
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 28 DE MAIO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Quero parabenizar primeiramente ao padre Manoel e a todos que fazem a Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição, pela brilhante festa ocorrida no último domingo. 

O 1º passeio beneficente a cavalo da Igreja foi uma festa muito bonita e muito 

organizada”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Vereadora, eu sabia que aqui na Câmara tínhamos vereadoras com brilhantismo 

no que faz, advogadas, médicas e a Maria que por quatro mandatos foi presidente 

desta Casa. Vereadoras competentíssima. Agora, não sabia que tínhamos uma 

vereadora que canta toada. Eu filmei, pois a vereadora Janaína deu um show na 

cavalgada. Aos organizadores de cavalgada, se puderem, convidem a vereadora 

Janaína para cantar toada, que vai ser um show”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Gostaria de convidar, através da nossa amiga Lourdinha, pois a Fundação Amadeu 

Inácio tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a reunião informativa sobre a 

continuidade das ações desenvolvidas em seus projetos. O evento vai acontecer no 

dia 01 de junho, próximo sábado, as 15 horas, no Clube Social da comunidade, 

situado no Distrito Ouricuri. Contamos com as presenças dos nobres colegas 

vereadores e do apoio de quem puder comparecer”. 

 



Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“No domingo, dia 02, também haverá lá a cavalhada. Espero que Vossa Senhoria 

entre em contato com o padre Manoel, para lá ser feito o leilão do cavalo. Houve aí 

um mau entendido, pois eu disse aqui na Tribuna que o cavalo está lá e vai ser 

doado para a Paróquia da Igreja”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Desde já a comunidade é que agradece. Sou testemunha vereador, de quando o 

senhor doou o animal. Mas, nunca é tarde e quem vai ganhar com isso é a Igreja. 

 

Enviei algumas mensagens, alguns vídeos e fotos ao secretário de Infraestrutura, 

que prontamente me atendeu dizendo que iria tomar as devidas providências. 

Porém, como tem que ser, apresentei aqui algumas Indicações, onde estou 

solicitando lâmpadas no Mirante, na Vila em frente a Farmácia do Arnon e em ruas 

da Branca. Assim como, os moradores do Parque do Futuro II, mas precisamente 

uma moça chamada Nayla, pois pra quem acha que eu quis aparecer com a 

ferramenta que criei com o nome Vereadora Online, eu criei desde 2017. Quem me 

acompanha nas redes sociais o trabalho da vereadora Janaína do Cal, sabe muito 

bem pra quê eu criei essa ferramenta, para que eu ficasse mais perto da 

comunidade. Hoje, na era digital, quase todas as pessoas fazem uso de um 

Whatsapp, de um Facebook ou de um Instagram. Eu moro no Distrito Branca, mas 

o meu telefone está 24 horas, conectado com os moradores de todas as regiões de 

Atalaia. Não tenho culpa se muitas pessoas ainda não estão atualizadas, mas eu 

tenho a preocupação de estudar e de atender a população. Isso não quer dizer que 

vou resolver problema algum, mas eu vou tentar ajudar, estou aqui para 

intermediar, cobrar e fiscalizar, mas infelizmente o poder de executar não é meu. 

Quem sabe né, pois 2020 é ano de eleição e quem sabe a vereadora Janaína do Cal 

não se torna prefeita da cidade. O futuro a Deus pertence. Mas, enquanto eu estou 

aqui a minha obrigação eu estou fazendo. Então, são através dessas ferramentas 

que as minhas Indicações estão vindo. No Distrito Branca, é normal que eu saiba 

mais as dificuldades de lá, pois eu estou lá, assim como o vereador Ricardo. Porém, 

eu estou preocupada com o município todo, porque não fui eleita pelo povo só do 

Distrito Branca. Tive votos em todos os Distritos e Povoados da cidade. Então, 

assim, quando quiser falar da vereadora Janaína do Cal, não precisa usar o 

Whatsapp, venha na minha presença e fala. Mas, fala com propriedade. Primeiro, 

estude interpretação de texto e o português para poder falar da vereadora Janaína 

do Cal, pois não dou essa ousadia a homem e nem a mulher nenhum. Nem queria 



falar isso, mas sei que tudo que acontece na minha vida pública, política, eu tenho 

a obrigação e a satisfação com a população. 

 

Ratificando aqui as palavras do presidente, hoje eu trouxe até uma emenda que iria 

apresentar para a criação do Conselho de Segurança. Vi que a emenda não iria 

modificar muita coisa. E, para que o projeto seja mais célere, diante da 

preocupação do Ministério Público, que pediu para que esta Casa criasse o 

Conselho o mais rápido possível, pois isso tem sido feito em vários municípios. 

Ontem mesmo, foi inaugurado lá na cidade de Marechal Deodoro. Quero dizer ao 

presidente que o meu voto é favorável. Hoje apresentei o parecer da Comissão, 

favorável. Um membro desta Casa irá fazer parte do Conselho. Seja qual for, que 

realmente participe e tenha influencia sobre esse Conselho. Acredito que esse 

Conselho possa ajudar sim ao município.  

 

Para finalizar as minhas palavras, mas uma vez vou tratar do assunto da Saúde. 

Estou encaminhando hoje e vou pessoalmente, pois é um oficio. Vou encaminhar 

ao presidente da Licitação do município, para saber em que pé está a licitação 

sobre a compra de três ambulâncias. No dia 8 de maio de 2018, foi creditado nos 

cofres da Prefeitura R$ 240.000,00 referentes a três emendas parlamentares de 

R$ 80.000,00 cada, para serem compradas três ambulâncias. E, até agora, não foi 

comprada nenhuma. Não é possível que durante um ano não deu tempo de fazer 

um processo licitatorio. Precisamos dessa celeridade. Hoje, o Distrito Branca, com 

quase 8 mil habitantes, só é atendida a população, porque o vereador Ricardo tem 

uma ambulância própria dele. Na Porangaba, o vereador Marivaldo tem a 

ambulância dele. Claro que tem uma contrapartida do município”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“A semana passada, uma pessoa adoeceu lá no Jagatá, bem próximo do Hospital. 

Custa 20 reais para um carro ir levar a pessoa doente, dali para o Hospital. Vocês 

vejam, numa situação que nós estamos, sem emprego, não tem Usina, sem uma 

condição de nada. Adoece uma pessoa a noite, não pode caminhar e vai ter que 

desembolsar 20 reais para ir até o Hospital. Pegar o dinheiro público e não aplicar 

na Saúde, isso se chama negligência. Isso é crime. Deve ser realmente visto com a 

maior seriedade. Nossos municípeis precisam de uma saúde digna. Haja vista que 

não se faz nem um hemograma na cidade.  

 

Domingo não tinha plantonista no Hospital e isso é uma vergonha. Um Hospital 

onde só funciona a emergência e a sala de parto. Então, temos que tomar uma 



providência. A secretária tem que vim pelo menos aqui se explicar. Explicar o 

porquê que essas verbas federal vem e não se faz nada.  

 

Lá na Vila tem um Posto fechado, enquanto nós estamos trabalhando em uma 

situação insalubre. É vergonhoso”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“É verdade vereadora. E, a senhora tem até mais propriedade para falar sobre isso. 

Inclusive, na quarta-feira, o presidente é até testemunha, que uma pessoa me ligou 

da Branca para pedir um socorro e eu mandei ir um carro, pois eu não me nego a 

fazer uma assistência. Mas, nós pagamos impostos. O Sistema Único de Saúde é 

para todos, é direito nosso. O vereador paga, pois faz parte de um trabalho, mas, 

vem dinheiro para isso.  

 

Essas emendas vieram exclusivamente para compra de ambulância. Tenho cópia 

disso. Não é possível que durante um ano, a Comissão não conseguiu fazer a 

licitação para a compra dessas ambulâncias.       

 

Outra coisa muito série que irei pedir esclarecimento a secretária é o seguinte, os 

Postos de Saúde do Distrito Branca estão sem médicos. Toda terça-feira eu digo 

isso. O Branca I está desde fevereiro e o Branca II desde novembro do ano passado. 

Já está completando seis meses. O que ocorre é que o nome do médico continua 

no Sistema, o que significa que o recurso do Posto de Saúde continua vindo para o 

município todos os meses. Fiz essa consulta no dia de hoje. Esse médico também 

estava participando de uma junta, que hoje em Atalaia só tem um médico. Quando 

chega para poder carimbar, assinar, é levado a outra médica que nem vê o 

paciente, mas é levado para ela assinar o que o outro médico assinou. Digo isso 

porque tenho pessoas que aconteceu isso”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Realmente é preocupante a situação do nosso Distrito, onde temos a maior 

comunidade de nossa cidade. O nosso Distrito é um dos maiores do Estado. Já fiz 

Indicação e Requerimentos e estamos ansiosamente aguardando que venham 

esses médicos para atender a nossa comunidade, pois lá está em um estado de 

calamidade. Tem que ter urgência para que a gente possa solucionar isso o mais 

rápido possível e colocar médico no Branca I e no Branca II. Pode contar comigo 

vereadora”. 

 



Vereadora Janaína do Cal 

 

“É lamentável estarmos aqui durante seis meses pedindo um médico. Podemos 

pedir aqui outras coisas, como um calçamento, que é mais difícil, mas um médico, 

a saúde das pessoas não pode esperar. Isso está sobrecarregando o Hospital”.  

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Os médicos não querem dar plantão no Hospital João Lyra, porque a demanda é 

muito grande. Em Maceió, no Assis Chateaubriand se atende no máximo 50 

pacientes em uma emergência. Aqui você atende 170. Além do mais, com o salário 

atrasado. Quem vai trabalhar sem receber? Os médicos contratados eu acho 

certíssimo, pois fica três meses sem receber. Ainda continuam vindo, para vê se 

recebe um ou dois meses. Mas, não recebe. Quem vai trabalhar de graça? Todas as 

outras profissões recebem, mas querem que o médico trabalhe de graça. Uma 

Faculdade de Medicina é caríssima, os cursos são caríssimos e, além do mais, tem o 

deslocamento. Na medicina não tem isso de levar para casa para estudar, tem que 

ser resolvido na hora, pois, caso contrário, o paciente morre. Por isso tem médicos 

aí com ponte de safena, com depressão. Não olham para a Saúde como deveria ser 

e por isso começa a adoecer os próprios profissionais da Saúde, não só os médicos, 

como os agentes de Saúde, os enfermeiros e os outros profissionais. Então, é 

necessário que se reveja isso, pois não é a culpa do médico, é do sistema”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Então, fica aqui esse meu pedido, para que a secretária que representa a pasta, 

nos dê essas informações. Esperamos que todas essas nossas reivindicações 

sejamatendidas”.  

 

Vereador Cicinho 

 

“Nesse dia de hoje, quero parabenizar ao padre Manoel, a Comissão da Igreja, que 

fizeram nesse último domingo, um passei que acredito que tenha sido o primeiro 

que a Igreja, junto com seus colaboradores, constituiu. E, que venham outros e 

outros, para dar uma animação e tirar o nosso município desse marasmo, pois o 

que vemos são as ruas vazias em dias de domingo. Foi uma festa brilhante, bonita, 

sem confusão. Anima mais e melhora o nosso convívio com a sociedade. Estão de 

parabéns também todos aqueles que prestigiaram e que foram a esse passeio.  

 



Quero aqui fazer mais uma reclamação do Povoado Branca de Atalaia, onde eu 

estive visitando alguns amigos, que me falaram que estava faltando água há dias. 

Não sabem se é falta d’água ou falta de administração. Os secretários, os diretores 

que estejam nos ouvindo, que tenha coração e sensibilidade de ser humano, para 

tentar resolver esses problemas que estão acontecendo em nosso município.  

 

Por onde a gente passa a gente ver reclamação de falta d’água, de que a água não 

é de qualidade, é reclamação de lixo e outras. Como disse a nobre vereadora 

Janaína agora a pouco, o papel do vereador não é executar obra, o papel do 

vereador é fiscalizar e reivindicar o que a população tem a falar ao vereador. A 

parte de executar, cabe ao prefeito. Então, quero pedir ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito que reveja esses secretariados que Vossa Excelência colocou nas pastas. Se 

não tiver competência, que tire e coloque outro. Agora, não deixe o nosso 

município se acabar mais do que está se acabando. Ou muda, ou toma 

responsabilidade, Atalaia vai pra miséria. Isso não é a realidade do nosso município, 

pois vem recurso, vem dinheiro para o nosso município. O que está faltando é 

responsabilidade, é honestidade. Um recurso de três ambulâncias que chegou há 

um ano. Isso não existe. Agora, enquanto isso tem ambulâncias com as portas 

caindo aos pedaços, trazendo riscos ao povo de Atalaia que precisa.  

 

Não se admite o que estão fazendo os secretários do município de Atalaia. Mas, 

não se admite mais ainda, é o prefeito de Atalaia saber do que está acontecendo e 

não tomar as providências. Parece que está fazendo mesmo para maltratar o povo. 

Parece que está querendo acabar com o povo de Atalaia.  

 

O vereador Cicinho não irá se calar nunca diante do que está errado. O que estiver 

certo aqui, o vereador Cicinho vem para parabenizar. Não sou daquele que vai 

fazer oposição a prefeito, que mesmo que ele fizer uma coisa que beneficie Atalaia, 

vou dizer que ele está errado. Vou dizer que ele está de parabéns, pois está 

cumprindo com a função dele de gestor público. A não ser que ele esteja 

pensando que comprou a Prefeitura e que por isso pode fazer do jeito que ele 

quiser, que é uma propriedade particular. Mas, até que eu saiba, a Prefeitura não 

foi comprada e em 2020 ou 2022 como dizem, vai ter eleição. E, na próxima eleição, 

todos nós que seremos candidatos, como eu serei se Deus quiser, vamos ser 

julgados. A gente viu o que aconteceu em uma eleição de Presidente da República. 

A gente tira por uma filha de Atalaia, a Ivanize, com mais de mil votos. Algo 

aconteceu para ela ter esses votos.  

 

Estou fazendo um Requerimento, de minha autoria e irei ler aqui em Plenário. 

Excelentíssimo Senhor Alexandre Vieira Tenório, Presidente da Câmara Municipal 



de Atalaia. Venho por meio desse solicitar a elaboração de um projeto de Decreto 

Legislativo, nos moldes do artigo 106, do Regimento Interno da Câmara Legislativa, 

visando a convocação da secretária municipal de Saúde, a senhora Rosangela 

Maria da Silva, para prestar esclarecimentos a respeito da falta de médicos em 

Branca de Atalaia, Povoado Olhos D’água e Povoado Santo Antônio e as caronas 

que são dadas no carro de hemodiálise. Então, senhores vereadores, isso que o 

vereador Cicinho está pedindo, é para tirar das costas dos senhores a cobrança do 

povo. O povo cobra é do vereador que não tem médico e que é para fazer alguma 

coisa. Nunca vai chegar até o prefeito, até porque, para e chegar na Prefeitura para 

falar com o prefeito de Atalaia, é quase impossível. Agora em 2020 ele vai tá 

batendo na porta de cada hoje e pedindo sua ajuda, dizendo que tem projeto por 

Atalaia, que precisa de mais quatro anos para fazer alguma coisa por Atalaia. Mas, 

o povo de Atalaia vai ter a dignidade e a resposta para dar a esses políticos que 

promete e não cumpre. Tem tudo nas mãos para fazer uma boa administração e 

porquê não faz?”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Vossa Excelência faz muito bem em convocar a secretário, fazendo isso na forma 

da Lei, pois se ela não vim, será penalizada”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Está aqui o pedido de elaboração do Decreto Legislativo. Se ela não vim, iremos 

ao Ministério Público. Ou então, ela entregue a pasta, pois é muita 

irresponsabilidade. Sabendo essa secretária que quando for penalizado o prefeito 

desse município, a secretária também vai, pois ela é a gestora da pasta.  

 

Peço o apoio dos senhores vereadores, pois isso é para trazer a essa Câmara de 

Vereadores a resposta que o povo de Atalaia quer e que os senhores vereadores 

querem, para saber onde está os recursos das ambulâncias, o dinheiro enviado 

pelo Arthur Lira, o porquê que o Hospital não tem remédios e nem diretor. Isso é 

para que o secretário não fique querendo ser dono da pasta onde ele exerce. 

 

Mais uma vez peço que seja feito um Requerimento para o senhor secretário de 

Infraestrutura, o Dr. João Eudes. Vamos juntar esses pedidos aqui para quando ele 

vim a esta Casa, ele dizer ao povo de Atalaia o porquê dele não ter atendido a um 

pedido do vereador. Que seja feita a limpeza da praça em frente ao Hospital da 

Vila José Paulino, porque faz vergonha. Tem quase um metro de altura de mato, 

tem ratos, acabaram com uma quadra de futevôlei que lá existia, tiraram os 



refletores que eram daquela quadra, para colocar no campo grande que não serve 

para nada. Peço ao secretário, que é muito ocupado, porque já fiz dois 

Requerimentos e ele não atendeu, que pelo menos ele atenda esse, pois caso 

contrário, eu vou mandar um trabalhador meu ir lá e limpar. 

 

Que Deus ilumine esses políticos, para que deixe de tá metendo a mão no dinheiro 

do povo e pegue esse recurso e invista, pois cada recurso investido é uma vitória 

para o povo de Atalaia e para nós vereadores”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Já pedi e Vossa Senhoria já atendeu, um minuto de silencio em homenagem as 

memórias do ex-senador José Moura Rocha e do ex-governador do Estado Geraldo 

Bulhões. Também extensivo a tragédia que vitimou o cantor Gabriel Diniz, musico 

de muito sucesso atualmente e mais os dois tripulantes no acidente aéreo terrível, 

que aconteceu em Sergipe. Consternados, queremos que Deus ilumine a todos em 

sua nova trajetória espiritual. 

 

Gostaria também de pedir uma Moção de Parabéns para o Raphael Vigário, filho 

do meu sobrinho Júnior. Também para o secretário de Defesa Civil, Massilon 

Mendes Filho. Podem ser coletivas. 

 

A respeito de todos os reclames ocorridos, ontem estivemos em uma grande 

reunião, onde o pensamento era a unificação dos mandatos eletivos, da PEC 56. Foi 

brilhantemente defendida pelo seu relator. Fez toda a explanação possível, 

mostrando ser uma PEC perfeitamente viável e que agora cabe aos edis, aos 

prefeitos e as bancadas, lutarem para que a gente traga para o Brasil um novo 

plano, um plano onde se economize a cada dois anos, cerca de três bilhões. Seria 

um ganho real para o país. Lá na OAB tivemos a presença de quase 500 vereadores, 

prefeitos e a bancada federal quase completa. Vimos um avanço animador da PEC, 

que agora volta pra votação e vamos seguir os tramites. Não sei se o presidente 

recebeu do presidente da UVEAL a comunicação onde ele pede que possamos 

ajudar a participar dessa luta, mandando representantes à Brasília, durante a 

tramitação, para que a gente fortaleça a luta desta causa. Gostaria de dizer que sou 

um daqueles políticos que tem a fé como instrumento de sua vida. Provavelmente 

obteremos sucesso nessa. É difícil, mas não é impossível. 

 

Nessa mesma discussão de ontem, estava presente o deputado federal JHC que 

falou aos presentes, explicitamente sobre a questão de médicos no Estado e no 

Brasil. Referiu-se ao balançar que está o Governo, onde a oposição tenta de todas 



as formas brecar os avanços. A gente vê com satisfação que ontem já melhorou os 

aspectos financeiros e já é possível vê o Brasil, com uma melhor objetividade daqui 

para frente, em virtude do movimento cívico que houve no domingo. Esperava que 

fosse um fiasco, mas superou todas as expectativas e o Governo Bolsonaro deu 

uma guinada. O deputado JHC mostrou que ainda vai demorar um pouquinho para 

que a ala da Saúde receba seus médicos, porque a crise é em virtude dos Mais 

Médicos, pois era em sua maioria de cubanos, que foram embora e ficaram as 

vagas e ninguém tá querendo assumir. Isso é uma coisa que vem apertando não só 

Atalaia, mas todos os municípios.  

 

Esse projeto que chamar aqui a secretária de Saúde, nada mais justo que venham 

para cá para explicar as coisas. As vezes existe algum entrave na liberação desse 

dinheiro. Então, precisamos saber o que realmente está acontecendo”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Eu conversando com a secretária, sobre esses recursos, ela me disse que o 

problema era a licitação. Esse requerimento vem em boa hora para que ela venha 

explicar isso aqui nesta Casa”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Estamos vivendo momentos diferentes em um Brasil que antigamente era tudo na 

base da falcatrua. Ainda está sendo investigado muitos e muitos políticos. Temos 

hoje um ex-presidente preso. Semana passada tínhamos dois ex-presidentes. 

Inúmeros senadores e deputados federais. Também membros do Judiciário de alto 

porto. Estamos vendo uma mudança que não será tão rápida, será lenta, mas 

progressiva e que vai mexer com muita gente. 

 

Na fala do deputado Paulão, uma esquerda nata e forte, ele foi contrário ao 

posicionamento de JHC, que disse que era intermediário. O Paulão foi só para 

criticar o Governo.  

 

Eu daqui quero parabenizar a prefeita Roseana Beltrão, que foi para mim disparado 

o ponto top da reunião. Ela chamou à responsabilidade toda a bancada federal de 

Alagoas e do Brasil. Temos que nos orgulhar em ver uma mulher lutar por nossos 

direitos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 



“Quero me desculpar e me justificar com os nobres vereadores, pois tinha me 

comprometido a ir, mas apareceu de ultima hora um problema particular que tive 

que resolver, inclusive algumas pendências administrativa aqui da Casa”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Alguns convênios estão bloqueados desde a saída do Temer. Sabemos, vereadora 

Neide, Vossa Senhoria que já foi secretária de Saúde, que 90% dos recursos é 

ligado aos convênios federal. Tem aqueles entraves de prazo vencido, de licitações. 

Mas, esperamos que melhore, que o Brasil saia disso e que a PEC avance para que 

o Brasil tenha uma economia real. Que possamos contar em um futuro com um 

Governo sem reeleição e com mandatos de cinco anos e que o vereador passe a 

voltar a ter um peso muito maior nas eleições”.  

 

Vereador Ricardo Calheiros      

      

“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar 

fazendo uso da palavra aqui nesta Casa. 

 

Observando atentamente aqui a fala da nossa amiga vereadora Janaína, sobre a 

questão dos médicos, temos que dar as mãos para que a gente possa solucionar o 

mais rápido possível. É uma questão que estamos cobrando há muito tempo. 

Estamos enfrentando uma situação difícil lá e digo isso, porque temos um trabalho 

muito forte na área de saúde, no Distrito Branca. A gente fica sobrecarregado e a 

gente vê a necessidade das pessoas. É de muita importância que a secretária 

consiga agilizar isso o mais rápido possível, para que possa atender a todo o 

município. Sei que ela é uma secretária competente e pode sim solucionar esse 

problema.  

 

Quero fazer uma Indicação aqui. A Dra. Neide na semana passada fez para o Arthur 

e hoje eu faço essa Indicação para o Governador do Estado, que ele traga para 

Atalaia o Programa Pró-Estrada e venha atender a Vila, no São Sebastião, Jagatá, 

Paraíso e Parque do Futuro I. Essas comunidades são de extrema importância. Vejo 

a luta dos nobres vereadores aqui para a sua comunidade. Como a nobre 

vereadora Janaína aqui bem colocou, nós temos votos em todos o município e 

somos representantes de 50 mil habitantes. Quero assim ajudar a minha nobre 

colega Dra. Neide que fez um requerimento ao Arthur Lira. Agora faço esse 

requerimento ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, para que ele olhe 

com carinho essa indicação que vai atender as principais ruas da nossa querida Vila 

José Paulino”. 



 

Vereadora Dra. Neide Miranda (Aparte) 

 

“A semana passada eu fiz um requerimento para o Arthur e também para o 

Governador Renan Filho. É muito valioso sua atitude, pois irar reforçar esse pedido. 

Haja vista que a Avenida Paraíso, que dá acesso à Avenida São Sebastião, está 

interditada deste o começo do mandato do nosso prefeito Chico Vigário. Isso por 

conta de uma água que sai lá do Parque do Futuro. Conversei com o secretário de 

Infraestrutura e ele disse que não era  viável fazer. Mas, Vossa Excelência se 

coloque no lugar das pessoas que compraram terreno ali, pagaram e construíram 

suas casas com o maior sacrifício. Disse ao secretário que iria alugar caçambas e 

colocar metralhas para que aquele pessoal tivesse acesso àquela rua. Isso é 

vergonhoso, haja vista que se paga impostos e as pessoas merecem viver com 

dignidade. A vinda desse asfalto para essas vias vai ser de grande valia”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Que esse Requerimento seja feita tanto para o Excelentíssimo Governo, quanto 

para o secretário de Infraestrutura do Estado, o senhor Mauricio Quintella”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O ideal é que seja feito um coletivo, pois toda a semana está indo um 

requerimento desse. Eu já mandei. Depois a nobre vereadora Neide, também o 

vereador Fernando e agora o vereador Ricardo. Diante mão, eu já vi os topógrafos 

lá fazendo a medição de toda aquela área. Já está medido. Agora é torcer para que 

o Governador dê sequencia. Tive a curiosidade de perguntar ao pessoa que estava 

medindo, de quem era o trabalho que estava sendo executado e ele tinha dito que 

era do Governo do Estado”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Também foi uma promessa do deputado Arthur Lira, quando estava lá em Branca 

de Atalaia. O grande problema dessa obra é retirar toda aquela água para a 

Mataraca. Ele prometeu que iria realizar ao lado do senador Benedito de Lira”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 



“Sobre essa obram estive conversando com o senhor Marlan e ele me disse que 

provavelmente agora nessa segunda quinzena de junho estaria iniciando as obras. 

Que Deus permita”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Eu também quero fazer uma Indicação ao secretário de Planejamento do nosso 

município, para que ele cobre da empresa que fez o Loteamento Josefa Andrade, o 

calçamento, a água e toda a infraestrutura que o Plano Diretor do município requer. 

O que estou vendo é que está sendo feita a venda dos terrenos. Esse Loteamento é 

novo, foi feito depois do Plano Diretor e não estou vendo uma cobrança do 

município para com a empresa. A empresa tem por obrigação entregar com toda a 

infraestrutura”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Aproveitando as palavras dos vereadores falando sobre os secretários, quero 

aproveitar e mandar uma Moção de Parabéns para o secretário de Agricultura, o 

Geraldo que foi nomeado esta semana”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Por isso a importância desta Casa estar unidade. Esse Requerimento, podemos 

fazê-lo coletivo para que chegue com mais força. Eu pessoalmente vou em busca 

para que seja solucionado aquele problema.  

 

Dando continuidade a minha fala, faço outro Requerimento, esse ao deputado 

federal Arthur Lira. Conseguimos realizar o sonho que foi a maior obra já realizada 

no Distrito Branca, que foi através do deputado federal Arthur Lira. Estamos 

esperando ansiosamente que a outra obra que está par chegar lá, que foi através 

de um pedido da nobre vereadora. Estou fazendo um pedido ao deputado Arthur 

Lira para fazer a via asfaltica do Distrito Branca, a principal, que vai encontrar com a 

via asfaltica que já foi realizada por ele. É a Avenida José Martins de Almeida. Ou 

através de Emenda Parlamentar ou do pessoal da CODEVASF. Incluindo nesta 

Indicação, as ruas do Distrito Branca, para que possa ser feito saneamento e 

calçamento. A Branca precisa e necessita ter outra cara, com a cara de cidade. 

Temos compromisso com a nossa cidade, com a nossa comunidade e temos que 

buscar esses recursos no Governo Federal.  

 



Na quarta-feira da semana passada, passei a semana inteira em Maceió. Vocês são 

sabedores que tenho um programa na Branca, na área de Educação, onde coloquei 

170 pais de família para estudar a noite, no Programa da EJA. Fomos em busca de 

cursos profissionalizantes. Tivemos contato com o SENAC, com o SESC e com o 

SENAI. Foram muito produtivas as visitas e tenho certeza que num curto espaço de 

tempo, conseguiremos trazer cursos profissionalizantes. Colocando as pessoas para 

estudar, profissionalizar e colocar essas pessoas no mercado de trabalho, para 

darmos dignidade, autonomia de vida e a sua sustentabilidade. Todos vocês estão 

convidados, pois, hoje a noite, na Escola José Martins, estamos fazendo a 

reclassificação dos alunos que iniciaram no ano passado. Isso representa um 

avanço intelectual muito grande, pois eles sabem que o futuro de qualquer pessoa 

está na Educação. Eu que sou professor, com 19 anos de Educação, tinha a 

obrigação de criar um projeto nesta área. Temos depoimentos lindos de pessoas 

que tinha cinco, sete ou mais anos fora da sala de aula e hoje voltaram a estudar”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“A minha vinda a esta Tribuna é para cobrar. Faço uma Indicação a secretária de 

Educação que aproveite o período de recesso, para organizar as eleições nas 

Escolas que ainda não foram feitas. 

 

Cobra do secretário de Administração que venha a esta Casa explicar esses altos 

salários. De janeiro para cá teve funcionário que aumentou mais de 50% do salário. 

Sou Agente Administrativo e recebo R$ 1.800,00. Tem Agente Administrativo que 

recebe 9, 8 ou 5 mil. Como se paga uma folha dessa? Não dá pra entender. 

Reclamam que Atalaia não tem dinheiro para pagar a folha, mas não vai ter nunca. 

Tem gente que entrou na Justiça para voltar a sua gratificação e até agora não 

voltou. Quero saber essas coisas, pois, o mesmo concurso que eu fiz, esses 

cidadãos fizeram. Acho que devem ter estudado muito para ganhar esse dinheiro, 

pois para Agente Administrativo e Assistente Administrativo esse valor não convém. 

Não vou citar nomes, pois não tenho nada contra a quem ganha, mas são dois 

pesos e duas medidas”. 

 
 


