
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 26 DE MARÇO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

"Dando sequência aqui ao processo de licença da vereadora Camyla Brasil, 

estaremos enviando para o Jurídico, para ele formalizar o pedido, e, 

automaticamente, nós estamos convocando o suplente da Coligação". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu quero parabenizar o bloco Matuto Folia, pela ressaca do carnaval, que ocorreu 

no último domingo, no Distrito Branca, com apoio da vereadora Janaína do Cal. 

Parabenizar todos os organizadores.  

 

Quero também comunicar aqui e parabenizar a Luta dos professores, em nome do 

professor Fábio, das professoras Núbia e Mirna, que, na semana passada, estiveram 

em Brasília. Foi uma mobilização articulada pelo deputado João Henrique Caldas. 

Eles visitaram o Tribunal de Contas da União, a Advocacia-Geral da União, o FNDE 

e o gabinete de alguns deputados federais, inclusive, do deputado Arthur Lira, com 

a finalidade de sensibilizá-los sobre a pauta dos precatórios do Fundeb. 

 

Bom, como é sabido de todos, através dos meios de comunicação, na última terça-

feira, após algumas reivindicações das mães que têm seus filhos matriculados na 

creche Donilia Pereira Acioly, no Distrito Branca, juntamente após algumas ou mais 

precisamente, seis indicações encaminhadas pela vereadora Janaína do Cal, onde 

também já teve indicações do vereador Ricardo Calheiros, a TV Gazeta esteve 

aquela localidade para fazer a matéria, onde muitos de vocês assistiram. E, que, a 



gente vinha debatendo há tempo aqui, a questão precária e até agora, no dia 26 de 

março, as aulas ainda não foram iniciadas. Eu quero aqui dizer a vocês que no 

domingo eu estive lá e desde já agradeço ao prefeito Chico Vigário, que atendeu, 

após tantas reivindicações, ao nosso pleito e o material de construção já se 

encontra na localidade para construção do muro, e, para as reformas necessárias 

para o início das aulas. Quero dizer aqui que eu continuarei fiscalizando até que a 

obra seja realmente concluída, que as nossas crianças possam estarem dentro da 

sala de aula, dignamente, como tem que ser. E, como falou a secretária de 

educação, que no início de abril, às aulas estariam sendo retomadas, então, na 

próxima semana, já estaremos em abril, então, nós continuaremos a fiscalizar para 

que essas crianças realmente retomem as aulas. 

 

Por último aqui, quero compartilhar com todos os meus pares, em especial com 

toda a população ateniense, da experiência que pude vivenciar nos últimos dias 21, 

22 e 23 de março, onde participei do Encontro Nacional de Legislativos Municipais 

e o Fórum da Mulher Parlamentar. Foram três dias de muito aprendizado, onde 

recebemos palestrantes renomados, como o procurador-geral de Justiça, Dr. 

Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio César, o 

vice-governador do Estado de Alagoas, Luciano Barbosa, a deputada Federal por 

Alagoas, Tereza Nelma, o advogado Previdenciário Dr. João Ouke, o 

superintendente do Tesouro Estadual, Paulo Castro, a desembargadora do TRE de 

Minas Gerais, Dra. Luciana Nepomuceno, entre outros. Dentre os mais diversos 

temas, eu destaco aqui a reforma da Previdência e as eleições 2020, onde foram 

tratados aos vereadores diversos temas de interesse a todos nós e que ainda estão 

muita coisa obscura no nosso meio. E, depois, se o senhor quiser, eu posso 

realmente passar o que eu aprendi e o que vem aí de novo na nova legislação.  

 

Finalizando o Congresso, para minha felicidade, eu fui convidada a participar da 

chapa da União dos Vereadores do Brasil Mulher. Onde fui eleita como conselheira, 

representando o Estado de Alagoas, e, agraciada com esta medalha Mulher 

Destaque. Fico muito lisonjeada, pois, participar ativamente de uma entidade como 

a União dos Vereadores, a nível nacional, só enriquecerá os meus conhecimentos 

na vida política. Quanto a esta medalha, eu quero dedicar a cada cidadão 

atalaiense, por quem e para quem eu tenho buscado todo esse aprendizado, para 

fazer sempre o melhor para esta cidade e seu povo. A deputada Tereza Nelma, 

única mulher representando Alagoas na Câmara Federal, levou o tema Mulher na 

Política e nos Espaços de Poder, e foi com base no que eu vi em sua palestra, em 

homenagem ao mês da mulher, hoje aqui somos três mulheres neste Plenário, 

infelizmente as minhas colegas vereadores não estão, mas, eu quero, em seu nome 

Solange, parabenizar todas as mulheres atalaiense e dizer, que após essa palestra, 



eu vim aqui apresentar uma importante indicação ao Poder Executivo. Espero que 

ela seja atendida, que é a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Não 

há dúvida de que esta segunda década do Século 21, será lembrada como um 

período de grande importância na valorização do papel das mulheres na sociedade, 

no empoderamento feminino e na diminuição das diferenças entre gêneros, em 

um mundo que tem sido dominado pelos homens. Uma época em que as mulheres 

tiveram coragem de denunciar e trazer a público assédios sofrido no ambiente de 

trabalho ou em casa. Sendo assim, empoderar as mulheres, significa exigir seu 

espaço na sociedade, tanto no ambiente de trabalho, como no ambiente familiar, é 

o reconhecimento de ser detentora dos mesmos direitos do restante da sociedade. 

Para se ter uma ideia, no passado, as mulheres não podiam estudar, não tinha 

direito a voto, e, até os anos 2000, as mulheres advogadas só podiam entrar nos 

Fóruns de saia, não podia usar calça. Na política, a representação, ainda estamos 

distantes da igualdade, porém, muitas conquistas já foram alcançadas, e, muito 

mais iremos alcançar. Estamos em uma sociedade na qual é cada vez mais 

perceptível e presente a consolidação e reconhecimento do papel da mulher nos 

diversos meios, como a família, o mercado de trabalho e a sociedade. Na política, 

nossa representação ainda é mínima, precisamos crescer a representação feminina. 

Hoje são 77 mulheres dos 513 deputados federais, 13 mulheres dos 81 senadores, 

cinco mulheres dos 27 deputados estaduais, e, nesta Casa, quatro mulheres dos 13 

vereadores. Tramita no Congresso o projeto apresentado pelo Senador Ângelo 

Coronel, do PDT da Bahia, para acabar com a cota das mulheres. Vamos acabar 

com a cota das mulheres? Eu estou sozinha, sem nenhuma para me defender, mas 

vamos ficar iguais aos homens, para quê a cota? Chega de candidatos laranjas, 

precisamos buscar a igualdade em todas as esferas, como na política, não deixe 

que usem você mulher, seja uma candidata de verdade. Você que foi candidata, 

continue firme, que, nós mulheres, realmente fazemos a diferença na política. Sou 

mãe, sou esposa, formada em administração de empresa, advogada, dona de casa, 

e, estou vereadora. Três turnos de trabalho, todos os dias, e, o desejo de cada dia 

aprender mais e lutar mais pelo espaço das mulheres na sociedade. E, a indicação 

que eu fiz hoje, solicitando a instituição da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

ela tem as seguintes justificativas, formular, coordenar e implementar políticas 

públicas para as mulheres, executar a campanha e ações para promoção de 

igualdade entre homens e mulheres, apoiar programas de trabalho e autonomia 

econômica das mulheres, assistir e garantir os direitos das mulheres em situação de 

violência, atuando na prevenção e combate à violência, em articulação com os 

demais órgãos públicos, prestar orientação e acompanhamento jurídico à mulher, 

em questão relativa ao direito de família, contribuir para a formação e capacitação 

de agentes públicos numa perspectiva de gênero e desenvolver outras atividades, 

com vistas a estimular a participação e valorização das mulheres.  



 

Para finalizar minhas palavras, mais uma vez, eu quero deixar que o meu abraço e 

carinho especial da vereadora Janaína do Cal a cada mulher atalaiense e deixar 

aqui um recado, uma mensagem da ex-primeira Ministra da Inglaterra Margaret 

Thatcher, e, esse recado vai para vocês homens, encerro as  minhas palavras em 

homenagem às mulheres, dizendo que o galo é quem canta, mas a galinha é quem 

bota os ovos. Bom dia a todos". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Queria iniciar as minhas palavras, parabenizando a vereadora Janaína pelo ótimo 

trabalho que vem realizando nessa Casa, em prol do povo atalaiense. 

 

Na sessão passada eu não pude vim, mas escutei através da Rádio, o pessoal 

cobrando muito dos secretários. Não vamos cobrar dos secretários, pois os 

secretários de Atalaia são todos laranjas. Vamos cobrar do prefeito, pois ele tem o 

poder da caneta. Quero solicitar ao Excelentíssimo prefeito que cobre do secretário 

de Infraestrutura, as limpezas das bueiras, tanto do Jagatá, como daqui do Centro. 

Por que, uma chuvinha de nada que deu, quase enche a Rua Agamenon Costa e 

Silva, na qual eu resido. Quero cobrar também do Excelentíssimo prefeito, que 

cobre do secretário de esportes, que não sei se já foi nomeado, se ainda é o Aloísio, 

para que faça as traves do campo do Povoado Boca da Mata, pois elas estão lá no 

chão. Quero cobrar também do Excelentíssimo prefeito a reposição de lâmpadas 

nos dois Altos. Estive nos Altos por estes dias, é uma Rua escura e uma lâmpada 

acessa.  

 

Quero parabenizar o secretário de Infraestrutura, o João Eudes, que, com poucas 

condições de trabalho, tem feito um trabalho na medida do possível. Poderia ser 

melhor, pois, na minha opinião, os olhos do prefeito deveria ser a Secretaria de 

Infraestrutura”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Aproveitando a sua deixa, para pedir ao João, através de uma Indicação, com 

relação a toda a Vila José Paulino, principalmente ali na principal, ali na Rua do 

Comércio da Vila, da feira, porque as torres estão todas acessas, mas, a parte de lá 

de trás, não está. Quando a pessoa passa, vê as torres, acesas, mas, no outro lado, 

ali onde fica a loja da Solange e da Dona Jolanda, até o final, ali tá tudo escuro". 

 

Vereador Quinho do Portão 



 

“Senhor Presidente, já foi cobrado tantas lâmpadas aqui. Essa situação é em Atalaia 

toda. Toda semana, são os colegas vereadores solicitando lâmpadas aqui. Está 

ficando até feio isso”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Eu queria fazer uma Indicação também para a Brasileira, São Macário, Boa Fé e 

adjacências.  

 

Gostaria de uma Moção de Parabéns para a festa que o vereador Mauricio Tenório 

fez, foi uma excelente festa, uma vaquejada lá na Boa-fé, no Parque Pedro Tenório. 

O gado excelente, os vaqueiros que vieram de fora, só teve elogios. Muito boa a 

festa do Maurício. Creio eu que não foi melhor, porque teve uma vaquejada de 

grande porte em Campo Grande, a vaquejada do Portal. Mas, quem chegou na 

vaquejada do Maurício, chegou e só saiu com elogios. O gado excelente e muito 

bem organizada. Está de parabéns. Eu queria uma Moção de Parabéns para o 

vereador Maurício, por conta da vaquejada que ele fez. E, aquela comunidade 

merece". 

 

Vereador Ricardo Calheiros  (Aparte) 

 

“Quero mandar uma Moção de Parabéns para o pessoal do Ressaca, do Casamento 

Matuto, do Distrito Branca".  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Aproveitando, quero subscrever a Moção de Parabéns ao ECO, que será pedida 

pelo vereador Marcos. 

 

Gostaria de comunicar aos vereadores, que no dia da Vaquejada, o pai do Mauricio 

enfartou, levaram para o HGE. Acho que emocionado. Mas, graças a Deus está 

bem”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Para finalizar, gostaria de dizer aos taxistas que sou a favor do projeto que tem 

como autor o vereador Marcos. Sou 100% a favor que coloque para 10, para 11, 

para 12, para 14, que assim venha para cá”. 

 



Vereador Marcos Rebollo 

 

“Bom dia a todos, bom dia Atalaia FM, bom dia Atalaia Pop, bom dia ao nosso 

amigo Beto. Saudar a todos em nome do nosso amigo Luiz Carlos, que por muitos 

anos esteve aqui nesse Plenário. Saudar também o nosso amigo Dr. Bruno. 

 

As minhas palavras aqui hoje é voltada para um assunto que vem se alastrando 

diante de muitas semanas aqui. Quando fazemos a leitura do expediente, temos 

visto a quantidade de papeis que são gastos com cobrança de iluminação pública. 

Eu estive ontem com o secretário João Eudes, que diga-se de passagem, um 

secretário atencioso, um amigo que nós temos, um parceiro da Secretaria, um cara 

que não tem medido esforços para fazer o trabalho fluir no município. Eu tenho 

certeza que cada vereador que ligou para o João Eudes ou esteve em sua 

Secretaria, foi atendido de alguma forma. Mesmo, nas limitações que oferecem a 

ele no momento. Falei com ele nessa questão de iluminação, já tem um 

mapeamento, mas só que está lento. Estão fazendo um trabalho na Branca, na 

Porangaba. Mesmo assim, estive em Porangaba nessa semana e vi alguns postes 

apagados. Tenho consciência em dizer que o secretário vem fazendo um trabalho 

na medida do possível”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Ele deveria fazer uma força tarefa em relação a reposição de lâmpadas, porque ele 

começa na Porangaba, quando vim chegar na cidade, a Porangaba está as escuras 

de novo. As lâmpadas que estão colocando, para mais vela, tem que comprar umas 

lâmpadas de qualidade, um material que dure, aí sim as coisas vão funcionar”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“O Quinho falou a poucos minutos, cobrando a parte de iluminação, o Alexandre 

ttem cobrado isso, o Toni, o Ricardo e os demais. É o assunto que recebe mais 

Indicações todas as terças-feiras aqui na Casa”.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

"Falando disso, vamos tentar fazer uma Indicação Coletiva, pedindo a Equatorial, 

que disponibilize uma subestação para o nosso município. Um município grande. E, 

a verdade tem que ser dita, o custo dessa subestação para a Equatorial é muito 

pequeno, em se tratando que a gente tem toda uma estrutura montada aqui, ali na 

Comesa. Uma linha que está vindo da Chesf, é para vir de 69 e está usando como 



3.8. Então, fazemos uma Indicação Coletiva, todos os vereadores, porque, o que o 

Quinho falou, ele tem razão, mas, às vezes, não é nem a qualidade do material 

exatamente, é a tensão que é baixa. Está muita gente perdendo eletrodomésticos. 

Tem alguns ar-condicionados que nem ligando tá. O ar-condicionado menor, ele 

liga, mas, o maior não liga. Por que isso? Particularmente eu entendo, e, 

teoricamente, é fácil de explicar. Todo mundo aqui que passou no segundo grau 

viu que a fórmula de tensão é aquela quem vê ri, a resistência não muda, então, se 

a resistência não muda, consequentemente a corrente vai aumentar, e, na hora que 

a corrente aumenta, passa da corrente da lâmpada, então ela vem a queimar. 

Consequentemente, o exemplo da lâmpada serve para todos os outros materiais 

eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Então, fazendo isso aí seria um grande passo 

e a gente irá ganhar muito com essa subestação. Marimbondo tem, Capela tem, 

Coruripe foi agraciada agora com a subestação. Eu lembro que teve uma vez que o 

senador Renan Calheiros veio aqui, na outra e eu pedi a ele, no gabinete do 

prefeito Chico Vigário, que ele fizesse essa subestação aqui. E, até hoje a gente não 

foi agraciado. Quem sabe com essa privatização agora eles queiram disponibilizar 

mais um recurso para que faça isso". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Essa semana estive com um técnico da parte elétrica aqui e, ele mediu e deu 240 

volts. Perdemos com isso. Sem contar que temos aqui transformadores velhos, 

ultrapassados. Tem uma linha elétrica aqui de 40 anos atrás.  

 

É como a questão da água do nosso município, pois temos aqui uma estação que 

foi criada há 40 anos atrás, para atender 25 mil habitantes. E, não evoluiu. Já 

pedimos aqui que, pelo amor de Deus, troque essa tubulação do SAAE de Atalaia. 

Ela é tratada em cima, mas quando chega em sua casa, chega contaminada. Vemos 

a turgidez de uma água boa, mas não sabe o que tem ali na água”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“A questão do SAAE é que ele está na UTI e há muito tempo. Está respirando 

apulso. Graças a Deus o diretor do SAAE hoje está tentando organizar certas coisas. 

É um investimento muito alto e eu acredito que nem o município e nem o SAAE, o 

Alexandre já passou por lá e sabe, que não tem condições de fazer esse projeto de 

grande importância para a saúde do povo atalaiense. Isso tem que ser uma coisa a 

nível federal ou estadual, porque o município não tem condições. Mas, é um 

projeto que tem que ser feito. Como Vossa Excelência falou, era uma coisa que foi 

feita para 20 mil habitantes e hoje estamos com 50 mil habitantes. E, o número de 



inadimplência é muito grande no SAAE. O povo quer criticar a água, mas não quer 

pagar”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Aqui tínhamos um problema causado há anos em Atalaia, que também 

achávamos impossível, que é o Buraco do Jacaré. E, a boa vontade do senador Biu 

Lira e Arthur Lira, para você vê a importância de um deputado e de um senador 

amigo. O Biu Lira, realmente perdeu a eleição, mas Atalaia tinha obrigação moral 

de votar no Biu e não em outro senador, não em outro senador que vem aqui para 

ser advogado de prefeito. Tem senador que vem aqui para questão judicial, mas, 

para questão de trabalho, quem trabalhou foi o Biu Lira. Está aí uma obra 

monstruosa, que foi no Buraco do Jacaré, que era considerada impossível e está 

feita. Então, devemos começar a conversar com os nossos deputados. Essa semana 

recebi uma ligação do secretário Amauri, que o Nivaldo Albuquerque mandou 

emendas para município e, vou ligar para o meu deputado, pedindo que coloque 

uma emenda para Atalaia, que mande uma emenda para o SAAE, porque isso é 

qualidade de vida. Água tratada é importância. Tenho uma experiência de passar 

pela Vigilância Sanitário e sabemos da importância da água tratada. Quantas 

pessoas morreram por causa do  cistosoma? Isso é questão de tratamento de água. 

Temos condições de comprar um botijão de água mineral, mas quem não têm? Vai 

tomar uma água suja e contaminada. 

 

Tenho acompanhado as Indicações e 90% das Indicações da Câmara, é pedindo 

para reposição de lâmpadas. Tenho conversado muito com o secretário João Eudes. 

Ele está muito preocupado e, tenho certeza, que ele vai sentar com o prefeito e 

fazer um levantamento, pois é uma questão de emergência, pois a lâmpada acesa 

traz uma segurança para o munícipe. E, o escuro só irá dar mais ênfase para a 

bandidagem atuar. O secretário João tem se empenhado nisso e tem feito um 

trabalho voltado para atender a esta Casa”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“O Dr. João, como eu o chamo, ele tem se esforçado o máximo para fazer o que 

pode. Mas, são as condições que o prefeito não dá. Não sei se é por conta das 

limitações que o prefeito tem, pois o município passa por crise. Inclusive, irei ligar 

para ele, pois aqui, em frente ao Floriano, tem uma lâmpada apagada. É um dos 

secretários que está mostrando serviço. É um dos secretários que ligamos e atende 

o telefone, mesmo que seja para dizer um não”. 

 



Vereador Marcos Rebollo 

 

“E, tem que ser feito dessa forma. Não estou aqui para defender o João, ele não é 

meu eleitor. Estou aqui falando sobre um secretário que dá uma atenção a essa 

Casa e as pessoas. Não tenho o quê falar mal de um secretário que tem tanta boa 

vontade em ajudar. Até porque, não peço para mim, pois as pessoas precisam 

desse auxilio do secretário”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

"Inclusive Vossa Excelência me ajudou também na questão da solicitação de uma 

máquina para passar nas proximidades da Tenda do Vaqueiro. E, eu quero mandar 

uma Moção de Parabéns também para o Cristiano e para o Henrique Medeiros, 

pela organização da Tenda do Vaqueiro. E, eu fui atendido e, Vossa Excelência 

também. Nós nos unimos para que passasse essa máquina naquela comunidade, 

tendo em vista que o empresário tem investido e trazendo diversão para nossa 

comunidade, gerando emprego e renda. Então, fui muito bem atendido pelo 

secretário de Infraestrutura". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Estamos vendo a situação da patrol, que está com meses não vejo na cidade e, 

falta pouca coisa para ela voltar a trabalhar. Não sabemos a quantidade de pedidos 

dessa máquina para a cidade. O João está trabalhando no limite, mas tem atendido 

bem. 

 

Sobre a questão de atendimento, temos notado que o Financeiro de Atalaia tem 

atendido o telefone e tem respondido. Meus parabéns, mais uma vez, para o 

secretário de Finanças, o Amauri. Disse a ele que o desafio é grande. Outros 

secretários passaram por essa pasta, que vinha em atraso. Não sei o porquê que o 

povo entende que quando se atrasa pagamento, é o vereador. Não sou eu que 

executo folha de pagamento. Eu venho aqui pedir que o gestor pague em dia, pois, 

isso é bom para mim, é bom para o povo. Fico feliz quando o dinheiro tem 

circulado em Atalaia. Está aí esses dois meses do Amauri, que tem pago em dia. 

Hoje, temos uma comunicação direta com o financeiro do município e estava com 

muitos anos que não tínhamos essa comunicação. Isso é importante, pois não 

estou pedindo para o vereador Marcos, mas é que tem amigos nossos que sempre 

perguntam sobre o pagamento. O Amauri tem dado uma satisfação a essa Casa e 

ao povo atalaiense, pagando em dia. Que ele continue assim e que o prefeito 

tenha a sensibilidade de pagar o povo em dia, pois isso é obrigação. Mais uma vez 



digo aqui que o item mais básico de um gestão, é o pagamento em dia, que há 

muitos anos se tornou uma coisa prioritária. Trabalhou, tem que receber. Esse 

comunicação com toda essa Casa, é importante. 

 

Quero aqui registrar que recebi muitas reclamações de pessoas que estão com o 

nome sujo no SPC e Serasa, porque estão descontando em folha e não estão 

repassando à CAIXA Econômica. Gente, isso aí é horrível. Um cidadão está com seu 

nome sujo, mesmo tendo sido descontado do seu salário. Que o prefeito, junto 

com o secretário, veja essa situação, porque, se descontou, tem que repassar. Isso é 

muito sério. Causa um problema seriíssimo. 

 

Quero aqui, mandar uma Moção Coletiva para o ECO, pelos seus 67 anos. Quero 

mandar uma Moção de Parabéns também para o vereador Marivaldo, que fez uma 

festa de São José muito boa. Estive lá na Porangaba e está de parabéns o 

Marivaldo pelo trabalho que ele faz naquela localidade. Não é fácil fazer política no 

município, imagine em um Povoado. Quando o gestor não funciona, só sobra para 

o representante da localidade e, a gente ver que o Marivaldo vem esforçando para 

fazer política naquele Povoado da Porangaba e tem feito um trabalho de parabéns, 

com ambulância e dando uma assistência aquele pessoal da Porangaba. Assim 

como o Ricardo também tem feito na Branca. Janaína, Alexandre e todos os demais 

também tem feito. 

 

Sobre o projeto da sessão passada, dos alternativos, não estou aqui preocupado 

quem fez o projeto, quem indicou ou quem leu. Agora sim, beneficiamos a mais de 

25 pais de famílias, que não podiam trocar de carro e estavam apreensivos com a 

possibilidade de perder o seu pão de cada dia, o seu sustento. Quero sim estender 

esse projeto a cada um de vocês vereadores, que votaram a favor dele e que vão 

votar de novo. Aqui ninguém está brigando para ser o pai da criança, mas sim, 

votando em prol da Associação dos Alternativos, que é uma classe sofredora, 

batalhadora e honesta, que trabalha todos os dias. Se não é fácil trocar um jogo de 

pneus, imagine trocar um carro. Digo a eles que fiquem tranquilhos, pois essa Casa 

irá votar e aprovar o projeto de 10 anos para o transporte alternativo”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Marcos. Eu quero enfatizar o seguinte, com relação a esse projeto, Vossa 

Excelência sabe que está dentro da comissão de Redação e Justiça, que Vossa 

Excelência é o presidente e, creio eu, que será também o relator, para poder dar o 

seu voto favorável e colherás as demais assinaturas. Então, vereador, como um 

ácido defensor da classe, que fez o pedido, hoje tem um papel fundamental nesse 



projeto, com relação a relatoria do projeto, e, consequentemente, colher as 

assinaturas para aprovação do projeto". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Senhor presidente, quero aproveitar e cobrar de Vossa Excelência a relação dos 

integrantes das comissões, quem são os presidentes, os vices”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Vereador Alexandre, tenho a certeza de uma coisa, o mais importante de tudo isso 

que discutimos na semana passada e estamos aqui mais uma vez unidos em prol 

da classe dos alternativos. Quero aqui dizer aos amigos vereadores, que os 

alternativos fiquem tranquilhos, pois os alvarás provisórios vencem agora no dia 29, 

mas já está pronto um outro provisório, enquanto sai o definitivo aqui. Essa Casa 

vai dar o direito deles, não iremos tomar o direito de ninguém. Estamos junto 

nessa guerra. Todos os projetos que vim em beneficio do povo atalaiense, vamos 

votar a favor. Nossa consciência está limpa em sabermos que fizemos algo de bom 

para Atalaia. Fomos eleitos para isso, para ajudar. Aqui ninguém vai querer sair na 

frente de ninguém, mas sim, todos juntos. Um dia vamos sair daqui, mas vão dizer 

que a Legislatura 2017 a 2020 faz falta, pois eram vereadores atuantes e 

compromissados com todas as classes. Isso ninguém vai tirar da nossa história. 

 

Quero mandar uma Moção de Parabéns. Só que essa Moção não sairá daqui, mas 

de Deus, que possa entregar ao meu pai, onde ele estiver. Faria 91 anos nesse mês 

de março, dia de São José. Que Deus lhe dê o lugar que ele mereça. Sou muito 

grato a ele por tudo que ele me ensinou, a ser o homem que sou e por pode 

representar a 50 mil habitantes. Quando ele me trouxe à Atalaia, nos meus sete 

anos de idade, fiquei feliz, porque ele me trouxe para um lugar certo. Um dia 

estarei perto dele para dar um abraço e um cheiro, porque a saudade é grande 

demais. Eu tenho um carinho imenso pela minha mãe e tento retribuir esse carinho 

em dobro”. 

  

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Aproveitando a oportunidade, solicitar ao prefeito que faça uma reforma no 

banheiro da Rodoviária, pois você passa na ponte, já sente o mau cheiro”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 



“Senhores vereadores, peço perdão, mas é que ficou aqui uma Indicação e uma 

Moção que não foram lidas e irei ler agora. A primeira é do vereador Alexandre, 

para o senhor Roni César, aniversariante do mês. E, a Indicação 001 de 2019, do 

vereador Quinho, onde solicitar ao Excelentíssimo prefeito a construção de uma 

trava para o campo de futebol do Povoado Boca da Mata”. 

 
 


