uma Indicação,
pedindo que faça um mutirão geral em todos os lugares, para que diminua o
sofrimento daqueles que querem fazer um exame de sangue, uma ultrassonografia,
porque realmente está muito difícil para as pessoas que não tem condições de
fazer esses exames. Vamos continuar pedindo isso toda semana. Já pedi isso na
semana passada. Um dia, se Deus quiser, estaremos aqui com os Postos de Saúde
coletando o sangue das pessoas, como sempre teve. Que seja feito no Hospital, ou
que se faça um convênio com alguma dessas clinicas que existe no município. Já
pedi isso e a secretária informou que estava sendo feita uma licitação. Acho que
nesse caso pode ser até pedido a dispensa de licitação”.
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“Vereadora, esse convênio com o laboratório do município existe. Não sei o que
está acontecendo que não está fazendo. O que não existia era a licitação do
Laboratório do Hospital e que foi feito na sexta-feira. Também não fui lá para saber
quem ganhou e como vai ser agora”.
Vereadora Maria da Comesa
“Está muito difícil, pois as pessoas estão se deslocando para fazer em Maceió,
outros pagando aqui e outros pedindo para os vereadores ajudarem, e nós não
vamos deixar nossos amigos em uma condição difícil e vamos ajudá-los eles
fazerem.
Também pedir ao meu amigo secretário de Infraestrutura João Eudes, que ele
coloque contenderes lá próximo a Comesa, como próximo a Igreja Madureira, para

deposito de lixo. Está ficando muito feito, pois quando você chega na Comesa, o
pessoal está jogando o lixo no chão. O carro de lixo passa, mas as pessoas colocam.
Se tiver também tambor, que coloquem”.
Vereador Fabrício Torres (Aparte)
“Faço um apelo ao povo de Atalaia, porque nós não temos só direito, também
temos deveres. E, precisamos nos educar um pouco mais. Me incluo nisso.
Precisamos nos educar mais na questão de lixo, porque a Prefeitura não consegue
ser unipresente, não consegue estar o tempo todo em todos os lugares. Vamos ter
um pouco mais de cuidado na questão do lixo. Um pouco mais de cuidado com a
poluição sonora, pois não é possível que uma pessoa simplesmente resolva
incomodar duas mil pessoas, porque você resolveu ouvir som. Que ouça dentro
dos limites. A mesma coisa é o lixo, vamos nos ajudar e vamos ajudar a manter a
cidade limpa”.
Vereadora Maria da Comesa
“Dois tambores em frente a Comesa e dois tambores em frente a Igreja Madureira.
É pouca coisa”.
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“Também solicitei tambores para a Branca. Mas, realmente desde o inicio da gestão
a Prefeitura vem colocando nas redes sociais, eles tem um calendário. Também já
divulguei esse calendário. Vamos pedir que a Prefeitura mande de novo passar o
carro de som, informando o calendário, porque não custa nada se o carro do lixo
vai passar amanhã, deixar o meu hoje guardado e amanhã eu colocar. Como o
Fabrício falou, a maior parcela de culpa do lixo na rua é da população que joga”.
Vereador Mauricio Tenório (Aparte)
“Porangaba, Timpozinho e São Luiz lá passa a coleta de lixo. O pessoal já sabe o
dia que o carro passa e lá você só vê lixo na rua, no dia que o carro vai passar. Na
Branca também. Tem informações que lá onde mora o vereador Fabrício, naquela
rua, tem um problema crônico do lixo lá. E, a Prefeitura já colocou tambores lá, já
passou conversando. Até os tambores de lá, carregaram. A cultura do povo tem
que se orientar ainda, pois você quer fazer o bem e até os tambores de lixo, que é
para fazer o bem. A população tem que ter consciência para poder melhorar”.

Vereador Marivaldo Souza (Aparte)
“Como Vossa Excelência falou, o pessoal passa lá correto recolhendo o lixo. Como
só passa uma vez por semana, temos lá um lixo que precisa ser retirado, inclusive já
falei isso outras vezes. Como Vossa Excelência tem uma boa influencia, que peça
para ser recolhido, pois já estar bem próximo do rio. São duas montanhas de lixo,
bem próximo do rio”.
Vereadora Maria da Comesa
“Também fiz um Requerimento, mas o presidente já tinha feito e eu o subscrevi.
Um Requerimento a Superintendência da Policia Rodoviária Federal, solicitando a
permanência do Posto Federal em Atalaia, devido a importância da segurança. Não
sei se vai ser possível, mas pelo menos fizemos a nossa parte. Estava na semana
passada conversando com um amigo meu da Policia Federal e ele me disse que
realmente aquele Posto vai sair de Atalaia. É uma pena, pois as coisas que são
conquistadas com tanta dificuldade, estão indo embora. Mas, vamos pedir, pois
quem sabe não ilumine a cabeça desse pessoal, para deixar o Posto aqui em
Atalaia.
Voltando novamente para a Infraestrutura, quero pedir também ao João Eudes
uma Indicação para ele podar as arvores do Jenipapeiro.
Sobre a Secretaria de Saúde, na semana passada teve uma fiscalização lá no Posto
de Saúde. Tanto eu como os vereadores já faz três anos e meio que pedimos que
faça a reforma, faça um posto novo ou alugue outra casa, desde que fique lá no
Jenipapeiro. Nós não temos culpa, nós não executamos. O que está acontecendo é
que como a dentista não está atendendo lá, o pessoal não está vindo para a cidade.
São pessoas carentes, deficientes e fica muito difícil se deslocar do Jenipapeiro
para a cidade de Atalaia.
Nessa semana fui conversar com o Prefeito. No Jenipapeiro, já consegui duas casas
pra alugar, mas o pessoal da Saúde não gostou. Consegui uma no Mutirão, mas
também não gostaram, porque tem ladeira. Acho que em outubro a emenda do
deputado Arthur Lira, através do Ministério de Saúde, para a construção do Posto
novo. Ou será vizinho a Igreja de São José ou a um local indicado pelo presidente
Alexandre. Disse ao prefeito que a Comesa tem uma estrutura muito boa ali onde
era o escritório e está perfeita, pelo menos as paredes. Lá também é na laje.
Enquanto não for construído esse Posto novo, que faça ali uma pequena reforma
onde é o escritório, para que se coloque o Posto ali. Ele disse que iria mandar o

engenheiro lá, para verificar. As pessoas que estão morando lá, que aluguem casas
para essas pessoas morarem. O importante é que fique no Jenipapeiro. Realmente
no atual não tem condições de ficar”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Quero pedir uma Indicação ao secretário de Infraestrutura para que recolha o lixo
lá do Mirante. Essa semana fui abordado por um morador lá do Mirante, que me
pediu que fizesse essa Indicação. Assim também como na Nova Olinda, onde o
pessoal está fazendo um ponto de lixo, próximo ao Estádio Municipal. Acho que
isso está se tornando um problema crônico em Atalaia. Devemos nos reunir com o
secretário de Infraestrutura e o prefeito, que junto com os secretários de
planejamento e administração, para vê alguma maneira de punição para os
munícipeis que estão praticando essa situação e que está deixando a administração
engessada perante essa situação. Sabemos que o lixo tem hora e data para seu
recolhimento. É só questão de educação”.
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“Nós em 2017 aprovamos o novo Código Tributário. Eles é que talvez ainda não
tenham lido e não estejam colocando em prática. Mas, a Lei já existe”.
Vereador Mauricio Tenório
“Parabenizar a comunidade de Sapucaia pela brilhante festa de Santa Cruz, onde
houve na semana passada a cavalhada, teve missa e bingo. Também a comunidade
de Timbozinho, onde também teve cavalhada. Venho lá de Chã Preta e lá também
existem a cultura da cavalhada. A cavalhada está se espalhando em nosso Distrito.
Sábado agora vamos ter no Assentamento Boa Fé. É de grande importância isso ser
mostrado, a nossa cultura, a cultura do nosso município. Também, vereador
Quinho, Vossa Excelência que é defensor da cultura, essa Casa já foi votado o
projeto de Lei e também estamos enviando ao INCRA um projeto de Lei para que
ele passe quase três hectares lá na antiga Usina Brasileira, pois vai ser criado e
denominado o Parque Maria Fumaça. Essa semana estava com o nosso
companheiro Beto, o nosso fotografo, que hoje conhece a área até mais do que eu.
Solicitamos a CBTU que faça um projeto da reforma da Maria Fumaça, porque é
uma historia do nosso município e seria algo valido para os educadores, para a
Educação. Aquela usina é de 40, colocou uma moenda de ferro em 40 e rodou até
47.

Muita gente não conhece, mas hoje está sendo muito bem divulgada a nossa
querida Atalaia, como rota do turismo até internacional, com a Santa Tereza. Estive
na Barra de São Miguel, onde muitos turistas disseram que estariam indo conhecer
o Santuário na cidade de Atalaia. Fui falar essa semana com o administrador, o
Jorge, e fiquei uma hora e nesse tempo passou mais de 50 carros de pessoas de
outros municípios, visitando a Santa Tereza. Temos que explorar isso e, juntamente
com a Santa Tereza, colocarmos a Usina Brasileira, pela historia que tem. Só tem o
nosso município a ganhar”.
Vereadora Janaína do Cal (Aparte)
“O vereador está de parabéns e isso não é de agora. Desde que iniciou o nosso
mandato, que vejo Vossa Excelência falando da reestruturação da Maria Fumaça. É
muito importante. Assim como a Santa Tereza. Hoje, tenho o costume de tomar um
café no Neilton e a gente vê ônibus de turistas que até lá se hospedam. Que junto
com o município, possamos resgatar esse tipo de coisa e trazer as pessoas para o
nosso município, onde vai gerar renda”.
Vereador Mauricio Tenório
“Nesta próxima quinta-feira, intermediei uma reunião entre a secretária de Turismo
do Estado de Alagoas e o secretário do nosso município, para podermos discutir o
turismo de Atalaia”.
Vereador Fabrício Torres (Aparte)
“Quero dizer a Vossa Excelência que estou a disposição, se precisa de uma
presença para que se traga mais alguma coisa, porque nós atalaienses somos um
pouco descuidado da nossa historia e está na hora de resgatarmos isso, em nome
das futuras gerações”.
Vereador Mauricio Tenório
“Isso é verdade vereador, pois Atalaia é terra mãe e precisa ser explorado isso. Que
possamos juntar forças e irmos atrás”.
Vereador Quinho do Portão (Aparte)
“Parabéns a Vossa Excelência. Dizer que isso não é fácil. Desde o inicio deste
mandato que estamos lutando para reabrir a Casa de Cultura. Estamos brigando

com o governador para que a Casa de Cultura volte a funcionar da melhor maneira
possível, mas infelizmente esbarramos na falta de apoio principalmente do
município, do Estado e com isso estamos tentando legalizar a documentação do
NACA, pois ficaria mais fácil até para uma ajuda da iniciativa privada. O povo hoje
não se interessa por cultura, pelo pastoril, pelo guerreiro”.
Vereadora Maria da Comesa (Aparte)
“Na próxima quinta-feira, estão todos convidados para iremos ao Teatro Deodoro,
que terá a apresentação do Pequeno Príncipe, dia 26, as 19 horas”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“Sem sombra de dúvidas esse projeto da Usina Brasileiro, resgata a historia”.
Vereador Mauricio Tenório
“Tenho a certeza que cada um de nós tem as nossas ocupações, defendendo o
povo do nosso município. Todo dia eu atendo os nossos eleitorados. Não divulgo
muito as minhas ações. Se quero iluminação, melhoria nas estradas, eu corro atrás
para resolver. Então, o meu papel eu estou fazendo. Quem quiser falar, pode falar,
pois a resposta daqui a dois anos quem vai dar é o povo.
Parabenizar a organização da Cavalgada do Distrito Ouricuri à Porangaba, a Karla,
o Tinga, o Gerson. Solicito até uma Moção de Parabéns a eles e que seja coletiva.
Isso resgata a cultura. Uma festa muito bem organizada, sem briga e
movimentando as finanças dos dois Distritos. Em todo canto ninguém é perfeito,
nem Jesus Cristo agradou. Os organizadores fizeram essa festa maravilhosa, mas
ainda tem aquele povo que não gosta que aconteça as coisas no município. Uns
cavalos entraram no campo de futebol próximo ao evento. O cidadão lá disse que
era falta de respeito, mas um cidadão que não tem moral nenhuma, pois nunca
trouxe nada para o município. Um cidadão maloqueiro, que fica denegrido a
imagem de quem quer trabalhar e quer fazer o bem para o município. Fica
questionando nas redes sociais. Esses maloqueiros de plantão, que venham
trabalhar.
O vereador em parceria com o município, levou ambulância novo que está dando
assistência aquela região toda. Esta semana, vereador Quinho, a Secretaria de
Infraestrutura ficou lá dois ou três dias, trocando a iluminação e deixando a região

toda iluminada, ajudando nessa questão da violência. Ficaram algumas ruas, mas o
secretário ficou de voltar lá para fazer a iluminação.
Como sou um vereador da zona rural, irei correr atrás do DER para podermos
melhorar as nossas estradas, pois, a gente melhorando as estradas vai baratear a
produção que vem do campo para a nossa feira. Já marque esse semana uma
audiência no DER.
Eu me orgulho e parabenizo essa turma de vereador, pois eu conheço o empenho
de cada vereador aqui, que tem o seu compromisso com o seu povo e com a sua
comunidade”.

