
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Convido a presidente da Fundação Amadeu Inácio, a nossa amiga Maria de 

Lourdes de Almeida Ferro, que carinhosamente conhecemos como Lourdinha, para 

fazer uso da Tribuna. Ficamos felizes por você está em nosso meio. Seguindo o 

Regimento da Casa, a senhora tem disponibilidade de dez minutos”. 

 

Maria de Lourdes – Fundação Amadeu Inácio 

 

“Saúdo a todos os vereadores em nome da nossa amiga Maria Cavalcante, a Maria 

da Comesa. 

 

Sinto-me na obrigação, de como representante legal da Fundação Amadeu Inácio, 

hoje fazer uso desta Tribuna, até mesmo para expor um pouco de minhas 

atividades, em nossa comunidade, em nosso grandioso Distrito de Ouricuri. 

 

Trouxe aqui documentação que forma a Fundação Amadeu Inácio. 

 

Parabenizar a reeleição dos nobres vereadores Marcos Rebollo, Janaína 

Montenegro, Camyla Brasil brevemente futura vice-prefeita, presidente Alexandre 

Tenório. Os que perderam, eu não tenho como perda. Vocês perderam uma 

batalha, mas não a guerra. 

 

No Distrito de Ouricuri eu tenho sido parceira e acredito que Vossa Excelência, 

senhor presidente, tem conhecimento. Coloquei um projeto de grande relevância 

nas mãos do presidente, que foi um projeto de reformar o Clube e a Quadra, como 



também o projeto revitalizar o campo. Fui a primeira que deu o ponta-pé no 

projeto de topografia e que hoje, graças a Deus está dando a pavimentação em 

nosso município. 

 

Ao chegar hoje aqui em Atalaia, recebi a informação do Talvanes Matias, o popular 

Paulistinha, um grande líder comunitário, que me pediu apoio, pois está chovendo 

muito lá e não eles têm onde colocar os materiais da obra. Me pediu permissão 

para colocar o material na ONG e disse que podia pegar a chave e guardar esse 

material. 

 

Quero deixar aqui bem registrado que sou uma parceria. E, desafio aqui qual foi o 

nobre vereador que me convidou a fazer suas campanhas e colocou nessas mãos 

aqui qualquer real para fazer campanha. 

 

Estou do lado da gestão, seja ela qual for. Seu Chico Vigário, Seu Zé do Pedrinho, 

Seu José, Seu Joaquim, porque sou uma instituição sem fins lucrativos, onde eu s[o 

procuro contribuir com aquela comunidade tão carente e tão sofrida. 

 

Tenho o apoio da CODEVASF em fazer um projeto de tanque rende e piscicultura. 

Recebi a visita de um engenheiro de pesca que veio da CODEVASF de Penedo e 

amanhã estou recebendo uma outra equipe.  

 

Recebi agora em parceria com a LBV 100 cestas básicas, com 100 kits de limpeza. E, 

como presidente vereadora Neide, com uma Instituição que não tem recurso 

nenhum, nem vindo do município, nem do Estado e nem do Governo Federal. 

Estou aqui com toda a documentação, para provar que está tudo em dia e tudo 

certo. Aquele que se dispuser a querer me ajudar, terei até sexta-feira para pegar 

esse material. É uma exigência da Instituição que eu prove que essas 100 cestas 

básicas são para pessoas necessitadas, pessoas que não tenham renda a cima de 

um salário mínimo. Lá nós temos pessoas que só ganham o Bolsa Família, pessoas 

que moram em casa de taipa e só tem o fogão a lenha. Eles vão entregar 20 cestas 

básicas com vídeos e fotos e as 80 vai ser entregues por minhas mãos. Vai ser uma 

grande responsabilidade eu entregar essas cestas básicas, com kits, para pessoas 

merecedoras.  

 

Quero dizer aqui minha nobre vereadora Camyla, que eu não fiz campanha para 

nenhum vereador, porque eu sou uma presidente e não posso tomar partido 

político. Mas, estarei a disposição, lá no Distrito Ouricuri, para qualquer vereador, a 

nobre futura prefeita e a nobre futura vice-prefeita, poderem contar com uma 



parceria, pois é assim que me considerado, contribuindo para o desenvolvimento 

do município.   

 

Quero aqui constatar que sou uma pessoa graduada e pós-graduada, trouxe aqui o 

diploma original. Me formei em administração de empresas e tenho uma empresa, 

que com recursos do Governo Federal, tenho uma equipe que elabora o plano 

municipal de saneamento básico. Nosso Atalaia não tem esse plano. Esse trabalho 

fiz com recursos da FUNASA. Aqui em Atalaia, acima de 50 mil, é com o Ministério 

das Cidades. 

 

Com toda modesta, sou uma pessoa que tenho um grande conhecimento técnico. 

Sempre vou à Brasília. O nobre presidente em um outro dia me encontrou no Hotel 

lá, onde foi o jantar que o presidente Collor ofereceu para todos os prefeitos. Eu 

estive presente neste jantar. Quase todos os prefeitos do nosso Estado me 

conhecem, pois eu sou uma abelinha. A AMA tenho como referência. 

 

Quero aqui deixar o registro de minha pessoa, pois tomei conhecimento de umas 

fofocas, que me nome rolou na boca de muitos vereadores, dizendo que a 

Lourdinha não sabe com quem ficar. Eu não tenho vereador, tenho sim grandes 

amigos e me considero uma parceira. Respeito eu exijo. Não vou citar nomes, pois 

aqui não cabe, mas vim só fazer esse desabafo e agradecer a oportunidade”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Na verdade o que transpareceu ao longo desse mandato foi que o Marivaldo era 

o indicado da ONG. Depois foi o Fernando e depois o Mauricio. Acho que essa 

mistura de pessoas que se denominava apoiados pela ONG, gerou esse comentário 

que a senhora acabou de falar. Alguns vereadores não deu mais apoio ou 

credibilidade a ONG, pois teoricamente já tinham alguns vereadores apadrinhados. 

Foram três me menos de um mandato”. 

 

Maria de Lourdes – Fundação Amadeu Inácio 

 

“Fiz um evento lá e convidei todos os nobres vereadores. Onde só compareceu a 

minha nobre vereadora Janaína. Agradeci demais a sua presença lá, onde na 

oportunidade apresentei o projeto de reforma do Clube e da Quadra. Convidei 

todos.  

 

Vereador Fernando promove a Cavalhada lá no nosso Distrito. Ele é meu amigo, é 

parceiro. As coisas se confundem. 



 

Agora, nem recebi e nem recebo recursos da mão de ninguém para fazer 

campanha, porque sou impedida. Se eu quisesse fazer campanha para qualquer 

vereador, teria que renunciar a presidência”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Também estive em um evento seu, onde você distribuiu uma quantidade de 

camisas para alguns vereadores e esses distribuíram para pessoas do Povoado”. 

 

Maria de Lourdes – Fundação Amadeu Inácio 

 

“Foi uma grande quantidade de camisas, em média de mil. Camisas já um pouco 

estragadas do Ministério do Esportes, que eu peguei na Secretaria Estadual de 

Esportes. Muitas eu descartei. Como eu tinha mais intimidade com o vereador 

Mauricio, também dei a vereadora Janaína. Mas, dei como amiga. 

 

Tem um vereador que já me convidou, pois precisa abrir uma ONG. Eu tenho 

conhecimento técnico sobre isso. Mas, isso não quer dizer que vou firmar 

compromisso. Qualquer vereador que quiser fundar uma ONG em seu reduto, 

darei apoio sim, pois sou uma consultora e serei paga para isso. Sou uma 

profissional. 

 

Está esclarecido os pontos negativos.  

 

Aquela sinalização de Chã da Jaqueira até chegar na Ouricuri, foi a Fundação 

Amadeu Inácio com dois anos e oito meses, que fez um pedido ao senador Renan, 

que tão logo tomou conhecimento, fez o pedido ao governador e o Dr. Elder, 

quando tomou conhecimento, autorizou a ordem de serviço. Ainda está a 

complementar, pois ainda falta as placas”. 

 

Vereador Marcos Rebollo  

 

“Quero dar os meus parabéns a você por essa luta, num Distrito tão afastado. A 

minha não ida lá, não ficar fervoroso dentro desse projeto seu, foi justamente que 

tinha tomado partido, dando a transparecer para mim que você tinha uma direção 

política. Mas, parabéns. Sou fã desse trabalho social. Que Deus abençoe. E, no que 

depender do vereador Marcos, estou aqui para ajudar, pois somos desse município 

e sou representante do povo. Desde já quero dizer que você é uma pessoa enviada 



por Deus para fazer esse trabalho. A Ouricuri só tem a ganhar com esse trabalho 

seu”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Senhores e senhoras, acaba de chegar em nossas mãos um convite da Paróquia de 

Nossa Senhora da Conceição, que convida a todos para a festa de Nossa Senhora 

da Conceição. Convidando para viver um momento de fé em nossa Igreja. O 

convite destaca que o Poder Legislativo tem o papel de legislar em favor do povo e 

de uma sociedade mais justa e fraterna, conforme o pedido de Jesus em seu 

Evangelho. Diz que somos representantes de um povo e que por este motivo, junto 

com Maria, sua Mãe e Nossa, queremos pedir o nosso obrigado por todos os 

serviços prestados este ano que já está chegando ao fim. Pedir a esta Mãe que 

abençoe a cada um dos senhores e os inspirem nessa nova jornada junto a 

sociedade. Como o tema da festa deste ano MARIA MÃE DO ROSÁRIO, 

INTERCEDEI POR NÓS, queremos refletir sobre orações mais populares, que é o do 

Santo Rosário, bem como seu sentido na caminhada de todos aqueles que estão 

embaixo do manto de Maria Santíssima. Será no dia 7 de dezembro, na Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Conceição, dia reservado para os senhores. Padre 

Manoel Francelino, pároco”.     

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de fazer uso desta Tribuna. 

Agradeço e dou o meu bom dia a todos os atalaienses que me acompanham 

através das transcrições do Atalaia Pop, das minhas redes sociais. 

 

Hoje venho tratar aqui de dois assuntos, principalmente com relação a Saúde.  

 

Estou recebendo relatos e reclamações de algumas pessoas. Não foi só uma 

pessoa. Gostaria que fosse encaminhado um oficio através do meu gabinete, para a 

Secretaria de Saúde, para saber o que está havendo, porque as pessoas estão 

reclamando que estão procurando a Secretaria de Saúde e a resposta que recebe é 

que aguardem para janeiro, porque vocês escolheram mudar a gestão. 

 

Sabemos que Saúde não deve esperar. Não deve aguardar. A Saúde do nosso 

município já é bastante precária e não temo porquê acontecer esse tipo de 

situação. A gestão deve ser continuada. As pessoas devem ter o respeito. Essa  

situação não pode ocorrer. Gostaria muito de acreditar que isso não é verdade e 



que não está ocorrendo, mas, infelizmente eu já recebi relatos de mais de três 

pessoas e de pessoas de localidades diferentes. 

 

Deixo aqui o meu repúdio. Passamos pela democracia, as pessoas tem direito de 

escolher quem venha representá-las e não podemos passar um mês e quinze dias 

sem os nossos direitos. 

 

É um absurdo isso. E não poderia, como representante do povo que estou até o dia 

31 de dezembro, de reclamar e de pedir providências nesse entido. 

 

Amanhã estaremos reunidos na primeira reunião de transição, com intermédio do 

promotor do nosso município, Dr. Bruno Baptista. Eu faço parte da comissão de 

transição da nova gestão e eu lá colocarei essa situação, pois é algo inadmissível. 

 

Uma outra situação que eu venho falar aqui é para encaminhar uma Indicação para 

o SAAE, para saber o que está havendo com a distribuição de água do Alto do João 

Miranda. Sabemos que a questão da distribuição de água em nosso município, é 

precária nos quatro cantos de Atalaia. Porém, nesses últimos dias tem se agravado, 

tem ficado bem pior e o pessoal do Alto do João Miranda está há alguns dias sem 

o fornecimento de água. Gostaria também que fosse tomada providencias nesse 

sentido. 

 

A eleição aconteceu no dia 15 de novembro, nesse dia os palanques foram 

desarmados e são um mês e quinze dias de que a gestão precisa continuar cumprir 

com suas obrigações, até porque o prefeito foi eleito até o dia 31 de dezembro de 

2020. Até lá as providências precisam ser tomadas em favor da população”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereadora Camyla, por experiência própria, com relação a questão do 

abastecimento de água, eu não estou dizendo que é o que está acontecendo, mas 

pode ter acontecido que quando se aproxima do verão, os mananciais baixam e 

essa parte baixa daqui ela é atendida pela represa do Sono e do Jupí. 

Consequentemente, na hora que baixa, não dá pra atender a população. Todo o 

verão essa parte daqui sofre por essa situação. 

 

A questão dos Altos é pior, porque existe um bombeamento do reservatório daqui, 

para o reservatório lá de cima. Então, na hora que baixa a quantidade de água, eles 

precisam fazer uma maior captação e isso se torna um transtorno, tanto para a 

gestão do SAAE, quanto pra população”. 



 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Eu agradeço presidente. Vossa Excelência que realmente tem um conhecimento 

de causa muito maior do que o meu. Mas, como representante da população eu 

tenho que cobrar. Se for essa situação que seja tomadas providências, no sentido 

de amenizar a situação, para que a população não venha sofrer tanto com isso”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Está acabando esse mandato. Vinha brigando muito nesse Parlamento, vereadora 

Maria, sobre a questão transitória do Legislativo desse município. A sua 

participação vereadora Maria, no Legislativo atalaiense, ela vai dar uma pausa 

agora, depois de 24 anos ininterruptos. Tenho certeza que sua contribuição para 

essa cidade, sua participação ativa nesta Casa, sua colaboração com o deputado 

Arthur Lira, sua colaboração em trazer um senador que ainda hoje faz falta a nível 

de Estado, o senador Biu Lira, que aqui eu saúdo. Maria, está se encerrando um 

ciclo da sua vida, onde você passou por essa Casa, foi presidente, participou de 

várias conquistas e teve a benção de trazer políticos que realmente tinha 

compromisso com a nossa terra. Já votei em alguns, mas não foi recíproco, se 

comparado a Arthur Lira e a Biu Lira. 

 

As cadeiras estão giratórias no momento. A Neide também, depois de quatro 

mandatos. O Ricardo, depois de dois. Tive a honra de começar junto com ele no 

PRTB. Camyla sai de vereadora para vice. Janaína volta. Renovamos a Câmara, com 

seis amigos. 

 

Quero aqui agradecer a Deus por ter feito parte desta Casa de Leis, esse Poder 

Legislativo e ter amizade com vocês. É só um até logo, a Maria vai continuar junto 

com a gente, com o Arthur Lira e com o Biu lá na Barra de São Miguel. Tenho 

certeza que o que o deputado puder trazer, mesmo a Maria fora desse parlamento, 

ela vai pedir por Atalaia. 

 

Quero aqui deixar os meus agradecimentos ao povo atalaiense, por me conduzir 

mais uma vez a esta Casa. Como digo sempre, com a sessão de dever cumprido. 

Tive uma noticia há dias atrás, que as viúvas que nós brigamos tanto para que o 

risco de vida fosse incorporado na sua pensão, já foi conseguido. É uma luta e 

quem ganhou foi o servidor, foi a pensionista. 

 



Fiquei triste por não ter conseguido os 30% do risco de vida do guarda. Mas, saiu 

daqui com a sensação de alma lavada, de dizer que fiz algo por categorias. A 

exemplo da Educação, onde o vereador Marcos pediu o rateio dos 40% de apoio. 

Briguei pelo auxilio fardamento e viatura da Guarda. Brigamos ativamente na 

questão do Atalaia Prev, na gestão democrática, que é um sonho que tenho 

certeza que vai realizar, pois quem tem que gerenciar esse dinheiro é o próprio 

servidor. 

 

Então, é uma prestação de contas, onde eu termino esse mandato feliz. Botar a 

cabeça no travesseiro e dizer que valeu a pena eu fazer parte de uma história de 

Atalaia. Dizer que o meu posicionamento como homem, como político, não 

diferencia em nada. Não tem aquela questão de dizer que o homem é um e o 

político é outro. Não, tem que ter palavra, tem que ter respeito. Tem que ter 

dignidade, tem que respeitar as pessoas. Melhor do que tudo, tem que respeitar a 

si mesmo, pois você é espelho para milhares de pessoas, principalmente em Atalaia 

que é um município grande. 

 

Saiu dessa eleição de cabeça erguida, sem deixar dúvidas na cabeça de ninguém, 

de que o meu trabalho foi feito consciente, de forma limpa. Foram 1051 votos de 

forma limpa e quem me agraciou com isso foi o povo. A minha gratidão com o 

povo de Atalaia é ser mais uma vez o político que eu sou e a linha que tenho. Que 

ela melhore mais ainda, pois eu devo satisfação a população atalaiense. 

 

O meu medo, pois política, pois campanha, é ter meu nome nas ruas, nas esquinas, 

taxado como alguma coisa que não sou. O meu compromisso com Atalaia é fazer 

um mandato melhor do que eu já fiz lá atrás. É ser sincero, ser transparente e fazer 

um trabalho voltado para a população e para as categorias deste município. 

 

A população atalaiense podem ter a certeza que mais uma vez acertou no vereador 

Marcos Rebollo, porque tem compromisso com vocês. 

 

Vereador Ricardo, a Branca vai sentir falta de você. A Porangaba vai sentir falta do 

Marivaldo. A Vila vai sentir falta da Neide Miranda. Mas, a política não para por 

aqui. Foi apenas um até logo. Daqui há uns dias vocês estão voltando. Tacinho 

voltou, Cicinho voltou. É um descanso e lá na frente volta mais renovado, mais 

experiente, com a sensação de fazer muito mais, concertar alguns erros que 

ficaram para trás e fazer muito mais por Atalaia.  

 



Não é fácil uma campanha de vereador. Mexe com o emocional, com sua estrutura 

física, mexe com tudo. Deus nos agraciou com mais um mandato e Deus pode ter 

dado a vocês, um livramento.  

 

Graças a Deus estou aqui mais uma vez firmando o meu compromisso com o povo 

atalaiense. Esse sim eu devo satisfação e respeito”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus mais uma vez, por mais uma 

oportunidade de estar fazendo uso da palavra aqui nesta Casa. 

 

Quero parabenizar aos colegas vereadores que se reelegeram. Janaína, Camyla, 

Mauricio, Alexandre, Toni Barros, Anilson Júnior, Marcos. Parabenizar também os 

vereadores que não conseguiram voltar para esta Casa. 

 

Tenho comigo uma convicção, tudo que Deus faz, ele faz certo, faz perfeito. Se não 

foi para voltar para esta Casa, foi porque Deus não permitiu. Sou uma pessoa 

muito temente a Deus e tudo que ele faz, ele quer o melhor para mim. 

 

Tenho consciência do meu dever cumprido, da missão que Deus me deu. Ando em 

Atalaia e na Branca de cabeça erguida, pois sei o que fiz e o meu legado vai ficar na 

história de Atalaia. Se eu voltar pra política, vou ter como andar de Casa em Casa. 

Se não voltar, o meu legado ninguém vai apagar, porque Deus me deu o privilegio 

dado a poucas pessoas, em fazer um trabalho que ultrapassou as fronteiras do 

município de Atalaia, que é conhecido em nível de estado e em nível de Brasil. Mas, 

isso não me orgulha para está pisando ninguém, nem andar de salto alto. Ando 

pisando no chão, de cabeça erguida, com simplicidade e consciência do dever 

cumprido e da missão que Deus me deu. 

 

Sempre serei o Ricardo Calheiros professor, pé no chão, simples e sem passar por 

cima de ninguém. Ajudando o próximo, pois essa é a missão que Deus me deu. É 

do jeito que sou. É do jeito que sei viver. 

 

Quero agradecer os 605 votos que eu obtive nesta eleição. Agradeço a todos os 

eleitores atalaienses em geral, que depositaram sua confiança em mim. 

 

Andarei de cabeça erguida e firme, sem nenhum remoço. Tudo que eu fiz, não me 

arrependo de nada. Fiz de coração. E, se fosse para fazer, faria tudo novamente. O 



que a gente faz para o próximo, temos que nos orgulhar. Honrei esse compromisso 

de coração. 

 

Vamos seguir firme, de cabeça erguida e sabendo que Deus tem um propósito 

melhor para nós. Agradeço a todos os companheiros, todo o meu grupo, os 

colegas que passaram aqui oito anos, onde fiz uma amizade com quem não 

conhecia. 

 

Minha presidente Maria Ferreira Cavalcante, que me trouxe para o grupo do Arthur 

Lira, muito obrigado pela força, pelo apoio e por tudo. 

 

Agradecer a todos os colegas que me ajudaram com sua experiência, com sua 

força, com sua indicação. Muito obrigado de coração”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Como presidente da Casa, desejo a você muita sorte e sucesso na sua vida. Sou 

prova viva do compromisso e respeito com que Vossa Excelência tem com o povo 

atalaiense. Do que fez nesta Casa, fez com brilhantismo. Conte com a gente no que 

precisar. Somos amigos”.  

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Senhor presidente, vim a Tribuna hoje só para fazer uma Indicação para que se 

faça um projeto de lei, para que se compre moto para cada agente de saúde da 

zona rural, porque a região é muito extensa. Para melhorar a qualidade da Saúde 

do nosso município, o agente tem que ter uma moto para fazer esse trabalho de 

forma mais eficaz.  

 

Vereadora Maria, eu desejo os parabéns a quem ganhou e a quem perdeu também, 

pois foi pra luta. Ao vereador Ricardo, que trabalhou incansavelmente lá na Branca 

de Atalaia. Não teve o êxito, mas sei do seu trabalho Ricardo. Fiquei sentido por 

você, como os demais vereadores, pois sei que você tem seu Instituto, sua 

ambulância funcionando, dando uma assistência ao povo. As vezes não foi 

reconhecido como se devia por aquela população. Vai fazer falta nesse parlamento, 

pois sei a pessoa eu você é e os demais vereadores que perderam também. 

 

Maria, Vossa Excelência com seis mandatos, sei da falta que fará nesse Parlamento. 

Mas, é a vida que segue e cada povo tem o Governo que merece”. 

 



Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Mauricio, essa questão do projeto seria uma Indicação, pois o projeto 

ele vai mexer na parte orçamentária. Dotação eu acredito que tenha, porque é 

questão de equipamentos do município”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“É para todos os agentes. Uma Indicação então. Desde já agradeço a população de 

Atalaia. Mais uma vez agradeço a votação que o vereador Mauricio teve. Essa 

Tribuna vai fazer parte da minha vida por mais quatro anos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Senhores vereadores, acaba de chegar em minhas mãos uma informação, através 

da Girlene, de que a Lei Audi Blanc, uma Lei Federal de número 14017 de 2020, fala 

que o nosso município foi contemplado com 356 mil reais para a cultura e 

artesanato. Fala que editais foram lançados e projetos foram entregues pelos 

interessados até a data citada pelo Edital, na Secult, Secretaria de Cultura do 

município. Ela diz que não estão tendo respostas sobre o assunto e nos pede essa 

fiscalização. Girlene, aqui na Casa não chegou nada sobre isso e se tivesse, 

estaríamos disponibilizando para você. Mas, isso não impede que a gente não 

possa procurar saber”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Não poderia deixar nesse momento de agradecer ao Marcos quando ele nos 

elogiou por tudo que fizemos aqui. Agradecer a ele e dizer que realmente é uma 

férias, até breve”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“De Vossa Excelência vereadora Maria, ninguém duvida nada. Primeiro nós temos 

que respeitar sua idade e ainda mais a sua experiência. Não tenha duvida nenhuma  

que vai fazer muita falta a experiência da senhora, a experiência da Dra. Neide 

nessa Casa. Não desmerecendo os vereadores Ricardo, Marivaldo e Quinho, mas 

vocês duas são especiais. Além de ser duas mulheres inteligentes. Perdemos a 

experiência da Dra. Neide, como médica deste município, todo assunto relacionado 

a saúde deste município, a Dra. Neide abraçava por seu conhecimento de causa”.    

 



Vereadora Neide Miranda 

 

“Gostaria apenas de conversar algumas coisas. A vida é muito interessante. Existem 

caminhos que a gente trilha e as vezes nem sabe onde vai chegar. Mas, quando a 

gente tem os pés no chão e a consciência tranquilha, sabemos que tudo nessa vida 

tem uma historia. Na vida, a política também é assim. Tenho a certeza que a Neide 

Miranda não saiu do quadro político, porque eu continuo com o trabalho voltado à 

população. Sai de Atalaia, porque as vezes na nossa terra não somos reconhecidos 

e é preciso chegarmos em outro canto, e acorde. Também por motivos naquela 

época,em tão jovem, com 25 anos, foi quando o meu irmão João Miranda, único 

vereador da oposição, ganhou a eleição. Na época do Zé do Pedrinho. Vieram as 

perseguições. Eu já formada, trabalhando em Atalaia, fui simplesmente informada 

para deixar o município, porque o meu irmão tinha sido eleito. Naquela época 

tinha dois filhos pequenos e já era funcionária do Estado. Me questionava o que 

tinha feito para merecer isso, simplesmente porque o meu irmão foi eleito. Mas, é 

como eu digo, Deus apenas muda o trilho da minha vida. Sai daqui e fui ser 

diretora de Cajueiro, secretária, fui fazer minhas pós-graduações, especializações, 

fui à Maceió trabalhar na Santa Casa, Santa Terezinha, em Rio Largo, Capela, Murici 

onde me abraçaram e mostrei o meu trabalho.  

 

Depois voltei pra Atalaia. Meu irmão não quis mais ser candidato a vereador e eu 

fiquei. Já fui eleita quatro vezes por esse povo maravilhoso da minha terra, meus 

irmãos, que eu amo e continuo aqui, porque foi onde nasci, tiver meus filhos e 

netos. 

 

Também digo Maria, que é um até breve. Quem sabe na roda da vida eu volto. 

Quem sabe não vão sentir falta da Dra. Neide. Fui secretária de Saúde e muitas 

vezes vejo meus amigos dizerem, Neide como você faz falta naquela Secretaria. 

Mas, vou continuar lá em cima trabalhando, pois sou funcionária de Atalaia, passei 

no concurso, não entrei pela janela. A minha população querida, todos que 

precisarem de mim, estarei a disposição, porque sou funcionária pública.  

 

Tenha a certeza que nesta terra, ainda vamos dar muito o que falar. Temos muito o 

que fazer por Atalaia e tenho certeza que vou fazer muito por esta terra ainda, pois 

Neide Miranda é trabalho. Não é por estar fora desta Câmara, que não posso 

trabalhar, é claro que eu posso fazer muito por esta terra, posso fazer muito pelo 

meu povo e vou continuar. 

 

Aos 727 votos que tive, o meu obrigado Atalaia, obrigado ao povo que confio em 

mim. Eu não me sinto perdedora, simplesmente foi a Coligação. Mas, continuo a 



disposição de todos os atalaienses. Contem comigo. Não estou triste. Deus é quem 

sabe o que faz na vida gente. Foi apenas um trilho que mudou da nossa vida e eu 

tenho a certeza que vou continuar. Obrigado a todos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereadora Dra. Neide Miranda. Parabéns por suas palavras. Ao mesmo tempo, 

digo a senhora que já fui eleitor de Vossa Excelência, já tive esse prazer de um dia a 

senhora me representar. Não só eu, mas meu pai, meu sogro. Lhe digo sem medo 

de errar, em um passado bem próximo a senhora foi convidada a ser secretária de 

saúde desse município e, nos quatro cantos que passei, digo que foi uma das 

melhores secretárias de Saúde que esse município já teve. Pelo fato técnico, pela 

honestidade naquela Secretaria, com transparência e um capacidade de 

interlocução muito boa. Falar em Dra. Neide Miranda neste município é simples, é 

só fazer a relação de quem no município de Atalaia bateu na casa de Vossa 

Excelência por uma questão de Saúde e a senhora atendeu com o maior prazer. 

Sou prova viva disso. Das vezes que bati lá com o meu filho, a senhora em nenhum 

momento nos deixou desamparada. Tem favores que a gente morre e não paga. As 

palavras que temos que dizer a senhora e a Maria, é apenas uma, vocês dispensam 

comentários”. 

 

Vereador Maria da Comesa 

 

“Também gostaria de agradecer a Dra. Neide, as vezes que você atendia os meus 

filhos. Minha mãe chegava lá com os meus filhos e ela atendia da melhor 

maneira possível como médica”. 
 

 

 

  


