
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos e desejar um período 

momesco de felicidade e muita diversão. Mas, preocupado com o alerta que vem 

constantemente da Defesa Civil, de que iremos ter grandes pancadas de água aqui 

na região de Alagoas, especificamente no litoral e Zona da Mata. Então, nossa 

vinda maior a Tribuna é em primeiro lugar cobrar da Secretaria de Viação e Obras e 

essa cobrança já faz um ano que foi feito aqui por este vereador ao secretário, para 

que mude a lâmpada de entrada do Povoado Santo Antônio. Imagine se fosse para 

construir uma escola? Para que faça uma renovação na iluminação de Santo 

Antônio, de Olhos D'água, Jagatá e adjacências, aqui na Vila José Paulino, porque 

se aproxima o Carnaval e nós temos assim a preocupação maior, porque 

recentemente foi estrupada e morta aqui uma garota de 15 anos, ali na estrada de 

Olhos d'Água e, nós estávamos no sábado que passou, assistindo o desfile do 

Pinto da Madrugada em Maceió e foi estuprado um garoto na vista de todo 

mundo, na beira da praia. Imagina aqui na escuridão que tá reinando? Então, que a 

Secretaria essa semana se vire nos 30 e que dê guarita de iluminação para os 

foliões de Atalaia terem um Carnaval de maior tranquilidade". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"Vossa Excelência falando aí da iluminação pública do Distrito de Santo Antônio e 

eu gostaria também de ressaltar a importância da sua solicitação, pois nos últimos 

15 dias voltaram a haver aquela série de assaltos no Povoado Santo Antônio, na 

porta das casas dos moradores. Gente de bicicleta, a mão armada, assaltando e 



levando o celular da comunidade. Então, também é importante que a Polícia Militar 

também faça um trabalho mais ostensivos naquela região. Mas, a fragilidade da 

escuridão realmente permite com quem os marginais, os delinquentes se 

aproveitem da situação". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

"Inclusive lamentar, porque no sábado, em virtude de tanto assalto, houve um 

acidente lá com uma moto e a menina encontra-se no HGE, entubada, talvez em 

estado final. Então, a violência tá demais e a gente fica preocupado, porque sabe 

que no Carnaval muita gente exagera um pouco. Então, é bom que a gente tenha 

cuidado sobre isso.  

 

Gostaria também vereador Anilson, solicitando da mesma Secretaria de Viação e 

Obras, que Vossa Excelência é uma das pessoas que passa lá todos os dias, a poda 

de lá da praça de Santo Antônio dos Milagres, em frente à Escola Francisco de 

Albuquerque Pontes, que os fios já estão tocando a linha, através dos galhos de 

árvore. Graças a Deus ainda não chegou um acidente, porque se chegar vai ser 

fatal. Eu tenho desde o ano passado pedido isso aqui e ainda não foi feito. Quero 

dizer o secretário que eu vou pedir, tô pedindo de novo sem ser por escrito, mas, 

que tem uma semana para providenciar a poda das árvores da praça em frente à 

Escola Francisco de Albuquerque Pontes, de Santo Antônio dos Milagres. 

 

Quero parabenizar o prefeito e a equipe, porque as coisas deram assim uma 

clareada, não que ainda esteja tudo resolvido, mas, estamos vendo que até 

carnaval já tem aí uma uma agenda. Espero que as coisas voltem tudo a 

normalidade e que em Atalaia volte a ter um dos grandes Carnavais do interior de 

Alagoas. Também quero daqui dizer que lamentavelmente esse ano nós não vamos 

sair com o Bloco Tudo Vermelho, que a gente faz lá em Santo Antônio dos 

Milagres. Mas, esse ano, infelizmente dia 3 é aniversário de 1 ano de morte da 

nossa querida mãe e nós resolvemos não participar de Carnaval. Vamos está lá de 

longe assistindo a folia. O Bloco Boi do Cú Pelado, eu acho que ainda ontem ligou 

para mim Cacai, estão se arrumando aí para ver se sai o bloco e esse ano eu não 

vou participar, não por outro motivo a não ser esse de luto, pelo falecimento da 

nossa mãe, nossa tia também quero muito querida e agora também o tio Paulo, 

mais recentemente.  

 

Eu quero agora parabenizar a todos os companheiros das comissões recém-eleitas, 

parabenizar de uma forma especial ao líder Maurício Tenório, que soube agilizar e 

apesar de haver algumas divergências poucas, mas, graças a Deus chegou-se a um 



denominador comum e eu quero parabenizar a cada um dos senhores que foram 

eleitos, não só os membros, mas também presidente e vice das comissões.  

 

Desejar a todos um feliz Carnaval e uma boa tarde". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

"Mais uma vez venho fazer uso da Tribuna e hoje eu vim aqui, vereador Fernando, 

e, vou deixar as palavras para semana que vem, sobre o que tá acontecendo no 

município, sobre a questão de pontos, sobre a questão de funcionários. Eu vou 

aguardar essa semana passar, porque na realidade, tem que funcionar para todos 

ou para nenhum. Então, eu prefiro deixar minhas palavras para semana que vem e 

dizer que já houve aqui no municípios outros problemas que não foram divulgados, 

que foram abafados e foi problema grande no município, ao ponto de sobrar para 

mim, tipo uma categoria toda voltada contra mim. Quando houve a situação do 

Amâncio eu cobrei aqui da Tribuna quem era o guarda do dia, do plantão, quem 

era o inspetor e o comandante da Guarda e sobre o que foi feito quando sumiu 20 

telas de computador do Amâncio e as CPUs. Mas, não foi aberto processo 

administrativo nenhum. Vou fazer o relatório para terça-feira.  

 

Dizer que eu queria aqui que a velocidade que tem de prejudicar, fosse a 

velocidade que tivesse para ajudar o funcionário, para ajudar o cidadão atalaiense, 

pois aí sim seria justo. Nós somos vereadores e fazemos o trabalho de que 

fiscalizar e hoje acordei na minha casa com um funcionário pedindo socorro, estava 

sem dormir, amedrontado por uma situação que foi criada no município. Mas, 

também vou aguardar para semana que vem. Tinha assim no processo: urgente. 

Poxa, urgente pra prejudicar? Não, vamos avaliar, vamos ouvir, vamos sentar para a 

gente saber do servidor. Você não pode julgar só uma parte, sem ouvir a outra. 

Tanto é assim que existe Ministério Público, existe o juiz, existe a parte julgadora 

para isso. Então, não vamos usar da emoção para prejudicar. Eu sou do diálogo, eu 

sou mais de tentar ouvir a sua situação, ouvir o relato de cada um e depois de 

tomar as medidas possíveis. Então não vamos criar polêmica, criar uma injustiça 

com o servidor. Eu tenho emprego de funcionário público e isso é uma garantia de 

vida minha, no momento que estamos passando de desconfiança política, onde 

vemos de um presidente que foi eleito com a grande massa do país, mas está aí 

vivendo o maior vexame na sua vida, onde fez o autocrítica ao Governo Temer por 

conta da reforma da previdência e hoje ele veio dizer que tava certo. Mexer com o 

LOA? O que eu vou dizer ao pessoal do LOA que votou em mim, que tem um 

beneficio de R$ 900,00 e amanhã o benefício vai para R$ 400,00. É uma bolsa 

esmola?  



 

Bolsonaro, Jhc e o senador, o Cunha, realmente a obrigação deles é bem maior do 

que a nossa. A obrigação deles é bem maior do que a nossa, porque o Jhc deu 

uma voltinha aqui em Atalaia e levou mais de 2.000 votos da classe educadora do 

município, de uma classe esclarecida do município. Coma história de precatórios 

que não vão para eles. Então, mais uma vez ele veio aqui para o município de 

Atalaia com a proposta que ele veio há quatro anos atrás, quando ele brigou com 

Assembleia. O Cunha veio para aqui e levou meio mais de 11 mil votos salvo 

engano. Então, esses sim. E o vereador quando vai na porta do cidadão, ele diz, 

vamos fechar? E, se não fechar, não voto em você. É por isso que meu discurso às 

vezes sai daqui uma polêmica, gravam um áudio. Mas, se eu quisesse segredo eu 

não ia para Tribuna falar aqui, eu falaria para alguém de bastidores e estava 

tranquilo. Mas, eu sei quanto é para chegar aqui, eu sei quanto custa as 

humilhações que nós passamos também para conquistar o voto do cidadão. Vai lá, 

ajuda, cumpri com ele em todo sentido, em cirurgia e tudo mais e depois que está 

faltando poucos dias para eleição, cria biquinho, fica de raivinha e começa a criar 

casos onde não tem. Não, porque fulano vem aqui, porque passou por aqui. É 

problema seu. Vai votar em mim quem achar que eu mereço. Agora, também 

quando eu tiver aqui, eu quero ser justo, quero ouvir pessoas minhas, 

principalmente pessoas ligadas a mim. Eu não aceito perseguições, eu não aceito 

alguém ser tratado com indiferença por uma gestão. Não adianta você passar a 

mão por um e julgar imediatamente o outro. As pessoas julgam rápido, sabe como? 

Quando o problema não é na sua casa. Quando é o irmão, uma irmã ou um tio, 

você não quer a velocidade do julgamento. Você não quer a velocidade de 

atrapalhar e de prejudicar. Quer? Claro que não. Mas, quando é da casa do vizinho, 

nas ruas, você pede assim urgente. Só faltou dizer assim, prejudique urgente. Mas, 

não é assim cara, isso passa. Já cansei de dizer que esse cargo aqui é transitório, o 

cargo do prefeito é transitório, que diga-se de passagem, para o prefeito Chico 

Vigário são quatro mandatos e ele sabe o que é a vitória e ele sabe o que é a 

derrota. Ele sabe o que é está sentado na cadeira e sabe o que é tá fora. Ele sabe 

quando está naquela cadeira, quantas visitas recebe por dia e quando está fora, ele 

sabe quantas visitas recebe. Quando você está no poder, não dá para contar 

quantas visitas recebe por semana. Mas, você fora dele, você anota na cabeça, não 

precisa nem anotar no lápis e papel. É que temos amigos no poder, temos amigos 

de momento, mas tudo passa. Eu sou daquele tipo, se eu puder ajudar eu vou está 

aqui para ajudar, para reforçar, para pedir por alguém. É o que tenho feito aqui e o 

que vereadores tem feito por outras pessoas também. Eu falei aqui na semana 

passada que no problema todinho dos ônibus, daquela crise que teve do prefeito 

tirar os ônibus dos estudantes, sou totalmente contra, mas eu não fui para 

Facebook Instagram historinha para promover politicamente não. Um absurdo o 



cara chegar aqui em Atalaia e dizer, está aqui o ônibus, mas e o combustível? Oxé, 

um ônibus também dou. Eu pago uma semana de ônibus aqui para Atalaia eu dou 

um monte de estudante eu falo todinha de combustível prefeito quando eu quero 

dar, tenho que dar o ônibus e o combustível, agora dar o ônibus sem o 

combustível? O que está acontecendo são propagandas enganosas. Povo 

atalaiense, vocês sabem quem somos nós aqui. Agora, se quiserem tirar o mérito 

da gente e dar a outro de foro, fiquem à vontade, agora depois paguem o preço. 

Está aí o capitão o capitão do Brasil é o capitão o capítulo aborda capitão do Brasil 

é o capitão o capitão chegou o tio dele ele falou Você tá mentindo Capitão não 

falei que você não falou o capitão promoveu o bolo e ele falou assim em 2018, 

caixa dois não pode, porque é cadeia, caixa dois é ilegal. Em 2019 ele foi 

perguntado sobre o caixa 2 do filho do presidente e ele disse que tem que ter 

paciência, tem que investigar. Já mudou o discurso? São decepções políticas. Não 

vejo aquele povo nas ruas, chorando com o hino do Brasil, pois já está sendo 

mostrada a realidade do capitão. O capitão, ele não me representa. Pode até não 

passar o projeto da Previdência, mas a maldade na cabeça dele de mandar para lá 

o projeto, isso foi maior. Pelo capitão, tirem outros que vão passar por esta terra 

com propagandas enganosas. Lá na frente vocês vão pagar caro. 

 

Quero dizer a vocês que em Atalaia tem pessoas sim com compromisso com essa 

terra. Tem pessoas que conhece cada um de vocês. Tem pessoas que conhecem 

onde é fica a Brasileira, o São Luís, o São Macário, a Boa-fé, Triunfo. Eu faço desafio 

a você que está chegando, se conhece essa área, como eu conheço Porangaba, 

Ouricuri, Branca, Sapucaia, Jenipapeiro, Boca da Mata e Boa-Fé. Se você perguntar 

onde é que mora o fulano da Boa-fé, eu sei, do Triunfo, do São Luiz, da Porangaba, 

da Boca da Mata, da Sucupira. Agora, ficar com historinha toda hora de Facebook, 

eu não tenho tempo. Não sei como esse povo arruma tanto tempo de ficar em 

Facebook. Passar todo tempo postando historinha, o cara é um desocupado, pois 

eu mesmo não tenho tempo, dou minhas horas do plantão e quando tenho um 

tempo posto uma historinha, mas 24 horas? Pelo amor de Deus. Pensem bem, pois 

depois que apertar o dedinho e confirmar, trazendo pessoas de fora, vão pagar o 

preço que o Brasil está pagando hoje. Mas, digo que estão lançando nomes 

prematuros, que tem caído no esquecimento do povo. Nome de executivo tem que 

ser lançado no momento certo. A gestação do bebê é de nove meses, não pode 

nascer de sete e nem depois de nove. Então, vão ter nomes. Pode ser o meu nome 

também, pode ser ode cada um de vocês vereadores, mas tem que ser no 

momento certo. Deixa nas mãos de Deus, pois ele sabe de tudo. Vamos trabalhar 

pelo Legislativo, fiscalizar e ajudar a quem mais precisa. Precisamos continuar 

fiscalizando essas ações, como a do ônibus, de salário. 

 



Tenho feito o meu trabalho nos bastidores. Estive com o secretário de finanças e 

perguntei sobre o pagamento dos funcionários do mês de fevereiro. Me disse que 

ou era dia 08 ou dia 11. Estive preocupado em saber, pois é para mostrar que 

realmente existia uma falha de pessoa que foi indicada para vim salvar Atalaia e 

não salvou. Está aí o Amauri, filho do Beba, frentista do posto. Assumiu a Secretaria 

e no primeiro mês foi pago em dia e o segundo mês, espero que pague também. 

Quero ver o bom na crise, pois vai pegar um mês conturbado, um mês de 

arrecadação mais baixa. Tenho certeza que o secretário de finanças irá dar um 

show no município, pois hoje conhece como ninguém, pois trabalhou com outros 

secretários de finanças. Resta nós acreditar e pedir a Deus que pelo menos o 

básico da gestão, que é o pagamento em dia, seja confirmado todos os meses até 

o dia 10, pois o povo já respirou aliviado todos os meses. Pagamento em dia virou 

o item principal de uma gestão. Quando o pessoal recebe um dinheiro, parece que 

foi um favor que fizeram a ele. Não é favor, é obrigação. 

 

Um feliz Carnaval para todos. Mais uma vez vai voltar o Carnaval de rua. Espero 

que esse ano dê certo e que os outros sejam melhores". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo quero agradecer a Deus. Obrigado Senhor, por eu poder fazer parte 

desta Tribuna mais uma vez, após 22 anos que estou aqui. Muito obrigada a Deus e 

aos atalaienses. 

 

Saudar em nome do meu amigo Luiz Carlos a todos que estão estarão nos lendo 

através do Atalaia Pop, nos ouvindo através da Atalaia FM. Também as fotos lindas 

que são tiradas pelo excelente profissional Alberto Vicente.  

 

Essa é a nossa segunda reunião do Legislativo, nesse ano de 2019. Infelizmente, na 

sessão passada, eu não tive como vir, pois, eu fiz uma cirurgia de catarata e eu tive 

alguns problemas. Tive que fazer outra da córnea, no mesmo olho, mas Deus é 

todo-poderoso e hoje, graças a Deus, estou enxergando. Obrigada senhor.  

 

Eu gostaria também, Alexandre, de convidar todos vocês, a toda população para 

que possa estar presente no domingo. É o bloco Papeiro Folia, que é organizado 

pelo Alex. O pessoal da minha família lá é quem organizam. Estão todos 

convidados no domingo, a partir das 15 horas. A concentração será na casa do Alex, 

logo no início, vizinho a Comesa.   

 



Como também, eu gostaria nesse momento de pedir ao João Eudes. Já telefonei 

bastante para o João Eudes e eu também vou pedir ao prefeito, para nos ajudar na 

iluminação, pois a estrada que liga Atalaia a Comesa está escura, como também no 

Povoado Jenipapeiro, está escuro. E, também no Mutirão. Eu já falei com o João e 

ele disse que ia providenciar até o sábado. Eu estou aguardando a limpeza também 

da rua, o que é muito importante. 

 

Quando o Marcos estava falando aqui sobre o Bolsonaro, voltei nele e eu voltaria 

novamente, porque realmente eu não queria mais o PT. O PT levou 51 milhões do 

Brasil para o exterior. Quer dizer, com 51 milhões que eles deveriam ter aplicado 

aqui no Brasil, mandaram para o exterior e nós? E o desemprego? E tudo que tá 

acontecendo? A falta de segurança, a educação. Então, eu votei no Bolsonaro e eu 

votaria novamente se a eleição fosse hoje.  

 

Enquanto o Marcos falava, o deputado federal Arthur Lira, com toda a 

responsabilidade que tem, colocou no Instagram, vocês podem ler, pedindo que o 

presidente Bolsonaro já tire essa pauta que reduz aposentadoria das pessoas que 

precisam e que ganham um salário mínimo e ele quer colocar para R$ 400,00. Isso 

não, somos contra. Eu votei nele, mas sou contra. Jamais uma pessoa com 65 anos 

vai ganhar R$ 400,00. E, o Arthur Lira, em seu Instagram, pediu já para tirar, porque 

senão não vai passar nem as condições. Jamais uma pessoa que precisa, 

necessitada, poderá ganhar menos que um salário mínimo. O salário já miserável 

aqui no Brasil, mas você vai colocar R$ 400,00, não dá para comprar nenhum 

remédio das pessoas idosas.  

 

Eu gostaria também nesse momento de parabenizar a todos os vereadores, ao 

presidente que colocou hoje a votação das comissões. A partir de hoje é que os 

projetos podem ser votados, porque esse ano a Câmara estava sem as comissões.  

 

Eu desejo a todos atalaienses, um Feliz Carnaval. Divirta-se, mas divirta-se com 

consciência. Pode brincar, mas não pode brigar. Muito obrigado a todos". 

 

Vereador Toni Barros 

 

“"Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores presentes. Saúde o público 

presente em nome da minha amiga Andreia. Boa tarde a todos.  

 

Presidente, como comuniquei ao senhor antes, trago aqui a minha carta de 

renúncia à Primeira Secretaria desta Casa. Irei ler aqui para todos os colegas 

presentes ficarem cientes. Senhor presidente da Câmara Municipal de Atalaia, 



Alagoas, Martoni Correa Barros, vereador desta Casa de Leis, atualmente ocupando 

o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora, vem respeitosamente a presença 

deste presidente e do povo, e, ao final, apresentar o que segue. Parágrafo primeiro, 

na sessão ordinária do dia 17 de dezembro de 2017, fui eleito primeiro secretário 

da Mesa diretora desta Casa de Leis, cargo que ocuo desde o último dia primeiro 

do um de 2019. Segundo. Devido a motivo de foro íntimo e pessoal, comunico a 

Vossa Excelência, aos meus pares e a população de Atalaia a decisão que tomei em 

renunciar ao cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora dessa Casa de Leis. 

Comunico ainda que a referida renúncia em nenhum momento é oriunda de 

desavenças políticas ou pessoais com qualquer um dos meus pares nessa Casa de 

Leis. Porém, antes de efetivamente renunciar, jamais poderia deixar de fazer um 

agradecimento expresso e especial aos vereadores Alexandre Tenório, Ricardo 

Calheiros, Maria da Comesa, Marcos Rebollo, Marivaldo Souza, Anilson Júnior e 

Maurício Tenório, por terem confiado a mim o voto que levou a minha eleição, por 

certamente acreditar que eu faria um bom trabalho à frente do cargo. Disposto 

senhor presidente, venho serenamente a honrosa presença de Vossa Excelência 

apresentar o meu pedido de renúncia ao cargo de primeiro-secretário da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Atalaia, nos termos do artigo 7 do Regimento 

Interno deste deste Poder Legislativo, em caráter irrevogável e irretratável, pelas 

razões acima articuladas. Atalaia, 26 de fevereiro de 2019. Martoni Correa Barros, 

vereador.  

 

Senhor presidente, eu quero que fique bem claro aqui a todos os colega e a todos 

presentes que essa decisão minha é uma decisão particular. Não teve nenhuma 

desavença, pois como vocês sabem, nós treze somos todos unidos aqui. Não teve 

nenhuma desavença em nada, mas é uma decisão exclusivamente minha e eu 

agradeço a todos. Agradeço a população e o meu muito obrigado e uma boa tarde 

a todos". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Precisamos protocolar o pedido do vereador Toni, que já chegou aqui na mesa. 

Mas, iremos terminar a sessão e eu preciso saber que é o suplente. Preciso 

protocolar o pedido e passar para o ver a questão jurídica e fazer o trâmite de 

quem iremos convocar para a primeira secretaria”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Hoje é um dia importante aqui para a Casa, para os nossos trabalhos 

administrativos, onde mais uma vez nós formamos as comissões que ajudam a 



construir o trabalho aqui desta Casa. Quero agradecer aos meus pares por me 

conduzir mais uma vez a presidência da Comissão de Redação e Justiça. Dizer que 

fiquei muito feliz e reafirmo o meu compromisso e a minha responsabilidade com 

esta comissão. 

 

O vereador Marcos teve que se ausentar, mas eu queria destacar as palavras dele 

no sentido dessa questão de que as vezes o Executivo vem atropelando as suas 

ações. Ele primeiro faz a coisa para depois pensar na consequência. Isso tem 

trazido grandes transtornos para os servidores e para a população de uma forma 

geral. Nessa situação que trouxe o vereador Marcos, também já aconteceu com 

algumas pessoas do meu conhecimento e para que a gente possa ajudar 

administração, que está deficiente nesse sentido, eu gostaria de convidar os nobres 

vereadores para que a gente possa fiscalizar, porque o prefeito em novembro do 

ano passado, ele baixou dois decretos, o 17 e o 18, onde ele baixou os decretos 

para economizar, para diminuir os gastos. Só que o que vimos é que esse decreto 

ele não estão sendo aplicados, ou eles estão sendo aplicados por cara. Vereador 

Marcos, eu estou aqui fazendo um complemento da sua fala, no sentido de que as 

coisas vem andando aqui de trás para frente, feito caranguejo. Então, que a gente 

possa fiscalizar. Eu já solicitei, desde que o decreto foi baixado, a Secretaria de 

Administração, a relação dos profissionais que estavam em desvio de função, onde 

eu sei nominalmente quase todos e que continuam todos em desvio de função. 

Não fui respondida pela Secretaria de Administração, e, como Vereador Marcos 

fala que é chega alguém dizendo que a gente tem que resolver, mas, vereador, 

Ministério Público e o Judiciário, eles só podem se manifestar mediante a 

provocação. Então, se a gente não recebeu essa resposta da Administração e isso 

vem causando transtornos, vem prejudicando alguns servidores, então, que nós 

possamos tomar as medidas cabíveis. A gente não tem o poder da decisão, então 

se a gente vai pela via administrativa e a administrativa se quer dar uma resposta, 

então que a gente vá a instância superior, que a gente vai para o Ministério Público, 

para o judiciário. A minha intenção é de ajudar o município, porque eu vou dar 

aqui um exemplo, vamos dizer uma pessoa que trabalha no SAAE, talvez esteja aí 

em desvio de função, então, ou não tem ninguém lá fazendo serviço dele, ou 

prefeito teve que contratar outra pessoa. Muitas vezes a gente sabe que aquele 

desvio de função, naquele momento, até foi necessário, não tô duvidando disso. 

Mas, existe também aqueles que não estão lá e não estão em lugar nenhum, estão 

em casa então e assim prejudica os cofres públicos com certeza. Então, que a gente 

possa fiscalizar, pedir ao prefeito, que foi ele mesmo quem deu essa determinação, 

foi ele quem assinou, não fui eu, não foi a vereadora Maria e não foi nenhum 

vereador aqui. Até porque, um decreto ele é de competência do Executivo, não 



vem para Câmara. Se ele assinou, que ele cumpra com a sua palavra, com a sua 

assinatura, para que possa colocar o município em ordem.  

 

Eu hoje aqui venho apresentando também três indicações. As minhas indicações de 

número 6, 7, 8, onde mais uma vez, eu venho pedir ao secretário de Infraestrutura, 

secretário este que na medida do possível, vem atendendo aos pedidos da 

vereadora Janaína do Cal e eu vou reiterar esse pedido, para que ele coloque 

algumas lixeiras no Distrito Branca, porque ainda não é costumeiro lá, as pessoas 

não fazem aqueles lixeiros de ferrinho que possa colocar o lixo em cima, então, às 

vezes coloca só nas calçadas e os animais, além do que existe a questão da 

educação, tem uns dias de passar o carro, a gente sabe às vezes muitas pessoas 

colocam em outros dias, mas, com as lixeiras pelo menos na rua principal, iria 

ajudar bastante na limpeza do Distrito. E, além disso, tá muito feio um tonel lá bem 

na entrada, onde ficam colocando. Que a Prefeitura procure outro local, que fica 

menos feio, porque, às vezes até pessoas da Escola, do posto, que mora por ali, 

não tem a responsabilidade de colocar só o dia que o lixo passa". 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Eu concordo com Vossa Excelência nessa questão daquele tonel ali na frente do 

Distrito Branca, aquilo ali é um absurdo. Então, eu faço questão de subscrever a 

Indicação de Vossa Excelência. Eu tinha conversado também com o secretário, para 

quem ele viesse ver um local apropriado para ele colocar aquele lixo ali. De frente 

do nosso Distrito? Até porque, o cartão de visita no local você tem um lixeiro na 

frente? Sinceramente. Então, eu faço questão de subscrever a Indicação de Vossa 

Excelência para que a gente possa resolver essa situação, fácil de resolver né". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“A respeito do lixo, isso aí é geral. Eu queria dizer que daqui para Santo Antônio, 

ligeiramente a gente tem 3 ou 4 caçambas de lixo, nas beiras de pistas e a 

realidade é a seguinte, lá no Povoado, existem amontoado de entulhos de 

construção, que é o foco principal de escorpiões, de cobras e outras pragas que só 

fazem mal. Está se aproximando a época das chuvas, a dengue tá aí de volta e a 

gente fica preocupado com isso. Então, seria urgente uma medida preventiva de 

fazer uma limpeza geral nas beira de pista. Se começar a multar quem joga lixo na 

rua, aí vai mudar as coisas. A gente vê aí toda a problemática de chuva para o Brasil, 

que está em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Está 

previsto chuva para o Carnaval, com aqueles ventos de no mínimo de 80 

quilômetros aqui em Alagoas. A Defesa Civil já preveniu. A Barra Nova tá se 



acabando e todo mundo no maior desespero. Então, é urgente e que a Secretaria 

tome as providências e que mande recolher esse lixo". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Esse fato é bem lembrado e agora que o vereador Fernando falou, eu reforço e 

peço a Vossa Excelência que faça esse Requerimento pedindo para todo o 

município. Haja vista que quando a gente entra na cidade, ali próximo ao posto 

Texaco, já começa o entulho. Antes eles tiravam, mas, agora já está de novo, aquela 

lixeira ali é um absurdo. Nós vemos em Olhos d'Água a um mês, mais ou menos, 

nas imediações daquele sítio Sapé, onde já está tendo mordedura de cobra 

cascavel, por conta do lixo ali. Embaixo daquela jaqueira, o pessoal gosta muito de 

jogar bola e eles fazem a limpeza, mas, não é uma limpeza suficiente, como seria 

com a Prefeitura, com máquinas. E, inclusive, o rapaz passou quase 15 dias 

internado no HDT por mordedura de cobra, porque estava ali jogando bola. Então, 

é necessário que seja feito em todo município. Que esse Requerimento seja 

pedindo para todo o município.  

 

Vou aproveitar o parte e falar do Carnaval. Que as pessoas, como já foi dito aqui, 

tenham cuidado com seus familiares, que brique o Carnaval com consciência, tenha 

cuidado com o álcool, porque o a maior causa de morte é em acidente. E, também 

que o prefeito e o secretário olhem Atalaia com mais carinho, iluminando, 

colocando mais guarda municipal e a própria polícia dando a segurança dos foliões.  

 

Também parabenizar a nós vereadores que dentro do consenso, fizemos essa 

eleição, e, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Que tenhamos um biênio com sucesso 

e que façamos o melhor para esse município".  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Continuando com minhas reivindicações, eu venho pedir ao diretor do SAAE, eu 

entendo os custos para que fossem renovado todo o sistema de abastecimento de 

água do Distrito Branca, sendo inviável hoje ao município, mas que seja feito a 

manutenção. Eu tenho recebido muita reclamação, vereador Ricardo, que lá na 

região da Chã da Branca tem faltado água com muita frequência. Então, assim, se 

não pode trocar, que pelo menos seja feita uma manutenção, para que na medida 

do possível. esses transtornos não venham acontecer com tanta frequência no 

Distrito.  

 



Eu queria pedir que o vereador Marivaldo subscrevesse a minha Indicação, onde 

devemos pedir a prestação de contas a secretária de saúde, Rosângela, a respeito 

da Emenda Parlamentar que foi enviada aos cofres do município, através do 

deputado federal João Henrique Caldas, em dezembro de 2018, no importe de 

R$ 338.000,00. Eu falei com o vereador Marivaldo e também, quem quiser, pode 

subscrever, porque essa verba ela foi destinada e veio carimbada para a 

estruturação das unidades básicas de saúde Branca 1, 2 e da Parangaba. E, até 

agora, não foi encontrada nenhuma lâmpada. Inclusive eu perguntei o vereador 

Marivaldo e ele disse que lá também não. Então, que tenham uma agilidade maior, 

porque esse dinheiro veio destinado para essas unidades e que seja melhorada as 

unidades, e, consequentemente, o melhor atendimento aos seus usuários. 

 

E, para encerrar a minhas palavras, eu quero desejar a todos um feliz Carnaval. 

Lembrando que Carnaval é uma festa do povo, é uma festa da gente. Eu mesmo 

gosto muito de Carnaval, época da gente brincar, se divertir, mas, que possamos 

fazer isso com responsabilidade, para que consequências piores não aconteçam. 

Então, se beber não dirija e passe a chave. Usem preservativo para daqui a nove 

meses, não está com problemas. E, beba com moderação. É uma festa muito alegre 

para quem gosta. Quero parabenizar a todos os blocos, não vou citar aqui 

nominalmente aqueles que eu ajudei, aqueles que não pude ajudar, mas a todos os 

blocos da Porangaba até Santo Antônio. Eu quero desejar que seja um Carnaval de 

paz e de alegria, que esse o intuito da festa". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Em Nome de Deus, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui 

na Tribuna hoje. Em nome do presidente Alexandre Tenório, saudar a todos os 

pares vereadores. Hoje, mais uma vez destacar a importância e a contribuição 

social para as reuniões dessa Casa, do Atalaia Pop e da Rádio Atalaia FM ,através 

do nosso amigo Pablo. 

 

O que me traz aqui na data de hoje é uma queixa da população de Atalaia, acerca 

da iluminação pública e acerca da coleta do lixo do município de Atalaia. Na 

verdade, o que a gente está percebendo hoje é que boa parte dos problemas de 

Atalaia estão sendo resolvido sim, mas, estão sendo resolvidos da seguinte maneira, 

o povo cobra, cobra e cobra, não é atendido e desiste de cobrar, aí é resolvido. As 

ações realmente estão a desejar no município de Atalaia. Ainda na reunião passada 

eu fiz uma queixa acerca da iluminação pública no bairro José Paulino e que ainda 

nem sequer foi feita uma averiguação do que realmente precisa naquela 

comunidade. Estão aí o vereador Toni, a vereadora Neide e Vossa Excelência 



presidente, que convive todos os dias naquela comunidade e sabe do que eu estou 

falando. Essa escuridão, ela se estende também para o centro do município de 

Atalaia. Voltamos às aulas no Floriano Peixoto, onde nos arredores da Escola, 

depois das 9:10 horas, quando nós terminamos nossas aulas. os alunos ficam 

assombrados em ir para casa e se reúnem em bloco para esperar os ônibus para ir 

embora. E, os que moram no Alto, na Nova Olinda tem que fazer um mutirão para 

poder ir para casa. Como se esse mutirão, vereador Fernando, fosse necessário 

para evitar que um delinquente os abordassem. Mas, não, esse mutirão vai facilitar 

que uma hora ou outra aquele multidão vai ser vítima de um assalto aqui no 

município de Atalaia. Como já está sendo vítima de assalto os Povoados do 

município.  

 

O lixo no município de Atalaia deixou de ser coletado com eficiência. Lembro-me 

bem que foi lançado um calendário da coleta de lixo, assim que o governo assumiu, 

mas, eu confesso que faz muito tempo, que apesar do calendário, o lixo não é 

coletado nas ruas do município de Atalaia. Pode ter locais onde está até estar 

sendo coletado, em algum lugar com maior visibilidade, mas, no contexto geral, se 

você for para o Alto, vai vê uma pilha de lixo. Se você for para Olhos D'água, tá 

tudo no lixo. Você vai para Santo Antônio, ver lá uma pilha de lixo. É corriqueira 

essa situação. A gente pede encarecidamente ao secretário João Eudes, que 

demonstra vontade de resolver, que tenha um pouco mais de agilidade e eficiência 

na sua pasta". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Quando Vossa Excelência ,fala da escuridão eu fico pensando aqui, porque as 

outras cidades estão colocando lâmpadas de led e aqui em Atalaia, quando nós 

chegamos na entrada da cidade, é uma escuridão total. Eu não entendo porque, 

porque as outras Prefeituras, como Satuba, o Pilar não porque tem os royalties, 

mas, a gente ver toda descida da Ladeira do Pilar iluminada e nós moramos na 

escuridão total, parece que a energia daqui, Luz Para Todos, ainda não chegou. É 

um absurdo quando Vossa Excelência fala do lixo. Eu gostaria só de relatar aqui 

que a UBS da Rua de Cima, está infestada de ratos. Os profissionais trabalhando e 

o rato passeando dentro da unidade de saúde. Inclusive está no grupo da Atenção 

Básica, onde a médica pede para que seja feita uma detetização. Isso há duas 

semanas e até agora ainda não foi feito. Então, isso também é responsabilidade da 

própria Prefeitura, na coleta de lixo que não tira. Está arriscando, não só tem a 

leptospirose, como aquele próprio animal ali atacar algum paciente na hora do seu 

atendimento". 

 



Vereador Anilson Júnior 

 

"É um prazer ser aparteado por Vossa Excelência. Quando a senhora pega uma 

parte para trazer a realidade do que está acontecendo nos PSFs, que quando vem 

de Vossa Excelência, um aparte, uma denúncia, eu prefiro nem defender, nem 

opinar, porque eu sei que Vossa Excelência convivi todos os dias nesse 

departamento. 

 

O vereador Alexandre me chamou ali a parte e me pediu para ressaltar uma 

Indicação feita pela pessoa do presidente da Casa, pedindo a reposição de 

lâmpadas e a revisão da iluminação pública no Conjunto Maria de Nazaré, Deus é 

Fiel, Jagatá, bairro 21, Boca da Mata, Sucupira e Usina Brasileira. Enfim, para todo o 

município de Atalaia, que precisa ser revisto a situação da iluminação pública, 

sobre o risco do povo ficar enquartelado, após às 10 horas, com medo de dar as 

caras na rua, porque pode ser abordado por alguém e não sabe nem quem é que 

seja. E, às vezes, o cara quer te assaltar, mas te conhecendo não te assalta, mas, tá 

tão escuro, que não tá vendo quem é. Então, a gente pede encarecidamente ao 

secretário de Infraestrutura que reveja essa situação da sua pasta.  

 

E, para finalizar, convidar a toda a população de Atalaia para na terça-feira de 

Carnaval, prestigiar o maior bloco do município de Atalaia, o bloco das Poderosas, 

lá no bairro José Paulino, onde vamos nos apresentar com o trio Mandacaru, 

Jessika Baby. Todo mundo é convidado. Vista a sua fantasia e traga a sua família, 

traga a sua criança e venha para a multidão de aproximadamente 2500 pessoas. 

Esse ano, nós temos o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia. Em nome da 

diretoria do bloco, eu venho agradecer tanto a Prefeitura, como ao prefeito Chico 

Vigário, pela atenção que foi nos dado esse ano. Assim como aos vereadores 

Martoni Barros, Neide Miranda e o vereador Anilson Júnior". 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“"Cumprimentar a todos em nome da Lurdinha, representando a Amadeu Inácio. 

 

Hoje, simplesmente, é dia só de pedir. Pedir ao secretário de infraestrutura que 

faça a reposição de lâmpada lá, porque vai haver o Carnaval e estando claro, 

realmente é como vereador Junior falou antes aqui, alguém pode querer fazer algo, 

mas estando claro, fica mais difícil e o cara pensa duas vezes antes de agir.  

 

Lá tem sim Carnaval durante os quatro dias, promovido pelo vereador Maurício e 

tem também quatro dias de blocos. Tem os quatro dias de blocos, incluindo o 



bloco Amigos de Marivaldo que é o que a gente faz e tá todo mundo convidado, 

todos os vereadores e toda a população em geral. Camisa de graça, lá ninguém 

paga nada. Tem trio e o cantor Júnior Rocha, fazendo a animação. Então, estão 

todos convidados a participar, vamos brincar, porque Carnaval é festa, é para todos, 

não é só para mim, a gente faz festa para todo mundo ir brincar, com amor e 

harmonia, que lá sempre cabe todo mundo, lá é um lugar pequeno, onde todo 

mundo é bem recebido, bem tratado e todo mundo sai satisfeito. 

 

Mas, hoje eu quero fazer uma Indicação a senhora secretária de Educação e ao 

senhor Prefeito, que fossem àquele Grupo Escolar Lúcio Fidélis de Moura, porque 

se encontra totalmente abandonado, em uma situação que eu vou dizer a vocês, é 

lamentável a situação daquela no Grupo que tem no Distrito mais distante daqui. 

Do qual, nosso prefeito foi eleito quatro vezes, quatro mandatos, que no caso dá 

um total de mais de 12 anos e nunca houve uma reforma naquele Grupo, 

simplesmente algumas maquiagens e está com três anos que nem maquiagem ele 

está tendo. Então, lá tem 180 alunos, tem uma sala no centro, um auditório que foi 

improvisada e que não tá suportando mais. Tava caindo lá e foi o vigia que colocou 

ele em pé. Então, tem 180 alunos que a qualquer momento pode ir para 

Maribondo. Já saem dois ônibus para Maribondo de manhã e meio-dia noite, mas, 

eu tô vendo a hora de mais 180 alunos serem transferidos para Maribondo, porque 

os pais não vão deixar os alunos em baixo do teto daquele, que pode cair em cima 

dos meninos. Todos os vereadores estão convidados. Estou convidando a 

secretária de educação e o seu prefeito, que eu acredito que já tenham ido por lá". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Não quero tirar o seu raciocínio, mas, vamos lá, deixa eu tentar aqui, hoje o 

município de Atalaia, na região de Porangaba, a gente está perdendo dois ônibus 

de alunos para o município de Maribondo?". 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Acredito que são mais de dois, porque lá tem ônibus de manhã, meio-dia e à 

tarde. Então, vamos totalizar no mínimo três ônibus de alunos. Tem mais 180 que 

tá no mesmo caminho, porque os 180 estão matriculados lá no grupo escolar Lúcio 

Fidelis de Moura. Tem o nono ano que vai permanecer numa sala que não tem 

condições nenhuma de comportar o pessoal. Então, acredito que a secretária 

deveria ver com amor junto com o prefeito, porque o secretário de Infraestrutura já 

teve por lá dando uma olhada. Tudo bem, mas ele disse que foi lá olhar, que é o 

trabalho dele, mas executar, dependia de um posicionamento". 



 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

"Vereador Marivaldo eu quero desde já dizer que o senhor tem todo o meu apoio 

e fazer junto a Vossa Excelência um pedido aos vereadores, principalmente o 

Anilson Júnior, Ricardo Calheiros e Dra. Neide, que faz parte da Comissão de 

Educação, da gente ir na quinta-feira ou sexta-feira, na Secretaria de Educação e 

rever algumas situações. Aproveitar e já tratar de outros assuntos, porque o que 

está acontecendo no nosso município é que nunca se viu tanta escolinha particular,  

principalmente com aquele aluno que era para estar em creche. E, todos nós 

sabemos que o aluno do município que mais contribui para a folha da Educação, é 

o aluno de creche e a gente tem muito aluno hoje que não está matriculado. Então, 

é a gente sentar com a secretária de Educação, para ela ver essas situações, porque, 

consequentemente, isso irá ajudar na folha de pagamento, não desse ano, mas do 

próximo ano. Se ainda está aberta a matrícula, melhor ainda. Vamos marcar no 

grupo do WhatsApp de vereadores, se há possibilidade da gente se encontrar com 

a secretária, na quinta-feira. Janaína, se possível, eu queria que Vossa Excelência 

pudesse provocar o líder Maurício, para que ele faça essa ponte da gente se 

encontrar com a secretária e a gente ver que o que é que a Câmara de Vereadores 

pode ajudar com relação a isso. Parabéns vereador, pelo assunto abordado". 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Vejam bem, eu estou falando aqui e estou convidando todos vereadores, para 

resolver essa questão". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Esse assunto é seríssimo, é gravíssimo quando se trata das nossas crianças. Já 

convoquei a secretária de Educação para vim a esta Casa para falar a respeito da 

merenda, porque estava faltando merenda. E, ela mandou uma resposta que não 

tinha nada a ver. Falando dessa situação, seria cabível e interessante que ela viesse 

aqui, com seus técnicos, explicar o que é que está acontecendo e não nós irmos 

até lá. Eu acho que aqui é o lugar dela vim com seus técnicos e explicar a toda 

população, haja vista que aqui é a Casa do povo, é a caixa de ressonância. As mães 

e os pais ficam muito preocupados, eu digo a Vossa Excelência, porque eu estou lá 

no posto diariamente e as mães, essa semana estavam me reclamando a respeito 

do ano letivo, que terminou o ano letivo, mas, a criança não sabe ler, não sabe 

escrever, porque o tempo foi muito curto, não se completou, haja vista as 

quantidades de greves que existe. Os professores sei que são profissionais 



eficientes, que querem dar o seu melhor, mas, as nossas crianças precisam ser 

melhores instruídas. Então, que tenha uma maior dedicação e eu eu concordo e 

acho que deveria ser aqui. Vossa Excelência, deveria chamá-lá junto com os 

técnicos, para a gente aqui tenha um debate e ver melhor o que pode ser feito. 

Então, tá aí as nossas crianças sem saber ler, na escola perdendo tempo. Quem tem 

dinheiro bota criança nos colégios particulares. E também o cuidado nas creches 

com as crianças pequenas. Quem tem seu filho menor, quer é o melhor para o seu 

filho. Então, quem tem um poder aquisitivo melhor, paga uma escolinha para 

criança e o resto das pessoas, que não podem? E as mães que vão trabalhar, que 

não tem condições? Então, é necessário que venha aqui, para que toda a sociedade 

saiba o que está acontecendo com a nossa Educação, com as nossas crianças, que 

a coisa mais importante são as nossas crianças, porque, todo pai e toda mãe tem 

sua preocupação com seus filhos, que é a sua maior riqueza. Então, que venha a 

essa Casa explicar, não é nada demais". 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“A vereadora tá de parabéns por suas palavras, até por isso cada vez admiro mais a 

vereadora. Seja sempre assim e pode ter a certeza que o caminho é esse.  

 

Aproveitando, eu gostaria mesmo de fazer uma convocação para secretária vir aqui, 

para que venha trazer uma solução e que venha nos explicar os motivos desses 

acontecimentos, porque, na realidade, vereadora Neide e demais vereadores, têm 

dois anos que eu venho dizendo sempre, venho Indicando que tem lá uma fossa 

estourada. Um Grupo, com uma fossa estourada há dois anos e não teve tempo, 

nem teve recurso para consertar simplesmente uma fossa? Os banheiros de lá 

estão entupidos. Estou convidando a vocês vereadores para que se puder ir lá, 

vocês vão ver e vão comprovar que realmente o acontecido é esse. As paredes, eu 

acho que elas viram uma maquiagenzinha em 2013. De lá para cá, nenhuma 

maquiagem com pincel de tinta, um saco de cal não foi passado por lá. E está lá 

para todos verem. O piso realmente está estragado, o forro querendo cair, 

imaginem. Eu ouvi, não sei qual foi o vereador que me antecedeu e falou que tá 

vindo os ventos de 80 ou 60 km e você veja imagine um vento desse, tomará Deus 

que não, mas quem sabe se não pode provocar um acidente, talvez até mesmo 

quando as crianças estiverem assistindo aula. 

 

Também quero agradecer a preocupação da vereadora Janaína quando fala sobre 

os PSFs. O PSF de lá houve uma maquiagem também na época 2013, quando o 

professor mano foi eleito. Foi no passado, já não importa mais. Mas, de lá para cá, 

entrou vários recursos e então acredito que a secretária deveria ir lá também para 



visualizar, para ver que realmente lá tem várias infiltrações e o posto precisa 

também de receber, no mínimo, uma maquiagem, porque realmente é o que 

acontece aqui em Atalaia. A secretária de saúde deveria ter vindo aqui já para nos 

explicar também.  

 

Quero agradecer a oportunidade e todos estão convidados para particpar do 

nosso Bloco no Povoado Porangaba. Lá têm diversos blocos e vocês se sintam a 

vontade para participar de todos”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

"Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar fazendo uso 

da palavra aqui nessa Casa.  

 

A semana passada eu não pude estar aqui presente na primeira sessão ordinária, 

onde o meu filho fez uma cirurgia. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso e está 

se recuperando bem. Fiquei pensando muito no meu amigo e vereador Alexandre. 

Quando a gente ver um filho nessa situação, do menino dele foi muito complexo, 

mas, a gente fica pensando e se põe no lugar do da gente. Mas, quando a gente 

está vivenciando, é totalmente diferente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo na 

cirurgia do meu menino, do Ricardinho. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus.  

 

Quero Iniciar minhas palavras hoje e como a gente está preste a daqui uns dias 

começar o ano letivo, para que a secretária de Educação veja e sente com o 

prefeito para que ela tome as devidas providências no sentido de reformar a 

Creche do Distrito Branca, onde aconteceu um incêndio e hoje a creche se 

encontra indisponível para os dias letivos. E, a gente sabe que aquela creche ali é 

de extrema importância e de fundamental importância para o nosso Distrito.  

 

Eu quero parabenizar o vereador Marivaldo que tocou em um assunto muito 

importante, a questão dos alunos, na questão do número de alunos que estão 

saindo do nosso município. Isso é uma situação muito preocupante, que a gente 

tem que ter um olhar atento, porque prejudica toda a Educação do nosso 

município. E, a gente sabe que a Educação do município é a mola-mestra do 

desenvolvimento de qualquer município. Então, a gente tem que ter um olhar 

atento, vereadora Doutora Neide Miranda, que presidente a Comissão da Educação 

e também os demais colegas. Eu tenho certeza que nessa reunião os demais 

colegas vão sentar com a secretária, para que a gente juntos, possamos ver uma 

maneira para que a gente não perca esses alunos para outro município, porque vai 



prejudicar totalmente a Educação do nosso município. Então, a gente tem que ter 

um olhar diferenciado. 

 

Outra coisa, eu quero parabenizar a todos colegas que estão patrocinando e 

fazendo os blocos do nosso município. Que Deus ilumine e que tenha sucesso e 

muita paz. Que o pessoal brinque com tranquilidade para que não haja nenhum 

óbito no nosso município.  

 

Estamos Iniciando um novo projeto do nosso Instituto, onde semana passada nós 

tivemos uma reunião com o senhor Manoel, que ele mexe com cooperativas e com 

instituições, onde a gente está pleiteando trazer um projeto para implantar no 

nosso Instituto, onde vai trazer emprego e renda para aquela comunidade. tivemos 

uma reunião na segunda-feira, uma reunião muito bem-sucedida. E, essa semana, 

vamos ter outra reunião com o gerente do banco para que a gente possa viabilizar 

e conseguir trazer emprego e renda para algumas pessoas do nosso Distrito que 

tanto precisam e necessitam. Eu acho que a gente tem que unir forças, darmos as 

mãos, porque cada um fazendo um pouquinho, será importante para o nosso 

município, será importante para nossa comunidade. Então, eu vejo que a gente 

está no caminho certo, em permanecer unidos, de mãos dadas para que juntos a 

gente possa trazer o desenvolvimento e a esperança que tanto precisa o nosso 

município de Atalaia.  

 

Sem mais para o momento, quero agradecer a todos e dizer que até a próxima 

sessão, onde estamos aqui juntos e com fé em Deus eu tenho certeza que a graça 

de Deus estaremos todos juntos aqui para a gente continuar nosso trabalho". 

 

 


