
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 

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

convidados durante a sessão.  

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“O vereador Quinho pede um minuto de silencio em virtude do falecimento do pai 

do Cláudio Argentino, o Seu Argentino, que foi um grande amigo nosso. Que seja 

feita uma Moção de Pesar coletiva”.  

 

Vereador Fabício Torres 

 

“Venho aqui hoje trazer um temo que julgo de suma importância para o nosso 

município. Que as vezes até passa despercebido presidente, por todos nós diante 

da crise que todo o Brasil vive e o município também. Que são políticas públicas de 

inclusão social através do esporte. Falo aqui para trazer o tema a debate. Tem aqui 

um ex-secretário de esporte, vereador Quinho, que entende do assunto. Sempre 

tive a idéia de uma Secretaria de Esportes integrada, não fundida, com a Secretaria 

de Educação. Uma Secretaria de Esportes que usasse a estrutura da Secretaria de 

Educação para fazer políticas públicas de inclusão social através do esporte. Há 

muito tempo estamos perdendo a batalha para as drogas. Nossos jovens muitas 

vezes vão a escola por obrigação, não por prazer, não por vontade. Mas, sim 

porque a mãe e o pai o forçam a ir. Não são todos os casos, mas existem casos. As 

vezes até por causa da merenda.  

 

Estava vendo alguns números da Educação do nosso Brasil. De 40 paises que são 

aferidos os resultados no mundo, o Brasil é o 39º em Educação. Só ganha da 

Indonésia. No IOB, mede a qualidade da Educação no Brasil, de 0 a 10 a média do 

país é 4,5. O do Estado de Alagoas é 4,3 e a nota de Atalaia é 3,5. Aí você me 



pergunta o que é que tá errado. É só o governo? Não. Tem muita coisa envolvida 

nisso. O Governo tem seus problemas, a questão de qualidade de ensino tem os 

seus problemas e passa por várias vertentes. Gostaria, até para trazer o assunto à 

tona da inclusão do esporte na vida dessas pessoas como forma de preencher um 

vazio, de convidar, eu não estou aqui convocando o meu amigo secretário de 

esportes Aloísio Chulapa, porque ele já deve estar trabalhando em alguma coisa 

disso. Eu só queria que as pessoas tomassem conhecimento e por isso eu quero 

convidar o secretário de esporte". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Desde o começo do meu mandato de vereador, tenho cerca de dez 

Requerimentos solicitando o termino daquela quadra de esportes. Hoje, a nossa 

juventude para jogar bola tem que pagar dez reais. Hoje, a juventude para 

participar de um campeonato, tem que ser pago. Eu passei por essa pasta e, 

infelizmente as condições são mínimas. O vereador Marcos Rebollo que sempre 

vem ajudando os times sabe disso, como Vossa Excelência também sabe. Numa 

situação que vive o município, sem emprego e sem nada e ainda ter que tirar dez 

reais para jogar bola. Essa sua idéia é louvável e de grande importância que seja 

feito isso. Está aí a quadra, já estamos no terceiro prefeito e a quadra do mesmo 

jeito, mas dinheiro veio. Para onde não se sabe. Já cobrei o responsável pela obra e 

nunca veio. Tenho certeza que o Aloísio, através do conhecimento que tem, tem 

arrumado vários materiais, vários incentivos. É fácil fazer esporte em Atalaia, 

porque a população gosta. Mas, é complicado, porque não tem recursos”. 

 

Vereador Fabrício Torres 

 

“Agradeço vereador pela sua intervenção e concordo com Vossa Excelência. Agora 

estamos desperdiçando um talento enorme que temos em nossa cidade, um 

campeão mundial de futebol, que podia ser referência para a infância e para a 

juventude desse município, e, tenho certeza, que não falta é vontade dele. Tenho 

certeza absoluta disso. Eu acho que tá faltando talvez até é um pouquinho só de 

enxergar dessa forma. Como existe um problema de recurso e isso é fato, uma 

integração com a Secretaria da Educação seria muito bom". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“O tema é muito salutar parte do vereador. Quero dizer que sou um dos mais 

ativos aqui do município em relação o apoio ao esporte. Inclusive, sempre posto 

nas minhas redes sociais. Eu tenho ajudado aqui para mais de 15 equipes. Inclusive, 



essa semana vai ser contemplada uma equipe de Olhos D'água, também com 

material esportivo. Eu me satisfaço em ajudar com bola, as camisas, com calções. 

Hoje também fizemos um futevôlei num sítio meu aqui perto, para que a prática do 

esporte não pare. O Governo passado não teve esporte o nosso município, porque 

não tinha nem secretário nomeado. Depois entrou um prefeito e teve mudança, 

pois essa gestão nomeou o Aloísio, que depois foi exonerado do cargo e hoje ele 

retorna às atividades. Então, é uma sequência quebrada, onde não se tem uma 

sequência no trabalho. Tem que usar a imagem do Aloísio, pois assim vai 

conquistar mais emendas e conquistar os seus objetivos para o esporte local, 

porque ele é uma referência e tenho certeza que se for para Brasília com ele do 

lado, as portas vão se abrir mais rápido. 

 

O compromisso que nós temos hoje como vereadores, a exemplo da vereadora 

Janaína que agora há pouco realizou um torneio na Branca. O Ricardo também faz 

dele, o Marivaldo também. Então, quando acontece o incentivo do Governo 

Executivo, tudo bem, mas, quando não tem essa efetividade, sobra para a gente. É 

como a saúde que quando não funciona, sobre para o vereador pagar exames, 

pagar a viagem cirurgias. O que tá acontecendo são essas quantidades de jovens 

batendo na nossa porta pedido de uma bola de futebol, uma rede de voleibol e 

isso mostra que é porque não tá funcionando. Então, quando o Executivo funciona, 

o cara não vai para pedir uma bola ou um terno para esporte. E a  verba que vem 

para o esporte? Vamos ver isso aí para ver como é que gasta essa verba do esporte 

em Atalaia". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vereador, na época existia aquele projeto Segundo Tempo nas Escolas, acho que 

o senhor acompanhou através da Educação, que era um projeto muito interessante, 

onde os alunos ficavam lá para praticar esportes. O professor Vicente, professor Nil 

e professor Amaro era quem gerenciava esse Programa do Governo Federal e o 

município dava uma contrapartida. Não sei o porquê que acabaram com isso". 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“É salutar o tema que Vossa Excelência está colocando hoje na Casa, haja visto que 

esse tema ele é de extrema importância, porque ele vai fortalecer também a 

Educação do nosso município. Quando tivermos essa reunião poderíamos deixar 

um projeto bem amarrado. Para que os alunos participarem, tem que ter 

frequência. Como Vossa Excelência falou, ele participando desses calendários 

esportivos, vai ter disciplina, porque vai ter contato. Ele não vai poder ir para rua se 



envolver com certas pessoas e cair em drogas. Então, é muito importante o 

fortalecimento da Educação com essa prática esportiva. Ontem eu mandei 15 

jovens para Maceió para tirar a identidade, que a gente quer colocar eles no SESI. 

Além de ajudar e providenciar a documentação para levar para o Sesi, estamos em 

contato com o diretor do Asa de Arapiraca e a gente vai levar um pessoal jovem 

que está se desenvolvendo. Vossa Excelência traz o tema desse aqui, que é de 

muita importância e eu acredito que a gente sentando e tendo o apoio do 

Executivo e com secretário de esporte, eu acredito que a gente pode trazer um 

grande atrativo para a Educação, que eu falo com professor e que eu vejo que 

precisa, assim como também na área esportiva. Parabéns pela iniciativa vereador". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“É muito peculiar o que Vossa Excelência tá falando vereador Fabrício. Veja só, no 

mundo em que vivemos, principalmente a nossa cidade, onde a gente vê que o 

desemprego tá enorme e as pessoas também tem dificuldade de se alimentar bem, 

eu como médica do município, os poucos exames que eu vejo das crianças, a gente 

encontra um colesterol alto, triglicérides alto, obesidade e a criança já com 

ansiedade. Então, tudo isso porque falta também essa interação da Educação com 

o esporte, porque o esporte também é saúde. Então, é importante que a Secretaria 

de Esporte veja junto com a Secretaria de Educação e de Saúde, para que as nossas 

crianças, nossos jovens tenham mais uma qualidade de vida, porque se a gente já 

não tem onde botar essas crianças, não tem um lazer, uma cidade que não tem 

uma praça decente para se brincar, não tem um lugar para se andar de bicicleta, 

não tem calçadas para se fazer uma caminhada, nem o mínimo necessário. Temos 

ginásios de esportes, poucos, mas temos. Então, que seja colocado o esporte, não 

só o futebol, mas os outros esportes, para que essas criança se desenvolvam". 

 

Vereador Fabrício Torres 

 

“Você já imaginou se Atalaia tivesse um grande calendário esportivo anual? Então, 

senhor presidente, diante do exposto, gostaria de propor aqui um grande debate 

público, convidando o secretário de Esportes, o secretário de Educação e até a 

secretária de Saúde, pois como a vereador falou, esse tema também está 

diretamente ligado à questão da Secretaria de Saúde. Temos três Secretarias aqui e 

eu acho que nesse meio não é possível que não se consiga uma verbinha para 

comprar uma bola, uma rede e fazer um campeonato. Eu tenho certeza absoluta 

que tem condições. Não é só um campeonato, mas sim um grande calendário 

esportivo anual, aonde começou Janeiro e aluno já sabe que vai ter em setembro 

um campeonato e que já tem que se preparar. Então, proponho o convite a esses 



secretários. Não estou fazendo convocação de ninguém, é um convite para debater 

e conversar, para que possamos melhorar esse tema que acho que é bom para 

todos.  

 

E, para finalizar, gostaria de mandar aqui uma Moção de Parabéns ao grande 

professor que se aposentou essa semana, o professor GG, Genilson Geografia. 

Competentíssimo, dedicado, educado. Acho que Atalaia não posso dizer que 

perdeu, porque já ganhou demais com ele, mas perdeu um grande ativista da 

Educação na ativa. Gostaria de dar os meus parabéns a ele e em nome dele a todos 

os professores dedicados nesse município". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Faço questão de subscrever essa Moção, porque o GG é um cara querido em 

Atalaia e gosto muito dele. Foi meu professor. 

 

Quero agradecer ao prefeito Chico Vigário e ao secretário de Infraestrutura por ter 

atendido a Indicação lá do São Sebastião, naquela Rua ao lado da Creche, onde foi 

feito um paliativo. Algumas pessoas estão fazendo criticas, achando que foi 

emenda. O material foi conseguido com a Pedreira Monteiro. Diga-se de passagem 

que foi um paliativo que hoje tirou aquela população do caos. Estão indo hoje para 

a Avenida principal do São Sebastião. Que essa Indicação seja feita também para a 

Avenida São Sebastião que liga ao Nazareth. Foi colocado um material de boa 

qualidade. E dizer que a emenda está por vim e vem pelo Estado, através do 

governador. Segundo o prefeito, quando esteve com o governador do Estado, ele 

prometeu que esse trabalho no São Sebastião e também no Jagatá, seja feito como 

foi feito no Jacaré. Até agora não entrou nenhuma emenda. É uma obra feita pela 

Prefeitura, com recursos próprio”. 

 

Vereador Fabrício Torres 

 

“Esqueci de agradecer ao secretário de Infraestrutura, João Eudes e ao prefeito pela 

reposição das lâmpadas do Povoado Bittencourt, feito na semana passada. 

Agradecer realmente pelo pronto atendimento. E, pode ter certeza João Eudes, que 

farei muito mais pedidos”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todos que fazem a Escola Estadual 

Floriano Peixoto, pelo convite que foi feito a mim no dia de ontem, para ministrar 



uma palestra sobre a formação política e participação popular, objetivando o 

entendimento aos alunos da organização política e Legislativa do município de 

Atalaia, com foco na participação popular. Essa palestra foi feita com quatro turmas 

do terceiro ano do Ensino Médio, duas de manhã e duas da tarde. Realmente foi 

um momento muito engrandecedor não só para os alunos como também para 

mim. Tive a oportunidade de falar sobre a estrutura político-administrativa da 

Câmara Municipal de Vereadores. Inclusive, vou passar para os senhores 

vereadores o presente que lárecebi com uma caixa de sugestões feita pelos alunos, 

sobre várias demandas que podem ser feitas por nós aqui, já que somos a voz 

deles. Pode ser feito através de Indicações e de Projetos de Lei.  

 

Eu não pedi a parte nobre vereador Fabrício, porque como eu ia falar isso aqui 

entra no seu tema. Uma das maiores reivindicações dos jovens daquela Escola foi 

relativa ao esporte, a cultura e ao lazer no município de Atalaia. Sabemos que no 

município, os nossos jovens, muitos infelizmente estão no caminho das drogas, no 

caminho da marginalidade e assim uma das maiores formas que o município, junto 

com os vereadores, junto com os pais, com a sociedade civil e com a população de 

uma forma geral, nós temos de tentar resgatar os jovens dessa marginalidade 

através do esporte. Então, assim, é de grande valia e quero subscrever ao convite 

do Excelentíssimo Senhor vereador Fabrício ao secretário de esportes. Dizer que 

está vereadora está aqui à disposição para ajudar a gestão, ajudar o município no 

que necessário for. Nós sabemos que o futebol é o esporte brasileiro, 

principalmente dos homens, pois ainda temos esse esporte um pouco mais dos 

homens. Mas, a gente precisa também dar enfase a outros esportes. Como o 

vereador Quinho falou, temos desde o início desse mandato, assim como ele está 

no primeiro mandato, nós temos batido muito nessa reivindicação do término da 

Quadra Raimundo Nonato. Infelizmente iniciaram uma obra, saquearam um 

recurso público e até hoje quem sofre com isso é a população atalaiense, são os 

jovens atalaienses que hoje estão na marginalidade e poderiam estar lá praticando 

seus esportes. 

 

Também nós temos no Distrito Branca, que foi através de uma Emenda na época 

do então deputado federal Joaquim Beltrão para Branca de Atalaia, uma quadra de 

esportes. Hoje ela está tomada pelo mato, não funciona infelizmente. Uma coisa 

tão simples de se manter, mas o município não tem tanto interesse para isso. Eu 

acho que não traz nenhum retorno para o município, então fica difícil de ter um 

interesse maior.  

 

Quero aqui, também falando ainda sobre a prática de esporte, desde a gestão 

passada, antes mesmo, quando o meu esposo era vereador, que a gente segue um 



mini campo que eu tenho na minha residência, para as aulas de educação física dos 

alunos da Escola José Martins, na Branca, são alunos do Ensino Fundamental. Por 

que a Escola é muito pequena e a Branca estava sem um campo de futebol. O 

então prefeito Chico Vigário organizou agora há pouco o campo, só que a escola 

fica muito distante do outro campo e são crianças muito pequenas. Então, a gente 

cede o nosso espaço lá, dando também esse apoio ao esporte atalaiense. 

 

Quero aqui parabenizar a vereadora Camyla Brasil pela situação no último sábado, 

onde ela ela organizou e fez um belo trabalho em alusão ao Agosto Lilás, ao grupo 

de mulheres do município de Atalaia que foram até Maceió fazer o exame de 

mamografia. É um evento muito bonito, de grande importância que a gente sabe 

que é o exame da mamografia para mulher, o exame preventivo do câncer de 

mama, que hoje é um dos cânceres que mais matam. 

 

E eu também não poderia deixar passar em branco, eu que fui a autora do Projeto 

Agosto Lilás e Maria da Penha vai à escola, no município de Atalaia, aprovado 

pelos nobres vereadores no ano passado e sancionado pelo então prefeito. E, 

amanhã eu também estarei fazendo uma ação voltada para esse tema na Escola 

Doutor João Carlos, localizada no Distrito Branca, com cerca de 50 alunas que 

fazem parte da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Gostaria muito de ter tido 

uma colaboração maior da gestão em uma ação como essa, porque foi 

transformada em Lei. Infelizmente eu não tive, mas, mesmo assim, o evento será 

realizado, mesmo que em apenas uma escola. Mas, de grão em grão a gente vai 

conquistando nosso espaço e vai levando a população o conhecimento sobre a Lei 

Maria da Penha, sobre violência doméstica contra mulher, que a gente sabe que 

hoje ainda existe um índice muito grande, onde as mulheres ainda tem medo de 

denunciar. Então, amanhã nós estaremos fazendo esse trabalho. 

 

Quero também informar que depois de muitas Indicações, depois de muita briga 

aqui vereador Quinho, depois de todas as sessões que eu tenho que tocar no 

mesmo assunto, quero Agradecer em nome da população da Branca de Atalaia, 

que os dois Postos de Saúde estão com médicos. A médica do Branca 2 chegou na 

quinta-feira ou sexta da semana passada e agora o atendimento médico está 

regular, está sendo feito nas duas unidades Branca 1 e branca 2. Agora, eu vou 

mudar só a localidade, pedindo que ainda a secretária de saúde e o prefeito que 

continue nessa busca incessante aos profissionais médicos, que contrate os 

médicos que ainda existem várias unidades sem atendimento médico, 

prejudicando assim, como todos sabemos, o funcionamento eficaz do Hospital 

João Lyra Filho. 

 



Que Nossa Senhora dos Prazeres, hoje que é o dia dela, da Padroeira de Maceió, 

abençoe a todos nós".". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer o uso dessa Tribuna. Agradeço a 

Deus essa oportunidade. Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanha 

através das minhas redes sociais, das minhas transmissão ao vivo, das transcrições 

do Atalaia Pop, da Rádio Web do Atalaia Pop, nessa publicidade do nosso trabalho 

que é muito importante e eu venho batendo nessa tecla. 

 

Iniciar falando de coisa boa e agradecendo a toda minha equipe, a todas as 

pessoas que acreditam no trabalho da Camyla Brasil, toda minha equipe do 

Compromisso em Fazer o Bem. E, como bem disse a vereadora Janaína, através do 

qual já agradeço a homenagem prestada, no último sábado, com muito esforço 

conseguimos realizar um mutirão de mamografia. Levamos um ônibus cheio de 

mulheres aqui da nossa cidade para que pudéssemos fazer a mamografia de forma 

preventiva. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres, mas também é 

um câncer que se for descoberto inicialmente, ele tem maior chances de cura. 

Então, nós conseguimos fazer esse trabalho em homenagem ao Agosto Lilás, que é 

um agosto para que as mulheres não se calem, as mulheres que são vítimas de 

abuso de violência. Aqui nessa Casa nós temos um Projeto de Lei aprovado, de 

autoria da vereadora Janaína, para que fosse divulgado nas escolas, porém, 

realmente a gente não vê na prática. Mas, o que acontece é o seguinte, que se 

cada um de nós fizermos a nossa parte, até mais do que é o que é nossa obrigação, 

porque isso daí não é dever do vereador não, realmente não é dever do vereador, 

mas nós somos comprometidos com a nossa população, nós somos representantes 

do povo e sempre buscamos fazer o melhor. Então, eu graças a Deus consegui 

realizar um mutirão da mamografia e estou tentando para que nós possamos 

realizar outros mutirões de outros exames, sejam eles de sangue, ultrassonografia, 

porque as pessoas tem anseio pela Saúde, tem anseios de fazer exames, anseios de 

passar no médico e, infelizmente, a Saúde do nosso município está sucateada e 

abandonada. Todo mundo diz que tem outro tipo de exame que precisou fazer, 

que passou no postinho e o médico solicitou, mas não consegui fazer. Que foi na 

sua Unidade e não tem médico. Que chegou no Hospital e só toma soro e um 

paliativo infelizmente. Com saúde não se brinca. Então, realmente conseguimos 

realizar esse mutirão e pretendo conseguir outros mutirões em benefício do nosso 

povo.  

 



Queria saudar o vereador por Maceió, Zé Márcio Júnior, que nos da honra de estar 

aqui na nossa Casa". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Gostaria de convidar o vereador Zé Márcio. Que os vereadores Quinho e Mauricio 

possam conduzi-lo até aqui o Plenário, para que possa fazer parte da nossa sessão”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Vereador por Maceió, mas que tem raízes em Atalaia. E que hoje nos dar a honra 

de acompanhar nossa sessão. É um prazer. 

 

Continuando, infelizmente eu só transmito ao vivo os meus pronunciamentos e na 

hora das votações, infelizmente eu não transmito. Porém, foi preciso transmitir nas 

minhas redes sociais que infelizmente eu não consegui aprovar nesta Casa uma 

indicação muito importante. Eu estava solicitando da secretária de saúde que 

enviasse a prestação de contas de todas as emendas que entraram no nosso 

município, desde setembro de 2017, pois já entraram mais de 15 milhões de reais. 

Como é que eu venho a essa Tribuna dizer que a nossa Saúde está sucateada e 

abandonada, com falta de médicos, de exames e de  condições para os 

profissionais. Como bem sabemos aqui, nós temos uma vereadora que é médica e 

que sabe que isso é a realidade do nosso município. Os profissionais das Unidades 

Básicas de saúde eles não tem a mínima condição de trabalho e eles trabalham 

com Saúde, com aquilo que há de mais precioso. Não adianta a gente ter dinheiro, 

se a gente não tem saúde". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Muito pertinente vossa fala. Veja só vereadora, na semana passada, mais 

precisamente na segunda-feira, quando eu adentrava no consultório que eu 

trabalho, quando respirei comecei a passar mal e fiquei afônica. Não vim aqui, 

porque realmente estava doente e ainda estou em tratamento. Precisei ir ao 

otorrino por conta da qualidade do local de trabalho, cheio de mofo, condição 

insalubre, sem nenhuma condição para se trabalhar. Quando Vossa Excelência fala 

com toda a propriedade sobre quantas verbas entrou na Saúde e, nós que fazemos 

a Saúde, que somos concursados, não temos condições de trabalho. É uma 

vergonha as Unidades de Saúde. Ainda hoje visitava a Unidade de Saúde aqui do 

Centro, com a Doutora Socorro e ela me mostrava as paredes todas rachadas e 

infiltradas. O Posto que eu trabalho não precisa nem falar, porque é um absurdo. O 



do Jenipapeiro, onde a própria Justiça já interditou. Onde é que nós vamos parar? 

O que tá se fazendo realmente com todo esse dinheiro que vem para Saúde? Hoje 

eu passei no laboratório para pagar alguns exames que a gente não consegue ter 

um hemograma, é vergonhoso. E, nós daqui dessa Casa temos que tomar uma 

providência, convocar a secretária ou então fazer isso e que isso chegue até Brasília 

para que tenham conhecimento da nossa Saúde que realmente está precária. Esses 

5 milhões que vieram agora, 900 mil para a atenção média e alta complexidade e 

nós não fazemos uma endoscopia. Nós não fazemos nada. Mamografia tudo bem, 

que é grátis, mas o restante a gente não faz. A citologia a gente faz no posto, mas 

os demais exames, se a gente fizer uma colposcopia, alguma coisa mais, temos que 

fazer com que o nosso paciente pague. Haja visto que nós estamos em um 

município que não tem condições nenhuma do pessoal sobreviver, por falta de 

trabalho, nem para fazer sua feira, imagine para pagar exames médicos, exames 

laboratoriais. É vergonhoso e eu não sei onde é que isso vai chegar". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“É um prazer será aparteada por Vossa Excelência, Doutora Neide, porque a 

senhora como médica da nossa Unidade de Saúde daqui de Atalaia, conhece a 

realidade e não são a realidade de uma vereadora que vem aqui falar e de achar 

que porque eu sou oposição, vem aqui arrumar cabelo em pedra. Não, não é isso, 

eu venho aqui falar e eu já repeti aqui várias vezes nessa Tribuna que eu não tenho 

dificuldade nenhuma de parabenizar quando a gestão fizer algo correto. Eu não 

tenho problema pessoal com ninguém, o meu problema e o meu compromisso é 

com a população que está desassistida. Como é que eu venho aqui a esta Tribuna 

pedir uma prestação de contas de mais de 15 milhões extra que veio para Saúde e 

ao mesmo tempo que a nossa saúde tá abandonada? Então, minha gente, está 

tudo escuro. Infelizmente a minha indicação não passou nessa Casa. Infelizmente 

foi necessário que eu procurasse um outro poder. Nós somos poderes 

independentes, Executivo, Legislativo e Judiciário e será que todas as vezes eu vou 

precisar chegar no Judiciário?". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vereadora, nessa sessão que Vossa Excelência solicitou isso eu infelizmente faltei. 

Mas, conte com o meu apoio. Pode colocar hoje novamente para vermos se vai ser 

negada de novo aqui. Se nós vereadores não estamos querendo convocar a 

secretária para prestar esclarecimentos do que entrou, nenhum de nós pode 

reclamar da Saúde. Só quem pode reclamar é Vossa Excelência que solicitou a 

prestação de contas”. 



 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Muito obrigada vereador Quinho. Realmente Vossa Excelência não se encontrava 

na sessão, como a vereadora Neide também não. Infelizmente. Mas, mesmo que 

vocês estivessem nós ainda não conseguiríamos ser maioria, infelizmente. Mas é 

importante e salutar, para vermos que eu realmente não estou sozinha, porque 

quando eu estou dizendo não é um discurso de vereador de oposição, é um 

discurso de vereadora que está preocupada com a população. Aqui em Atalaia não 

se faz um hemograma. Uma gestante chega no dia de parir e não fez uma 

ultrassonografia se não arrumar o dinheiro. E, para arrumar o dinheiro ela fica 

peregrinando, pedindo ajuda a um e ajuda o outro. Quando ela consegue juntar o 

dinheiro, a dispensa tá vazia. É melhor comprar alimento ou é melhor pagar a 

ultrassonografia? Então, o que acontece aqui no nosso município? Foram mais de 

15 milhões extras de setembro de 2017 a julho de 2019. Menos de dois anos e em 

menos de dois anos a gente não vê reparos nenhum. A Doutora Socorro, da 

Unidade de Saúde do Centro, eu visitei a sala dela e não tem condições de 

atendimento, está toda mofada. Será que não deu para pintar, não deu para 

retelhar, não deu para fazer nada com 5 milhões que entram em julho? Não tem 

nem um mês que entrou cinco milhões e não deu para nada disso? A Unidade de 

Saúde do Jenipapeiro tá só esperando para cair na cabeça do povo. A Unidade de 

Saúde da Sapucaia, melhor que não existisse. A unidade José Paulino. da Dra. 

Neide, que todo mundo diz, é uma vereadora representante do povo, uma médica 

que está lá trabalhando e não tem a mínima condição. É totalmente um ambiente 

insalubre. A senhora ficou aqui sem conseguir vir a sessão, sem conseguir prestar o 

seu trabalho, mas a senhora tem condições de comprar o medicamento, imagina 

quem vai para Unidade receber atendimento e sai de lá pior do que entrou e não 

consegue nem comprar o medicamento. E, como é que fica a situação? 

Infelizmente foi preciso chegar num outro poder, em um poder independente e 

solicitar através do Ministério Público a prestação de contas desse dinheiro.  

 

E, hoje eu estou aqui para solicitar a presença da secretária de Saúde nessa Casa. 

Se vocês quiserem, fiquem à vontade de aprovarem ou de não aprovarem, mas o 

meu compromisso é com a população e eu vou continuar fazendo. Convido a 

secretária de Saúde a vim a esta Casa, para que nos preste contas do dinheiro, o 

que entrou na Saúde, das ações que estão sendo feitas na Saúde e das melhorias 

que serão feitas, porque eu não tô vendo nada acontecer.  

 

Outra indicação, também eu não consegui aqui aprovar a minha solicitação das 

Licitações, como também dos contratos que estão vigentes no nosso município. E, 



que seja colocado em prática a Lei da Transparência. Não é a vereadora Camyla 

Brasil que quer, isso daí é uma Lei de 2009, que abriga a todos os gestores 

colocarem em tempo real na Internet a disposição da população todos os 

contratos e licitações, folha de pagamento. Primeiro é Lei Federal e Lei Federal 

precisa ser cumprida e não está sendo cumprida. E, eu vou solicitar que seja 

cumprida. Quero pedir a Vossas Excelências que sejam mais sensíveis nesse caso, 

porque cada vez mais nós temos a nossa população desassistida e para isso eu 

preciso de vocês, vocês também tem compromisso com o povo e eu sei da 

responsabilidade de vocês. Eu sei que vocês são pessoas competentes e eu sei que 

vocês sim serão mais sensíveis a essa situação, porque em outras vezes eu sempre 

contei com Vossas Excelências e eu sei que não vai ser diferente. Desculpa a 

exaltação, mas infelizmente é o que nós temos aqui na nossa cidade e eu não 

posso cruzar os braços, fechar os olhos e fingir que não é comigo.  

 

Eu também queria tratar aqui, mudando um pouquinho de assunto, que na sexta-

feira passada, na feira de lá da Vila, houve um incidente entre uma feirante e um 

fiscal. O fiscal, como todos sabem, em todas as feiras eles passam cobrando o chão 

de cada feirante. E, houve um incidente, um vídeo rolando nas redes sociais, no 

whatsApp, todo mundo viu a mulher dizendo que ele a chamou de palavras de 

baixo calão. Eu procurei mais afundo e são pessoas que eu tenho contato. Entrei 

em contato e perguntei o que estava havendo. A pessoa disse que ele realmente 

destratou ela, chamou ela de algumas palavras pejorativas e tudo mais. O que mais 

me chama atenção é que esse vídeo foi postado na internet e quando esse vídeo 

foi postado na internet, acompanhando os comentários, foram vários os 

comentários dizendo que ele é acostumado a fazer isso, ele é acostumado a 

destratar as pessoas. Então, como operadora do direito que sou, eu sei que todas 

as pessoas merecem ter o princípio do contraditório e da ampla defesa, precisa 

realmente ver qual a versão do rapaz e o que foi que verdadeiramente aconteceu. 

Eu confesso que eu fiquei, por conhecer a conduta da mulher, eu conheço ela 

pessoalmente e eu sei que ela é uma mulher decente, trabalhadora que não 

inventaria a situação. Mas, como você precisa disso, eu solicito aqui deixando uma 

indicação solicitando que seja aberto um procedimento administrativo para 

apuração do ato do servidor". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Esse caso acompanhei, até porque sou ligado ao pessoal dos Tributos e procurei 

saber. O servidor argumentou uma outra situação. Como Vossa Excelência falou, é 

bom que seja apurado pelo Administrativo, para que esclareça esse fato. Até 

porque o servidor não pode tratar ninguém mal, assim como o feirante não pode 



tratar o servidor mal. Ele estava no exercício da função dele e ela estava lá 

ganhando seu dinheiro honestamente. É bom que se apure, porque no momento 

envolve política. O esposo da feirante tem um envolvimento político. É nosso 

amigo e gosto dele, é o Kauê. Vamos apurar isso, para ficar a par da situação”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

"E como eu bem disse, realmente eu solicito que seja instaurado um procedimento 

administrativo, que as partes sejam ouvidas e que os fiscais eles recebam 

realmente um direcionamento para que possa tratar os feirantes com mais 

coerência. Não tô dizendo que ele é culpado ou inocente aqui, até porque 

realmente não é o meu papel". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Essa discussão é salutar em prol de uma cidade, em prol de um atendimento bom 

aos comerciantes. Inclusive, esse servidor em dois meses já participou de mais de 

cinco reunião em Recife, justamente para fazer esse trabalho de arrecadação, de 

metragem do Tributos. É um cidadão que está sendo capacitado e está procurando 

se capacitar. É bom, como Vossa Excelência disse, ouvir para não estar julgando 

ninguém”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Eu ando na feira diariamente e vejo a reclamação da população pelo motivo da 

cobrança. É aquele ditado, o prefeito tá numa situação não muito boa e o pessoal 

acha no direito de criticar e até esculhambar o fiscal. Também orientar, pois 

conheço o servidor que conheço e é uma pessoa boa, assim como a moça que é 

uma pessoa decente, que também é crime destratar o fiscal. Que ele também tome 

as devidas providências para que isso não venha acontecer mais”.  

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Alguém disse aqui que a culpa chega até ser do prefeito. Mas, na minha opinião, 

infelizmente a culpa realmente é da gestão, sabe por quê? Por que a nossa feira 

não tem organização, a nossa feira não tem investimentos, a nossa feira não tem 

um banheiro, não tem estrutura algum ali para o nosso feirante, aqueles pais de 

família que vão lá e colocam a feira sem ter renda em nosso município. O produto 

fica lá boiado, eles não têm incentivo nenhum. Como bem foi dito aqui semana 



passada pelo vereador Maurício, por que o Mercado Público não funciona todos os 

dias para escoar o produto do campo?”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Inclusive essa gestão do senhor Marcelo Otaviano, que é a frente do Tributo, o 

banheiro da Feira da Vila funciona na limpeza para atender a todos os feirantes, 

tem se preocupado com isso. Arrecadação é investida também uma parte nos 

banheiros, com uma preocupação com os feirantes. Lá funciona ali por trás do 

moto taxista. Inclusive, o secretário de Infraestrutua, o João Eudes trocou o 

funcionário do Mercado Público aqui. A gente tá cobrando para que melhore 

mesmo. O dinheiro do município que arrecada na Feira, tem que ser investido na 

feira, pois o feirante contribui para isso". 

 

Vereador Camyla Brasil 

 

“A nossa feira é desordenada. Pelo que eu ouvi da feirante, eu realmente não ouvi 

as duas partes e às vezes fica um pouquinho difícil da gente tecer comentários. 

Mas, ouvi que isso tudo ali se ocasionou por conta de um carrinho que tava 

parando na feira, na barraca dela e tava impossibilitando das pessoas chegarem na 

barraca, até porque estava chovendo. Então, é desorganização. Não é de hoje não. 

Ali vem crescendo a feira cresceu de maneira desordenada, porém não é porque 

cresceu desordenadamente que a gente vai deixar abandonada. Como Vossa 

Excelência bem disse, os funcionários passaram por capacitação para poder cobrar 

e porque também não passa isso para o feirante, não faz uma reunião de 

capacitação. Vamos solicitar aqui do senhor Marcelo Otaviano, diretor de Tributos, 

que é uma pessoa extremamente capacitada e que sempre está em contato 

conosco, qual é arrecadação da Feira? Qual é o valor que é arrecadado nas três 

feiras que são realizadas aqui no nosso município? Como é que é feita a aplicação 

desse dinheiro?". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Vereadora, o que acontece aqui em Atalaia foi o crescimento da feira sem 

organização. Uma feira medieval vereador Zé Márcio, onde colocam carnes de 

animais abatidos em cima de papelão, papelão esse que é pego na frente do 

mercado, onde o rato passa, onde passa o gato, onde está lá o pessoal pisando. É 

exposta a carne pendurada na beira da pista, com toda a contaminação da 

impureza da poeira, dos automóveis. Temos uma feira desorganizada que vem aqui 

há mais de 20 anos na feira da Vila onde não temos o Mercado Público. Levando 



em consideração um governo que passou aí, Téo Vilela e o governo atual do Renan 

Filho, onde fecharam os nossos matadouros, onde nossa carne hoje é abatida 

embaixo de pé de árvore na Sapucaia, na Branca, na Ouricuri. E cadê a 

preocupação do governo que é tão atuante. Ele tem que vir olhar a questão, 

porque não pode um marchante ter que pagar o frete para abater seu animal em 

Rio Largo. Qual o lucro que ele vai ter? Que o nosso Governador, que é um cara 

jovem, competente, que vem de um berço político, que ele tenha sensibilidade em 

trazer um Matadouro para Atalaia, ou um matadouro pólo como em Viçosa. Além 

de ser abatido de forma errada em Atalaia, é conduzido de forma errada a carne 

em Atalaia”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Afinal de contas, tudo isso quem sofre é a população em comer, como vereador 

Marcos falou agora, alimentos contaminados alimentos contaminados, não só a 

carne como os demais. A gente vê o frango, a gente vê o peixe, então é tudo 

exposto a céu aberto e quando chove aí que piora com aquela lama. A gente 

também ver a macaxeira, a batata e essas coisas que ainda bem que lava para 

cozinhar, mas, os demais está exposto. A fiscalização também é muito precária, até 

porque não tem uma condição do pessoal que faz a Vigilância Sanitária para 

trabalhar, porque se aquele aquele fiscal junto com o veterinário chegam lá e 

condenar um animal, ele é capaz de ser morto, porque é um prejuízo para o pai de 

família e ele vai de confronto. Então é necessário que a Secretaria de Saúde der 

condições para se trabalhar. Tem que ter um carro, tem que ter a Guarda Municipal, 

tem que ter toda estrutura para trabalhar. Além do mais tem que ter também os 

freezer para condicionar. É como Vossa Excelência falou aqui, que tem que ser 

aberto o Mercado e colocar lá aquelas bancas, tudo com estrutura. Não pode 

deixar colocar em cima de um pano e deixar a carne lá de qualquer jeito, tem que 

colocar a pedra em cima, um mármore. Também tem que ter um local de 

acondicionar a carne, pois o peixe não pode ser exposto. Então vereadora, é uma 

discussão grande que envolve o segmento da sociedade, que envolve o feirante, 

que envolve as pessoas todas que vendem, que envolve a Secretaria de Educação, 

a Secretaria de Saúde e a Infraestrutura. Não tem na feira uma banca sequer 

adequada. Passamos pela feira é batendo com a cabeça. Como é que se não tem 

uma banca para se colocar o exposto que vai ser vendido, você vai cobrar o quê 

desse povo? Se não tem a mínima condição de higiene e de organização na feira". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 



“Houve aqui no nosso município há umas duas terças-feiras atrás, uma Feira da 

Reforma Agrária. A gente passava ali na pista, teve palco, teve tenda, teve as 

bancas, tudo organizado, tudo tão bonito. Vamos dar condições aos nossos 

feirantes. Vamos também, além de capacitar aquele funcionário para ir lá cobrar, 

vamos capacitar os feirantes também para que eles saibam que aquilo dali é deles. 

Trazer eles para problemática, pois eles serão os maiores beneficiados. Agora, eu tô 

ali na minha banca sem estrutura, um em cima do outro, não vendi nada, às vezes 

tô com minha mercadoria boiando, sem a menor condição e aí chega para me 

cobrar um imposto. É correto, o imposto tem que ser pago, mas a estrutura 

também tem que ser dada. Isso para evitar problemas como esse, para evitar essas 

situações. Então, quero solicitar aqui do Marcelo Otaviano realmente o valor da 

arrecadação das três feiras do nosso município, como é que esse dinheiro está 

sendo aplicado e solicitar também que seja aberto um procedimento 

administrativo para se ouvir. Como também solicitar do prefeito do município que 

ele venha a se organizar e chamar esse feirantes para se organizarem e a melhorar 

as condições dos feirantes. 

 

Antes de encerrar quero dizer que estou extremamente feliz de ver o nosso 

Plenário cheio, principalmente de jovens, da nova geração de Atalaia, vocês que 

são o futuro e que vão nos substituir nesta Casa e em todos os segmentos do 

nosso município". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício  

 

“Destacar aqui a presença da pastora Rosana, do segundo e terceiro ano do ensino 

médio da Escola Pequeno Príncipe. Sejam bem vindo e venham sempre que 

quiserem, para ouvir essas discussões do nosso município e ver o que faz um 

vereador que está aqui para representar vocês. Também ao Germinar, que aqui 

está presente”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Nosso vereador aqui Zé Márcio, que é uma pessoa que é da terra, tem suas raízes 

aqui na terra, onde seu bisavô Zeca Lopes foi prefeito por quatro vezes, também 

foi prefeito o seu tio Aloísio Lopes. Zeca Lopes também foi deputado estadual, um 

dos maiores prefeitos desta cidade. Hoje a gente ainda vê Atalaia decaindo, mas 

naquele tempo a gente via que Atalaia estava crescendo. O Clube Social, onde na 

frente existia também um Parque Infantil, onde o pai dele morava bem perto. 

Víamos que a nossa cidade, naquele tempo tinha um cinema, tinha diversão. Essa 

praça era linda, onde a noite os jovens gostavam de passear e namorar. Era uma 



cidade alegre, muito feliz. Essa ponte foi o Ernesto Lopes, seu tataravô que 

começou a construir e depois Zeca Lopes fez várias reformas. Então, é um legado 

histórico assim muito grande na nossa cidade. É um prazer ter Vossa Excelência 

aqui participando hoje aqui da nossa reunião. 

 

E hoje foi muito salutar, haja visto que é raro eu acho que eu nunca vi tanto jovens 

e professores aqui.Não é comum esses jovens nos assistindo e também é bom que 

vocês depois mandem e peçam alguma coisa, critiquem, porque a gente só cresce 

quando a gente ouve as pessoas dizendo alguma sobre o que é necessário para 

nossa cidade.  

 

Começo a falar hoje agradecendo ao secretário de Infraestrutura por nos ter 

ouvido o nosso reclame ali na Rua do Meio, lá na vila Zé Paulino. Tem uma bueira 

muito antiga e eu sempre vinha aqui pedindo para que ele consertasse, pois houve 

até cheia naquela rua. Nessa semana eu passei e o pessoal tava consertando, tá 

toda bonitinha e arrumada. A Avenida São Sebastião na qual eu moro e que dá 

acesso ao Nazaré e ao Jagatá, tava intransitável desde antes de São João. E eu aqui 

sempre pedindo. E o pior que o povo diz assim, é a vereadora a vereadora que 

mora aqui e não faz nada. Em Atalaia, é bom que vocês jovens escutem, tudo que 

acontece aqui são os vereadores responsáveis. O Beré adoeceu e estava na rua, é o 

vereador. Tudo que acontece é o vereador. Mas, a nossa função é de legislar e 

fiscalizar. Nós não só trabalhamos na terça não, o dia a dia nós estamos na cidade 

olhando o que é que tá faltando, ouvindo a reclamação do povo e pedindo. Mas, 

quem tem o poder da caneta é o prefeito. Graças a Deus passou a máquina na rua. 

Eu falava com ele e ele disse que ia botar lá aqueles restos de pó de pedra para 

que melhore. Pedi ao Senador Benedito de Lira na época, onde ele fez aquele 

projeto, mas infelizmente ele não foi reeleito. Mas, tem o Arthur Lira e eu estou 

sempre falando e pedindo a ele que abrace a causa do Jagatá, a entrada que dá 

acesso do Nazaré ao São Sebastião. É um projeto caro, mais de 10 milhões, onde 

tem que fazer o saneamento básico, que não adianta passar o calçamento e depois 

vai ter cheia, porque não tem para onde a água escorrer. Agora é um bairro grande, 

de mais de 5 mil pessoas morando ali. Só no Nazareth são 1500 casas". 

 

Vereador Fabrício Torres (Aparte) 

 

“Endossar as suas palavras e dizer que como secretário de Infraestrutura que fui 

nesse município, algumas vezes tentou se fazer a ideia de fazer o calçamento do 

bairro São Sebastião. Eu praticamente implorei de Joelhos para que não fizessem 

sem o saneamento, porque vai ser feito o Jacaré 2 e pior. Vamos criar o maior 



problema que Atalaia já viu, se fizesse calçamento sem saneamento. Sem o 

saneamento não serve.  

 

E, também quero completar suas palavras e dizer que o nosso bisavô, meu bisavô e 

bisavô do vereador Zé Márcio, foi antes de tudo um visionário, um homem à frente 

do seu tempo, um homem à frente da sua época e que realmente passou para a 

história como um dos maiores líderes políticos da história do município de Atalaia". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Estamos vivendo um momento difícil no nosso município, mas temos também que 

agradecer e vamos falar de coisa boa já que tem aqui a turma jovem. Eu sempre 

digo assim, em Atalaia nós temos tudo, nós não precisamos ir buscar ninguém lá 

fora. Nós temos aqui excelentes professores aqui. Para vocês verem a força de 

vontade quando a gente quer vencer a gente vai lá e vence. Então, é importante 

que a gente tenha a capacidade de realmente querer fazer as coisas e a força de 

vontade também. Eu estou falando isso porque eu tive o prazer de indicar aqui o 

Jeronimo Miranda, que é o artista plástico conhecido no Brasil, um atalaiense que 

tem suas obras aí expostas em São Paulo, Maceió". 

 

Vereador Toni Barros – Presidente em Exercício 

 

“Gostaria de convidar os vereadores Neto Bonfim e Eduardo Tenório, de 

Quebrangulo, para fazer parte do nosso Plenário. Convido as vereadoras Camyla e 

Janaína para recebe lhos aqui”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Continuando, eu tive o prazer de conhecer a ele o título máximo desta Casa que é 

a Comenda Suzana Craveiro Costa e o Título Honorífico de Cidadão Atalaiense. E, 

ele, na sua brilhante ideia, vai homenagear uma pessoa da terra, uma pessoa 

simples da terra, que tinha uma visão muito grande, que é o Zé Neto, que é pai do 

Junior Rocha. É um dos precursores aqui em Atalaia no folclore. Ele começou com 

o Pastoril da melhor idade aqui, onde ele dançava e coordenava, que era 

maravilhoso. E também a quadrilha, as primeiras quadrilhas de Atalaia. Hoje temos 

as quadrilhas lindas, mas seu Zé Neto começou ali no girador com aquela turma. 

Então, era uma pessoa que realmente merece toda a nossa atenção e ser 

homenageado. E, por conta disso, ele junto com a primeira-dama, vereador Quinho, 

vereadora Neide Miranda, ele vai colocar um Monumento Artístico nesta segunda-

feira, às 9 horas da manhã, aqui na praça. O professor Dólar com o Júnior Rocha, 



irão cantar o hino nacional e fazer uma exposição sobre a vida dele, mostrando 

quem foi o Zé Neto para Atalaia e o valor que ele tem para o folclore aqui em 

nossa terra. Então, vai ser essa homenagem, às 9 horas da manhã aqui na praça em 

frente à Igreja. Nesta Casa será exposto o vídeo sobre a vida do Zé Neto, com 

todas as autoridades. Então, vocês vereadores estão convidados, a população em 

geral está convidada para as 9 horas da manhã, nesta segunda-feira, dia 2, aqui na 

praça, onde será colocado esse esse monumento em homenagem ao Zé Neto". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Quero pedir um minuto de silencio pelo falecimento de Daniel Cavalcante de Lima. 

Também quero mandar uma Moção de Pesar para a família”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Quero aqui, em comunhão com os vereadores desta Casa, abri um espaço de 

cinco minutos para os nossos candidatos à UVEAL, o Eduardo Tenório”. 

 

Vereador de Quebrangulo Eduardo Tenório – Candidato a presidente da 

UVEAL 

 

“Bom dia a todos amigos que aqui se encontra na Casa do Poder Legislativo, quero 

aqui saudar a Mesa na presença do presidente Marcos. Quero aqui dizer a vocês 

amigos atalaienses e aos vereadores, que estamos aqui nesse dia de hoje passando 

para visitar os amigos para a dizer aos vereadores daqui de Atalaia que somos 

candidatos a presidente da UVEAL, da União dos Vereadores do Estado de Alagoas. 

Para mim é uma honra está participando aqui na sessão de hoje e poder vir aqui 

me expressar, mostrar os sentimentos da classe dos vereadores em prol dessa 

nossa Instituição, que é a União dos Vereadores do Estado de Alagoas. Quero dizer 

a vocês que a nossa candidatura não é a candidatura do vereador Eduardo, é uma 

candidatura que nasceu diante de várias circunstâncias que vem acontecendo 

diante da UVEAl, existindo alguns motivos de insatisfação da classe. E, ao longo 

dos tempos, desses últimos dois anos, esses acontecimentos vem fazendo com que 

criasse uma turma que vinha sempre analisando as atribuições de ao onde deveria 

ser de fato e de direito voltado para o vereador. E, hoje a atual gestão ela faz uma 

gestão voltada para a diretoria da UVRAL. Um dos nossos pensamentos, quando a 

turma se reuniu com mais de 300 vereadores e indicou o nosso nome para ser 

candidato, era para ser uma candidatura que realmente viesse a ser voltada para os 

vereadores, que viesse de fato representar os vereadores, para que nós vereadores 

tivessem uma representatividade, para que as vezes que os vereadores do Estado 



de Alagoas, sendo ele da cidade de Jundiá uma cidade que tem 7 ou 6 mil 

habitantes, como a cidade de Maceió que tem um milhão de habitantes, fosse sim 

uma UVEAL que defende o vereador, independentemente de tamanho, de poder 

aquisitivo e de poder político. Estamos aqui para isso, para que a gente consiga de 

fato fazer uma gestão voltada para todos os vereadores, seja ele de qualquer 

cidade e seja ele de poder aquisitivo que for. Essa nossa candidatura, Presidente 

Marcos, essa candidatura de um vereador lá de Quebrangulo, com 14 mil 

habitantes, é uma candidatura não do Eduardo como frisei, é uma candidatura de 

mais de 500 vereadores que hoje nos acompanham, para mostrar que para ser 

presidente ao UVEAL não precisa ser vereador que tenha o poder financeiro 

elevado, não precisa ser vereador que seja de Maceió, de Arapiraca, que seja filho 

de Governador. Então, essa nossa candidatura é a candidatura do Marcos, é a 

candidatura da Camyla, é a candidatura da Janaína. Sabe por quê? Por que a partir 

do momento que o vereador Eduardo for eleito, pode ter certeza que qualquer um 

pode ser presidente da UVEAL, independentemente de ser afilhado de Governador. 

Essa minha candidatura é a candidatura ousada, tendo eu como candidato a 

presidente, o meu amigo Neto candidato a vice-presidente lá de Jundiaí. O Vinícius 

lá de batalha. Essa é uma chapa de vereadores de cidade pequena, para que a 

gente venha mostrar aos vereadores que não precisa ser vereador apadrinhado por 

forças políticas do Estado para ser presidente da UVEAL.  

 

E, quem de fato e de direito conhece o sentimento dos vereadores, somos nós de 

cidade pequena, nós sabemos o que é está aqui na Câmara, sabemos do 

sentimento da população e da reivindicação da população. A gente sabe o que é o 

vereador que faz pela população, inclusive até nas partes sociais, que cada um de 

nós vereadores têm o trabalho social, que não é obrigação do vereador, mas por a 

gente vê necessidade, já que as nossas Prefeituras faltam na estrutura, saúde, 

educação e segurança. A gente tem a nossa a nossa parte social e conseguimos 

ajudar o nosso povo, independentemente de ser vereador, que é legislar e fiscalizar. 

E, pensando nisso aqui, também o vereador Eduardo tem vários pensamentos para 

que a gente consiga várias parcerias para os vereadores, como exemplo, eu gosto 

muito da Saúde, sou um vereador que usa muito a saúde e tenho em Arapiraca e 

em Maceió hoje, 30 clínicas que eu tenho convênio pessoal como vereador e tem 

hoje 50% de desconto nessas clínicas. Por que não trazer isso? Hoje a gente não 

tem um plano de saúde, hoje a gente não tem uma parceria com hotel. A gente 

tem uma Instituição que não representa. Hoje a gente não tem uma Instituição que 

na hora que o vereador precisa, independentemente de briga de vereador e briga 

de prefeito, a nossa Associação tem que estar à disposição do vereador, que é a 

classe que ela representa. Então, a gente tem que deixar essa Instituição forte. Tem 

que fortalecer ela para que as vezes que a gente precisar, ela esteja forte. A UVEAL, 



o papel dela é fazer a ligação do vereador aos órgãos estaduais e federais, para 

que possamos conseguir algum recurso, algum benefício para a nossa classe. A 

gente tem que acabarcom essa história que o vereador só pode chegar até o 

governador se for com o prefeito, se for com deputado, até porque a classe dos 

vereadores hoje é a classe mais forte que existe na política e, por que não na hora 

da gente revindicar alguma coisa para o nosso município, tem que ser com prefeito 

e deputado. Vamos acabar isso, porque existe isso ainda de vereador tem que 

depender de prefeito e deputado para poder resolver alguma coisa para o seu 

município. É que nós não se reúnem e não tem força para lutar, porque a nossa 

Instituição ela defende os interesses pessoais. 

 

As gestões que ali passaram, sempre teve convênio com Governo. Eu sou um 

candidato hoje independente, sou um candidato da classe. Eu não tô aqui porque 

o Governador me colocou, nem porque a força pública do Estado me colocou. Eu 

tô aqui porque foi uma decisão de mais de 500 vereadores, para quando 

estivermos a frente da UVEAL, para que a gente possa lutar através do governo, 

secretaria eu vou lá e se por acaso não foi atendido, não tem problema, vou fazer 

uma comissão, vamos lá e gravar um vídeo, vou para Tribuna, vou para rede social, 

vou para imprensa e vamos mostrar que os vereadores só tem, dizendo no popular, 

valor em tempo de eleição. E a gente tem que mudar isso aí, tem que mostrar que 

os vereadores do Estado de Alagoas, os 1078 que compõem o Poder Legislativo no 

Estado, eles são fortes sim para defender seu povo e reivindicar na hora que eles 

acharem para a população. Então, portanto, amigos preciso desse voto de vocês. 

Se vocês ainda não tiveram um compromisso com outra chapa ou ainda tiver 

analisando voto e que puder dar essa força a gente, ficarei muito grato. Vou repetir, 

essa nossa candidatura é a candidatura de vocês, a candidatura do vereador que 

tem 500 votos e pode sim ser presidente da UVEAL". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vereador Eduardo, queria desejar boa sorte a Vossa Excelência. O vereador 

Mauricio é o responsável por pedir os votos para Vossa Excelência. Espero que o 

senhor volte a esta Casa depois de eleito e não só agora em campanha. Não vou 

cobrar do senhor, vou cobrar do Mauricio que foi quem pediu voto a mim”. 

 

Vereador de Quebrangulo Eduardo Tenório – Candidato a presidente da 

UVEAL 

 



“Agradeço a vocês que estão nos ajudando. Aqui tem o Marcos, o Mauricio e a 

Janaína que estão na chapa junto com a gente. Para mim é muito gratificante ter 

pessoas como vocês vindo dar apoio a nossa chapa”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“A última vez que participei de uma festa na UVEAL, foi no Clube. Fizeram a 

entrega de uma Comenda. Sinceramente, eu sai altamente decepciona e mais 

nunca fui para um local daquele, onde só em entrar você era mal recebido”. 

 

Vereador de Quebrangulo Eduardo Tenório – Candidato a presidente da 

UVEAL 

 

“Inclusive essa foi a única festa que a UVEAL fez. E, fez porque era eleição de 

Governador. Fez  para apresentar o candidato a senador e o nosso Governador, a 

classe dos vereadores”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Primeiro é uma honra vereador Eduardo e demais vereadores de recebê-los aqui 

nesta Casa. Quatro vereadores de quatro municípios diferentes. Eu venho aqui 

dizer que estou no meu primeiro mandato, votei no presidente que hoje está à 

frente da UVEAL e realmente não me sinto representada. Esse foi um dos motivos 

principais de querer votar na chapa que não fosse a atual. Quero também aqui 

pedir aos colegas vereadores um voto de confiança. Vereador Quinho, você não vai 

cobrar só de um vereador, porque hoje Atalaia está bem representado na UVEAL. 

Essa chapa do vereador Eduardo tem três vereadores de Atalaia. Então, eu acho 

que a maior representatividade que a Câmara de Atalaia teve nos últimos tempos. 

Quero reforçar o meu pedido e queria que todos compareçam no sábado, para lá a 

gente confirme o nosso apoio por uma UVEAL mais forte. Muito obrigada". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Eu quero aqui em viva-voz dizer que sou vice-presidente dessa Casa. Tô interino 

hoje, porque o meu amigo particular vereador Alexandre teve que fazer uns 

exames. E, dizer que o que levou o Marcos Rebollo a fazer parte da chapa foi 

depois de um ato covarde de alguns membros da UVEAL perante o nosso amigo 

Paulinho Bulgari. Eu sou guarda municipal do Pilar há nove anos e acompanho 

também a política do Pilar. Tudo bem que ele respondesse perante a justiça do 

jeito que fosse, para ele responder com o confronto com o prefeito, do qual faz a 



posição na cidade do Pilar. Mas, eu nunca aceitaria e nem aceito que membros da 

UVEAL saia da sua Casa para fazer ligações para não apoiar o vereador Paulinho. 

Isso aí foi uma covardia. Aqui nós temos livre arbítrio para votar em quem quiser. 

Sou político independente e devo satisfação ao ponto de Atalaia e não devo 

satisfação a político nenhum. Vou votar no amigo Eduardo, Neto, Bonfim 

acompanha o grupo é porque tem que ter mudança desde muitos anos atrás. No 

Fabiano podia votar de novo, mas se ele não fosse manobrado por alguns 

membros da UVEAL que fizeram o número de ligações para vereadores para não 

dar apoio ao nosso amigo Paulinho. Qualquer um de nós estamos sujeito a passar 

por aquela retaliação. Desde já conte com o meu apoio. Estarei sim comemorando 

a vitória no Sábado junto com vocês". 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“O vereador Mauricio não me pediu voto para Vossa Excelência. Mas, se Vossa 

Excelência tiver de ganhar por um voto, pode considerar-se eleito, pois voto em 

Vossa Excelência”. 

 

Vereador Zé Márcio da cidade de Maceió 

 

“Presidente Marcos, vou ser rápido. Só para agradecer a vereadora Neide pela 

referência a nossa família. Agradecer a consideração e pela lembrança de quem 

tanto fez para Atalaia. A nossa família que hoje tem um assento aqui neste 

Parlamento através do vereador Fabrício.  

 

A gente veio aqui para falar sobre a UVEAL. A Câmara de Maceió, como o Eduardo 

falou, ela algum tempo havia se afastado da UVEAL por discordar do que vem 

acontecendo nesses últimos 10 anos. Mas, com o compromisso de Eduardo, que 

como ele falou, vem de município pequeno como é Quebrangulo, mas que 

conhece o problema do interior.  

 

O vereador muitas vezes chega à Maceió e não tem um lugar para ficar, quando a 

UVEAL  hoje tem um Clube que só serve como casa de praia para seus dirigentes 

no Francês. Ficamos muito preocupados com isso. A gente vê hoje um presidente 

que não representa a classe, que não interesse e preocupação com o vereador.  

 

Já estive com o Eduardo em várias Câmaras e a maioria delas, inclusive uma vizinha, 

para vocês terem idéia da falta de presença do vereador Fabiano, a Câmara de São 

Sebastião, vizinha a Arapiraca. Os 11 vereadores de lá estão com a mudança. 



Maceió ele esteve uma vez para tentar um convênio. De lá para cá não apareceu 

mais. 

 

Acreditamos que chegou o momento de a UVEAL ser representada por uma 

candidatura que nasceu dos vereadores e que nasceu de um problema com um 

parlamentar. A questão do Paulinho Bugari é muito grave, porque todo lugar de 

Alagoas é possível fazer oposição, mas com respeito. Questão pessoal se resolve na 

Justiça. O que não pode é vereador de oposição ser penalizado, porque reclamou 

de prefeito ou por ter problema pessoal com primeira-dama. Então, o que fez 

Fabiano Leão, o que fez o vereador Anizão que diz representar a UVEB, onde já 

gravei um vídeo na sexta-feira e vou mandar para ele e os vereadores, para dizer 

quem é o vereador Anizão e o que ele tem feito contra os vereadores de Alagoas.  

 

Não tenham duvidas, que no dia 31, Eduardo Tenório, Neto Bonfim e essa chapa 

que vocês fazem parte, vai ser eleita e com uma grande diferença de votos. Todos 

os dias recebemos ligações pedindo oposição. Então, o presidente Fabiano Leão 

não tem legitimidade para representar a classe dos vereadores.  

 

Tenho certeza que iremos contar com a unanimidade da Câmara de Atalaia e 

vamos sim dar a resposta a essa diretoria atual nas urnas”. 

 

Vereador Neto Bonfim da cidade de Jundiá 

 

“Agradecer a vocês por terem engajado nessa campanha, que é a campanha da 

mudança, a campanha onde nós realmente vamos ter representantes honrados e 

compromissados com mandato de vereador e não com mandato de prefeito. E 

dizer que vamos estar sempre prontos para servir a nossa classe, porque a nossa 

classe, como costumo dizer, é tipo um para-choque, onde a primeira pancada vem 

no vereador. Qualquer coisa que acontece, a culpa é do vereador. Então, temos 

que ter valor e sermos valorizados para que possamos crescer e alavancar o nosso 

nome de vereador, porque é o vereador que tá o dia a dia vendo os anseios da 

população, que tá vendo a dificuldade do município de perto e é o vereador que tá 

sempre mais próximo na hora da necessidade do nosso povo. Meu muito obrigado 

e vamos juntos para mudar essa história da UVEAL e para que possamos ser unidos 

para assim sermos valorizados". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Senhor Presidente, agradecer o nosso futuro presidente da UVEAL, o nosso vice e 

essa faixa que está compondo ela. Eu também faço parte e venho lutando por ela, 



porque a UVEAL tem que ser do vereador. Hoje, a UVEAL tem apartamento e vem 

vereador lá no Alto Sertão para resolver alguma coisa em Maceió, mas esse 

apartamento não funciona para o vereador. Tem um Clube onde o vereador quer ir 

com a sua família, mas hoje é usado só nos finais de semana, só para a diretoria, só 

para o presidente Fabiano.  

 

Eu estava viajando, estava em Salvador, quando aconteceu a prisão do nosso 

amigo Paulino. Lá eu comecei a movimentar o grupo da UVEAL, comecei a pedir 

providencias e pedi que o vereador Fabiano tomasse a frente. O Eduardo, lá de 

Quebrangulo, começou a ir a Maceió para começar a dar apoio ao vereador. O que 

aconteceu com o vereador Paulino, pode acontecer com qualquer um.  

 

Queremos uma classe que defenda o vereador, não uma classe hoje onde quem 

manda é o Governo do Estado e a AMA, onde o Hugo Wanderley é quem dar as 

cartadas hoje na UVEAL. Os representantes usam a UVEAL para pedir cargo ao 

Governador do Estado e não para defender o vereador. 

 

O vereador Anizão, que já esteve aqui, eu pensei que esse cara tinha caráter. Mas, 

não tem caráter nenhum. A gente trabalhando para defender o Paulinho Bugarí e 

ele ligando para os companheiros vereadores dizendo que não fossem, pois o 

Paulinho é isso e aquilo. Representando nós na UVB, só para defender prefeito a 

pedido do Governador. 

 

Essa chapa é a mudança e tenho certeza que o Eduardo vai voltar aqui, pois iremos 

cobrar sua presença aqui.  

 

Que faça uma UVEAL dividindo as regiões, para que ela seja mais participativa.  

 

Contamos também com o apoio do presidente Alexandre Tenório. 

 

Só informando que quando eu venho a esta Tribuna, primeiro tenho conhecimento 

do que vou dizer, para não conversar coisa que não deve. Vi o pronunciamento de 

Vossa Excelência, uma excelente parlamentar em defender o seu povo. Só informar, 

sem tocar em mérito, que essa semana passada a Secretaria Municipal de Saúde 

ela conseguiu atender no nosso município, cem gestantes com ultrassom e com 

todos os exames de laboratório. Vai começar a fazer isso, para atender a demanda 

que existe em nosso município”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 



“Até mesmo na semana passada, eu citei esses atendimentos. Inclusive coloquei 

uma Indicação que vai ser votada hoje, solicitando que isso seja uma constante no 

nosso município e não num dia festivo. Para falar a verdade esse evento foi feito 

em uma espécie de mutirão, em uma evento festivo e com sorteio de brindes. Mas, 

isso não é a realidade do nosso município, não é uma constante”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Também informo a Vossa Excelência e aos pares nesta sessão, que vemos 

cobrando, pois tem uma estrutura lá em cima no Hospital, para a existência do 

Laboratório. Já tenho informação de que ele está sendo licitado. Essa semana que 

passou a Secretaria levou para Maceió 50 pessoas para fazer mamografia. Essa 

questão de brindes, também vi nas suas redes sociais, que a vereadora também 

deu brindes para animar o pessoal”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“É um evento festivo e quem ganha é a população. Não estou criticando, só 

solicitando que seja uma constante. Inclusive, com relação ao Laboratório, tem uma 

Indicação desta vereadora para que a secretária possa nos passar o andamento das 

licitações. Desde o ano passado temos a informação que o Laboratório está em 

fase de licitação e é muito estranho uma licitação de quase um ano”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Quando a saúde vai bem, todo mundo vai bem. Vai bem a população, vai bem os 

parlamentares. Quando a nossa população chega num posto de Saúde e não tem o 

exame, não tem uma ultrason, quem ele procura? O vereador. Se não tem no 

município, o vereador vai gastar e vai custar muito caro para ele. Quando alguém 

bate na minha porta para fazer um hemograma, uma ultrason é porque está 

precisando e a gente faz, trabalhando e dando essa assistência a nossa população. 

Faço isso diariamente. 

 

Vi Vossa Excelência comentando aqui sobre a Feira da Reforma Agrária. Aquela 

Feira é patrocinada pelo Iteral. Vem com aquela estrutura para divulgar mais a 

reforma agrária. É de grande importância, porque muita gente vendeu. Até solicitei 

ao prefeito que implantasse isso diariamente no Mercado Público municipal, 

porque vem o pessoal dos Assentamentos e coloca as suas bancas e o pessoal vem 

comprar produtos frescos e mais baratos. 

 



Hoje estamos preocupados, pois estamos com problemas nas estradas, nas linhas 

que carregam os estudantes. O ônibus atolou ontem e atola quando chove. A 

nossa população e os nossos alunos sofrem. Já estivemos no DER com o prefeito e 

só estamos esperando passar as chuvas para poder melhorar aquela região. 

 

Hoje eu fui informado pela secretária que só tem um PSF que está sem médico, 

que é esse da Rua de Cima”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“O de Santo Antônio não tem médico. A médica está de licença sem vencimento. 

Quem vai lá uma vez por semana, descobrindo um dia o PSF do Centro, é a Dra. 

Socorro”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Logicamente estamos preocupados com a Saúde. Mas, quem sabe a falta que faz 

o médico  é que realmente precisa dele, a urgência. Não passar seis meses para 

arrumar um médico. Aí já estão de brincadeira. O que a gente quer é que façam 

um Mutirão e não deixe nada descoberto. Doença não manda recado, ela vem”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vossa Excelência tem razão. Eu cobro isso, porque sinto na pele a demanda do 

pessoal que me procuro para poder estar resolvendo. 

 

Há uns 15 dias tive um problema de dengue e o meu plano de saúde é o SUS. 

Cheguei no Hospital, fiz minha ficha, fui para uma triagem onde medi a pressão e 

tudo mais. Marquei no relógio e fui atendido em 20 minutos. Fui para o soro e fui 

medicado. As vezes tem gente que chega no Hospital, passa 30 minutos e acha 

que é um absurdo. Tenho um primo que é parlamentar, o deputado Chico Tenório 

que o plano dele é Unimed. Liguei para ele as três horas da tarde e ele disse que 

estava na Santa Casa para ser atendido. Liguei para ele sete horas da noite e ainda 

não tinha sido atendido. 

 

Aqui somos treze vereadores, cada um com seu pensamento. A democracia existe 

e cada um tem que defender o seu direito. A divergência é salutar, pois cada um 

tem o interesse de defender a sua população. Com essa Câmara unida, teremos 

uma Atalaia diferente”. 

 



Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo quero agradecer a Deus. Obrigado Senhor, por me permitir estar 

mais uma vez aqui nesta Tribuna.  

 

Quero também cumprimentar os professores e alunos do Pequeno Príncipe que 

estiveram aqui nesta Casa. Esses alunos hoje são o futuro do amanhã. 

 

Hoje Jenipapeiro está triste, pois perdemos hoje o Daniel Cavalcante de Lima. Filho 

de Atalaia, tinha 90 anos e que hoje está nos braços de Deus. A família de toda 

Alagoas, vieram para fazer o sepultamento do nosso querido Daniel. Quero mandar 

uma Moção de Pesar para Vandele Cavalcante e família. Que seja coletiva. 

 

Ao sair daqui vou na Clinica Himagem pagar um raio-x. Já perguntei até a Karla 

quanto era. Mas, jamais vou deixar que uma pessoa que está sem poder andar, 

com problema na coluna, fique sem fazer esse exame. Isso faço todas as semanas. 

Então, fiz também um oficio para a secretária de Saúde que ela respondeu no dia 4 

de junho de 2019, dizendo que estava em licitação. No momento eu pedi que 

colocasse um laboratório em funcionamento no Hospital e que fizesse um contrato 

com as clinicas que já existem em Atalaia. Não vejo a hora que esse laboratório 

funcione, espero que seja logo. 

 

Pedi é bom, mas quando fizer as coisas corretas, vamos também parabenizar. 

Fiquei muito feliz quando foi melhorada ontem aquela estrada do São Sebastião. 

Quero parabenizar ao prefeito, ao secretário de Infraestrutura, a toda equipe e a 

nós vereadores, pois todos nós já pedimos isso aqui. Tenho uma família, uma 

pessoa muito querida que mora no São Sebastião e tinha dito que não iria durante 

a campanha para o São Sebastião, porque tenho vergonha”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vereadora Maria, quem tem que ter vergonha é o prefeito e não os vereadores. 

Vereadores só podem estar solicitando. Vá pedir o voto da senhora lá”. 

 

Vereador Fabrício Torres (Aparte) 

 

“Só acrescentando uma informação aqui, pois estive com o secretário de 

Infraestrutura esta semana e ele me falou que está com um material para ser 

colocado naquelas ruas e que vai ser feito um trabalho com pó de pedra”.  

 



Vereadora Maria da Comesa 

 

“Com esse trabalho que está sendo feito lá no São Sebastião, fiquei muito feliz. Já 

passei por essa situação com a estrada do Jenipapeiro, onde já não agüentava mais 

o pessoal tanto reclamar. Mas, graças a Deus o governador Renan Filho fez aquela 

estrada”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Sobre as nossas Indicações, o secretário João Eudes atendeu lá aquela Rua 

próxima a Creche e ao PSF. Ele conseguiu um material muito bom, que não é só o 

pó de pedra, mas sim a brita grossa. Amanhã ou depois, está estendendo para a 

principal do São Sebastião. A Indicação também é para que coloque esse material 

na estrada que liga o Nazareth, pois é uma situação muito caótica ali. O secretário 

João Eudes está de parabéns por ter cosneguido esse material. É apenas um 

paliativo. O Governador prometeu ao prefeito que o saneamento está por vim”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Que ele estenda esse trabalho para a ladeira da Sapucaia, que resolve todos os 

problemas daquela população”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Quero neste momento fazer uma Indicação para o secretário de Infraestrutura, o 

João Eudes, para que ele coloque tambores ali próximo a Comesa e em frente a 

Igreja Madureira, para que seja colocado o lixo, ao invés de colocarem no chão, 

onde os animais rasgam as sacolas e fazem a maior bagunça”.      

 
 


