
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 31 de agosto de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Em nome de Deus quero iniciar as palavras solicitando uma Lembrança do Dia do 

Nutricionista que acontece hoje, na pessoa da nossa querida nutricionista Layane Medeiros. 

Saúdo a todos. 

Gostaria de solicitar uma Moção de Parabéns ao nosso amigo Beto Hermenegildo, ex-prefeito 

e ex-vereador de Santa Luzia do Norte. Foi outorgado hoje como cidadão de Santa Luzia do 

Norte. 

Quero mandar uma Moção de Agradecimento pelo apoio da reitora Ana Cristina, da UNEAL de 

Palmeiras dos Índios. Reitora e historiadora da UNEAL Palmeiras dos Índios, pelo apoio que ela 

deu ao Torneio de Cavalhada em homenagem ao folclore alagoano, ocorrido lá no Parque Luiz 

Vigário, no qual esteve presente o nosso amigo Neto Acioli, que fez a entrega do campeão 

geral do torneio, numa homenagem que fizemos ao seu pai, o nosso amigo Didi. Foi uma festa 

muito bonita e nós queremos depois, na outra sessão, vou mandar as Moções de Parabéns 

para todos os cavalheiros”. 

 

Neto Acioli (PP) – Aparte 

“Vereador Fernando Vigário, mais uma vez quero agradecer a Vossa Excelência, ao André 

Vigário seu filho e meu cunhado, e toda a equipe que organizou aquela linda festa, torneio de 

Cavalhada. Como falei no vídeo que postei nas minhas redes sociais, no que precisar do seu 

companheiro e amigo vereador, para apoiar esta cultura tão antiga no nosso estado e, 

principalmente no nosso município, pode contar comigo. Muito obrigado pelo troféu no nome 

do meu pai, pela homenagem feita”. 

 

Vereador Fernando Vigário 



“Lá estava presente toda família. Vossa Senhoria presenciou 14 municípios iniciais e, no dia da 

final, tínhamos 10 cavalheiros, fazendo uma final que emocionou. Para ter uma noção, seis 

cavalheiros tiraram cinco argolas e sobra para a comissão um bocado de reclamação, mas tem 

as regras. Foram outorgados os três campeões, entre eles o meu neto Luiz Fernando Neto, 15 

anos de idade, que no meio as cobras, tirou seis argolas e cinco no domingo, sagrando-se. 

Depois foi para a disputa com Geraldo Jackson e Júnior, dois veteranos, segurou a peteca e 

ficou em segundo lugar, troféu do eterno amigo Sebastião Rodrigues, do qual ele me ofertou 

como presente. O Léo já foi campeão alagoano e o Murilo vice. Agora o Luizinho campeão do 

torneio.  

Gostaria de solicitar dos senhores vereadores, uma homenagem que será muito profunda e 

muito eterna, estou tentando fazer com que ela chegue até o Estado de Alagoas. Estou 

tentando outorgar que o nosso amigo Ricardo, que nem sei completo o nome, que é o Acarí, 

que há mais de 50 anos anda conosco em todo esse estado de Alagoas, já fomos a 

Pernambuco, lá atrás, em 81 à Juazeiro do Norte. O Acarí é uma pessoa que não tem renda 

própria. Quero que com esse título aqui, vamos encaminhar à Assembleia e transformar ele 

em um patrimônio imaterial do Estado de Alagoas, coisa recém promovida com uma senhora 

que faz parte do Guerreiro Alagoano. Gostaria que os senhores vereadores me 

acompanhassem e fizéssemos isso de forma coletiva, porque é um titulo de cidadão 

honorifico, que quem primeiro recebeu ele aqui foi o Aloisio Chulapa. Nada mais justo do que 

homenagearmos o nosso amigo Acarí. A nossa missão aqui é essa, enquanto tiver 

oportunidade, faça homenagem, porque depois acabou, ninguém sabe o amanhã. 

Lembrar que hoje ao sair de lá, estava o Eraldo, secretário de Infraestrutura, estava fazendo 

pintura de meios fios, recuperando praças. Quero solicitar dele que pintasse os quebra-molas, 

a exemplo do que pediu o Neto Acioli aqui, tendo em vista que lá além de ter muitos, tem 

alguns altos. A pintura irá dar um visual melhor aos motoristas, evitando mais acidentes, 

principalmente com motos, que sempre acontece. Bem como limpar as margens da AL-210, 

que está muito suja. Acho que não é nada demais dá uma pintura, dá uma arrumada, que fica 

mais bonito não só para nós do município de Atalaia, mas para quem passa ali na AL-210.  

Fiz aqui inúmeros pedidos. Há dois mandatos que venho pedindo. Que reforcem o calçamento 

dali, porque se bater duas chuvadas pesadas. Ontem vi um acidente horrível, o caminhão 

virou. É o que vai acontecer, que ele está correndo aos poucos. No dia que passar um 

caminhão pesado, tchau. E, ninguém sabe quem vai estar lá. Providencia na recuperação do 

calçamento da entrada dupla de Santo Antônio dos Milagres”. 

 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

“A limpeza nas margens como o senhor acabou de falar, na AL-210, está incluída no projeto do 

DER, que falaram que no inicio de setembro iriam iniciar a sinalização, lombadas e limpeza das 

margens da AL-210”. 

 

Vereador Fernando Vigário 



“Gostaria agora de falar sobre a explanação aqui da secretária. Há 32 anos que ouço isso. Não 

questionei muito, porque aqui tem uma história que diz que o município está de uma situação 

e a gente ver ele de outra. Era pequeno e assistia um programa que todo final encerrava assim, 

acredite se quiser. Frase do Jack Palance, em um programa da rede Globo de Televisão. Por 

que é bonito demais chegar aqui, enfeitar tudo, maquiar e no final o povo engolir.  

Vamos a esse problema aqui. Essa moça do remédio, não tem sequer a renda dela, pois tem 

dois filhos, mora de favor, tanto eu, como o presidente ajudamos, como outras pessoas da 

comunidade também. O problema dela é seríssimo e como é que vai tirar 158 reais da renda  

que ela já não tem, para comprar remédio todo mês? Vim saber, pois uma amiga dela chegou 

lá chorando. Pedindo para ajeitar, pois senão ela vai morrer. O problema é seríssimo. Vou ao 

secretário do estado, vou mostrar que não só ela, como outras 26 pessoas precisam disso  e 

que não pode haver atraso.  

Hoje a mídia caiu de pau e com razão. Uma senhora que precisava de uma operação, esperou 

18 ou 28 dias, salvo engano. Saiu no AL TV. Tô lá com uma pessoa da Branca e vou procurar o 

secretário e dizer, resolva senão o rapaz vai morrer. Numa maca em cima do Hospital, na 

entrada do Pronto Socorro”. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) – Aparte 

“Tem uma senhora na Branca que já vem lutando há vários e vários dias, e, salvo engano, é 

mais de um ou dois meses que vem tentando uma cirurgia de coração. Tá em casa. Já foi 

internada no HGE, salvo engano. A informação que a vereadora está me passando é que ela 

está fazendo um tratamento de recuperação das taxas, para poder ir para a sala de cirurgia. A 

informação que tenho a nível estadual, é que existe uma demanda muito grande com relação 

a cirurgias cardíacas e que o Estado não está dando conta. E não é por falta de leito ou por 

falta de humanidade de quem faz a saúde, é questão de material humano. Ou seja, profissional 

médico cirurgião cardíaco é que está com uma demanda muito grande, ou se eles não 

trabalham pelo SUS. Alguma coisa desse tipo. Inclusive mandei o caso da senhora da Branca 

aqui do nosso município, ao conhecimento do senador Renan Calheiros. O pessoal da 

Assessoria dele está sabendo, porque situações como essa, nós que fazemos o município de 

Atalaia e eu como conheço de parto cada vereador desta Casa, sei que quando tem uma 

situação dessa, todos se unem, porque a gente quer que o problema seja resolvido. Conte 

comigo vereador, no que puder fazer, irei fazer”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

“Estamos empenhados em resolver, mas nem tudo é possível que a gente resolva. As vezes 

resolvemos o do povo e não conseguimos o nosso. O que quero explicar sinteticamente, é o 

seguinte, falta o remédio aqui no município que é autonomia do Estado, que vem de onde o 

recurso? Do Governo Federal. E, estamos sabendo vereadores, me desculpem, votei no Renan 

Calheiros, sou do partido dele, mas ele é contra o presidente. As coisas se entrelaçam, mas 

pelo lado contrário. Agora estamos numa berlinda, Arthur Lira do lado do presidente, o Renan 



é contra. Mas, hoje a gente vê dizer que o remédio está chegando, atrasa dois ou três meses, a 

própria secretária disse aqui. E quem é que manda? Manda Bolsonaro que é o presidente. Meu 

foco é na saúde do povo pobre, que não tem dinheiro nem para ir pra uma feira. Mês a mês e 

mais de 100% de aumento no geral.  

Nas redes sociais o que mais diz que é verdade, é mentira lá no fundo. É bom demais chegar 

aqui e dizer que eu sou bom, bonito, já ganhei não sei quantas vezes para vereador e sou o 

melhor. Não, pelo contrário. Se fosse o melhor não estaria aqui nove vezes como vereador, já 

seria prefeito ou era deputado, ou outra coisa. A carga da gente é diária. Tanto faz vocês da 

situação ou eu e Mauricio na oposição, todos os dias tem oito, dez ou 20 problemas para 

resolver. Sou muito sincero e quando vejo que não dá pra mim, digo logo que o meu cacife é 

pouco para resolver. É melhor do que ficar enrolando, pois a pessoa fica sofrendo mais e a 

gente perde a credibilidade. 

Nosso país tá assim. A Justiça desmanchando tudo que a própria Justiça fez. O STF quebrando 

todo e qualquer paradigma de legalidade da nossa sociedade”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) - Aparte 

“Hoje a dificuldade não é dinheiro. O Governo Bolsonaro está mandando dinheiro demais para 

os municípios, que estão com dinheiro sobrando. A arrecadação esse mês aumentou 36%. O 

Arthur Lira mandou mais 3 milhões de reais para custeio da nossa saúde. Segundo 

informações, que vi até vídeo, que a deputada Fátima Canuto mandou 800 mil para cá. Agora a 

gente não vê nada. A única coisa que estamos vendo no nosso município, é uma obra numa 

Prefeitura que está orçada em R$ 5.700.000,00 e a prioridade de uma extensão na Boa Fé, de 

um Postinho na Branca que está faltando dentista. Isto temos que mostrar para a população 

de Atalaia, porque essa Atalaia de fantasia, que mostra nas redes sociais, vou mostrar ela a 

realidade. Por que existe dinheiro. Agora, vim pra Câmara para intimidar vereador, trazer 

quem quiser que seja, não vai me intimidar, pois o que tiver de falar, vou falar olhando para 

Vossa Excelência, para o presidente, para a prefeita, para o procurador, para quem for que 

seja. A verdade vou esclarecer para todo o município de Atalaia e para toda Alagoas, porque 

aqui querem transformar em uma ditadura e um Governo de fantasia”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Para encerrar gostaria de mostrar que estou na mesma posição do Mauricio, de oposição. 

Não tenho medo e não devo nem a eles e nem a ninguém, a não ser o povo que me trouxe 

para cá pela nona vez. Não tenho mais idade para andar de brigas ferrenhas, como tem o 

Mauricio. Mas, tenho as minhas posições e mostro a real, nada de maquiagem. 

Lá no início dessa gestão vi a prefeito daqui dizer que vai concertar tudo, vai deixar as mil 

maravilhas, porque estava tudo errado, tudo troncho, de repente apareceu aqui com outra 

historia, dizendo que havia dinheiro, mas era pouco, alguns desmandos administrativos.  

Hoje vi aqui a secretária repetir que tudo que veio lá detrás estava errado. Então, porque não  

alertaram antes. Por que não tomaram conta ainda desse CONISUL, de 400 mil reais em oito 

meses. Engana-se quem quer e deixa-se enganar, quem acha que é bonito. É muita balela, 

muito jogo de empurra e empurra. 



Todo o Governo tem os problemas. Quando assumiram esse, sabiam de toda a dificuldade e de 

todo o débito. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando a gente meche muito, gira o 

mundo e de repente chega hora de prestar contas também.  

Vamos lutar juntos Mauricio. Você com seu jeito mais brigão, de está filmando isso e aquilo 

outro. Eu não tenho condições nem de ir em certos lugares, mas estou aqui livre, leve e solto. 

Não devo minha cabeça a quem quer que seja politicamente. Nem quando o meu irmão era  

prefeito, eu devia. E aqui mostrava que estava errado, em todas as sessões. Tentei por várias 

vezes, pedi que trocasse secretário A, secretário B, secretário C. Quem não sabe falar muito, 

escuta mais e resolve com o coração, porque foi assim que o meu pai me ensinou”. 

 

Vereador Neto Acioli 

“Agradeço como sempre ao meu bom Deus por tudo. Obrigado a todo público presente. Ao 

meu amigo pessoal Marcos da Sucam, homem de bem da nossa terra, um cara do coração 

maravilhoso e quem tem muito serviço prestado neste município. Seja bem vindo meu amigo 

Marcos. Atalaia Pop e a todos os funcionários desta Casa, em nome do meu amigo Júlio. 

Quero aqui parabenizar a Secretaria de Assistência Social, em nome da secretária Valéria 

Araújo, pelo evento que eu participei no dia de ontem, da Conferência Municipal de 

Assistência Social. Foi muito bonito e muito bem organizado.  

Estou aqui com duas Indicações. Ao secretário de Transporte, que ele mande a patrol fazer a 

estrada que dá acesso a Fazenda Granja, como é conhecido, porque ali residente mais de 20 

pessoas e hoje só passa lá trator, está muito ruim por conta das chuvas. Agora, com essa 

estiagem que está aí, já dá pra fazer. 

E a patrol fazer também na estrada que liga Atalaia até a fazenda Mato Grosso e Varame, onde 

a partir do dia 8 inicia-se as aulas presenciais e o transporte precisa pegar essas crianças, nessa 

região da Copervales e o acesso está muito ruim. 

Quero dizer a população de Atalaia e aos senhores vereadores, que daqui há 15 dias, se Deus 

quiser e Nossa Senhora, a Usina Copervales está dando inicio a mais uma moagem. Acredito 

que sete meses de moagens ou mais. Esse ano com uma safra própria de mais de 900 mil 

toneladas de cana. Isso é muito bom para o nosso município, para todos os atalaienses que 

precisam”. 

 

Vereador Alexandre Tenório 

“Presidente, vou hoje me privar de usar a Tribuna. Antes de falar sobre a Indicação e reiterar o 

Requerimento, quero, nas pessoas do Marcos, da Jailda, da Paula, do Neto, de vocês  

profissionais da Saúde, que  hoje estão fazendo parte do nosso Plenário, dizer que o vereador 

Alexandre fica muito feliz com a presença de vocês e que vocês se sintam muito bem a 

vontade em nosso meio. 



Quero reiterar um Requerimento que fiz para a Equatorial sobre o trabalho de eficiência 

energética em distribuição de geladeiras que ela faz com a população. É aquele pessoal da 

baixa renda, que tem uma geladeira muito antiga e o consumo de energia é muito grande. Ela 

vem dando esse equipamento em vários municípios. Já fiz esse Requerimento aprovado nesta 

Casa por todos os vereadores, aprovado nesta Casa, desde a gestão passada. Vejo que ela vem 

continuando em outros municípios e ainda não chegou em nosso município. 

Tinha umas perguntas para fazer a secretária, aproveitando que a equipe da Saúde ainda está 

aqui, peço que anote, pois são perguntas simples e que pudessem me responder depois. O 

número de imóveis que foi passado ali no mural, era de mais ou menos 17 mil imóveis. Quero 

saber quantos desses imóveis são residenciais e quantos são comerciais. A secretária falou que 

fez uma extensão da UBS da Porangaba lá no Timbozinho. Que ela possa fazer uma extensão 

da UBS da Sapucaia ali na comunidade Brasileiro, do Varese, do Ipê e do são Macário, para  

poder atender aquela população. 

E falar um pouco aqui dessa política que o SUS vem adotando com relação a essa segunda 

dose. É fato que ele manda a segunda dose, para o local onde o pessoal tomou a primeira. Isso 

é bem obvio, porque existe o maior número de habitantes, onde reside naquela cidade e 

naquela localidade. Mas, tem uma situação importante que o vereador Mauricio falou, que a 

pessoa está em determinado local hoje e existem pessoas que trabalham em empresas que 

tem produtos sazonais e que tomam essa primeira dose em outro Estado ou que toma a 

primeira dose aqui no município. Com relação ao trabalho deles, que vão pra outros estados, 

onde essa política não condiz com o nome pelo que entendo de Sistema Único de Saúde. Único 

significa unidade, que quer dizer que é 100%. Toda Brasília trabalha hoje com informações que 

vocês profissionais da Saúde alimenta no sistema. Se aquela dose que foi para determinado 

local está sobrando, que possa aplicar naquela pessoa que estar lá. Que a daqui que sobrou, 

que possa plicar. É aquilo que disse, me preocupo mais com o município de Atalaia, porque 

aqui é onde resido e moro, crio meu filho. É isso aqui que eu amo. É com relação a isso aqui 

que eu fedendo. Mas, que isso é uma politica hoje errônea, da questão do SUS. Até porque, vai 

vim uma terceira dose. 

Falando da Indicação que hoje está sendo aprovada, que a prefeita elabore um projeto de Lei e 

coloque nos moldes do município, o projeto que a deputada Jó Pereira já colocou a nível de 

estado, que é o Jovem Aprendiz. Questão do primeiro emprego, onde vai deslanchar para uma 

vida. Que o Executivo possa ter um pouco de carinho com esse pessoal do primeiro emprego. 

Que pudesse de alguma forma, através dos moldes municipais, atender esse pessoal. 

Irei fazer um ofício do meu gabinete ao Executivo do nosso município, para que peça o ponto 

de energia para os poços que foram perfurados. Hoje os poços, graças a Deus, deram uma boa  

vazão de água e esses poços precisam ser de uma forma definitiva limpos, ter uma escoação 

da água, para poder passar pra população. Esses poços já receberam a estrutura de quadro de 

comando e de bomba. Três poços já estão atendidos com esses equipamentos, mas precisam 

ver ainda a estrutura de caixa d’água e caixa d’água. Mas, para que isso aconteça, tem que 

está no ponto de energia. Quem tem que assumir essa situação da energia é o município”. 

 



Vereadora Janaína do Cal (MDB)   

“Em nome da Dona Ediluza, a quem tenho muito carinho, muito respeito e tive o prazer de 

trabalhar e de aprender muito, quero cumprimentar a todos que estão hoje na pláteia. 

Hoje foi um dia muito importante. Uma audiência pública da Saúde no município de Atalaia, 

nesta Câmara, onde estou no meu segundo mandato e não tinha visto ainda. É um marco aqui 

no nosso município, essa transparência da gestão aqui. 

Tenho uma noticia muito boa para o Distrito Branca, porque hoje acabei de receber a resposta 

da minha deputada Fátima Canuto, a respeito da Indicação desta vereadora sobre a telefonia 

móvel no Distrito Branca, onde temos um Distrito que é o segundo maior do estado de Alagoas 

e onde o telefone celular não funciona. Esta é uma reivindicação antiga, desde o meu esposo 

vereador que muitas vezes fez essa Indicação. Esse pleito foi muito debatido, muito buscado e 

não conseguimos. Agora a gente recebe vindo do gabinete da deputada Fátima Canuto, 

dizendo que essa demanda, muito em breve o Distrito Branca irá poder contar. Fico muito 

feliz.  

Uma outra novidade para o Distrito Branca, que na gestão passada esta vereadora esteve em 

Brasília e solicitou do deputado Arthur Lira, calçamento de 1,6 quilômetros no Distrito Branca, 

através da CODEVASF e junto do meu amigo Martoni Barros, onde o povoado dele, onde ele 

reside, foi contemplado. Essa obra foi feita em parte, a Rua da Igreja e a Rua São Severino. A 

Rua da Igreja tem uma rua principal e três transversais, onde ficaram faltando duas 

transversais e essa São Severino toda. Não por conta do deputado, mas a obra, por todos os 

seus tramites, demorou a ser iniciada, quando foi iniciada o recurso, a empresa CODEVASF 

falou que não deu para fazer todo. Mas, a deputada Fátima Canuto passou o dia ontem em 

Brasília e de Brasília ela me ligou dizendo que esteve com o deputado federal Arthur Lira, que 

já sinalizou que a obra será finalizada. Desde já, em nome de todos os moradores do Distrito 

Branca, quero agradecer aqui a deputada estadual Fátima Canuto e ao deputado federal 

Arthur Lira, que nunca mediu e nem mede esforços para trazer as benfeitorias para o 

município de Atalaia. 

Vou me retratar sobre a audiência. Gostaria que essa equipe técnica maravilhosa da Saúde, 

pudesse levar o recado para a secretária Nilza com quem tive o prazer de trabalhar, dizer que 

fico muito feliz em visualizar e participar da audiência. 

Dizer que a audiência é uma maquiagem, a gente vive na era digital, quem ainda não souber, 

pode ter algumas aulas que vai conseguir. Basta entrar no Google e coloque lá Ministério da 

Saúde, fundo a fundo, DATASUS, que você irá conseguir visualizar que isso aqui não é uma 

maquiagem, é a realidade que a gente tem acompanhado no nosso município. 

Já foi falado nesta Tribuna que a vereadora Janaína estava sonhando. Realmente, passei 

quatro anos aqui sonhando por uma Atalaia melhor, por uma Branca melhor. Graças a Deus eu 

acordei e este sonho se tornou realidade.  

Não pôde ser dito aqui, porque foi uma audiência de um plano quadrimestral, mas no último 

final d e semana pudemos visualizar uma campanha belíssima, onde veio um caminhão móvel 

para o município de Atalaia, oferecendo 240 mamografias aqui no município. Esse trabalho a 



gente só viu uma vez, mediante o trabalho do vereador Alexandre Tenório, que trouxe através 

da deputada dele, a deputada Jó Pereira. Fora isso, isso nunca foi visto. 

As nossas especialidades estão sim sendo atendidas a comunidade. Isso é só o começo.  

Trabalho vem sendo feito. A Saúde não temos como planejar como é a Educação, que no 

começo do ano sabemos que teremos tantos alunos matriculados e você faz o seu 

planejamento. Na Saúde são problemas diários, problemas 24 horas e a medida que os 

problemas vem surgindo, a equipe  vem trabalhando.  

Parabenizar a secretária Nilza e dizer a equipe da Saúde que tem todo o apoio da vereadora 

Janaína do Cal.  

Dizer também que no Distrito Branca, uma das primeiras Indicações atendidas, foi a minha de 

número 4, solicitando uma ambulância para o Distrito Branca, porque era inadmissível um 

Distrito com quase 10 mil habitantes, não ter uma ambulância. Graças a Deus, graças a 

parceria da vereadora Janaína do Cal com a prefeita Ceci Rocha, a ambulância foi entregue não 

a mim, mas a comunidade do Distrito Branca, que  está sendo assistida.  

O Distrito Branca passou um ano e dois meses sem médico e hoje, as duas unidades conta com 

toda a sua equipe completa, atendendo a sua população. Não está sendo atendida na sua  

unidade, porque a deputada Fátima Canuto enviou 800 mil reais. As obras das unidades de 

Saúde do Distrito Branca, estão sim sendo realizadas. Esta vereadora faz questão, se possível 

todos os dias, dá uma passada lá para fiscalizar, que essa é a minha função. Não só o Distrito 

Branca, pois estamos com cinco unidades de imediato sendo reformadas. Teremos sim 

unidades dignas da população atalaiense, dignas para o servidor público prestar o seu serviço 

de qualidade e humanizado”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Saudar a todos em nome dos profissionais da Saúde que estão aqui, sejam bem vindo a esta 

Casa. Venham mais vezes aqui, porque aqui é a casa de vocês. Estamos aqui para trabalhar 

pelo povo atalaiense, pela missão que nos foi dada. Em quatro e quatro anos passamos por um 

processo seletivo, que não é fácil num município tão grande como Atalaia, onde temos 

Povoados gigantescos. Além de extenso é populoso. Vocês que fazem saúde sabem que não é 

fácil conduzir a parte de vacina, melhor em cada, as demandas que vem da Saúde, que não 

para, não pode ficar doente. A Saúde tem que trabalhar. 

Aqui, depois de passar por alguns grupos políticos, por alguns prefeitos, não costumo subir a 

uma Tribuna e fazer certos tipos de comentários irresponsáveis, que venha prejudicar uma 

gestão na qual dei sustentação. 

Está aqui uma Câmara que passou por várias gestões e foi dada sustentação. Tive o prazer de 

passar por três prefeitos em dois mandatos. Gosto de fazer minhas Indicações e meus 

discursos muito coerente, para depois não chegar alguém e dizer que cuspi no prato que 

comeu, fui justo com alguém. Temos que ser justo e grato. Faço uma politica séria, voltada 

para a minha população, de parceria hoje com a prefeita Ceci Rocha, que faço parte do seu 



grupo de sustentação. Faço parte também do grupo da deputada Fátima Canuto. Se for para 

Governo, faço parte do grupo do Renato Filho, somos parceiros e trabalho numa cidade onde 

o Renata é meu patrão, lá no Pilar. Tenho 11 anos de Pilar, já passei por vários prefeitos, é a 

segunda vez que trabalho com o Renato e sei do compromisso desse grupo, principalmente 

com a Guarda Municipal, Educação e Saúde. Que Atalaia venha se espelhar bastante na cidade 

vizinha.  

Quero aqui agradecer ao amigo engenheiro Marcelo, que atendeu a minha Indicação. Tem um 

rapaz comorbidade aqui no Alto, que está sem as duas pernas e uma rampa de acesso, que já 

víamos a muito meses. Falei com o Marcelo, muito disponível, parabéns Marcelo, conseguimos 

fazer esse acesso para o cidadão que está na cadeira de rodas. O Marcelo está fazendo um 

trabalho muito bom aqui no município. 

Hoje nós mandamos para Maceió, 17 pessoas. Onde, numa parceria do vereador Marcos 

Rebolo, com uma equipe médica de otorrino, foram hoje testar os aparelhos auditivos. 

Aparelhos que custam de seis, sete a quinze mil reais. Quem trabalha com saúde sabe da 

importância de um ser humano passar a ouvir a voz de seus familiares. Uns foram 

encaminhados para cirurgias, outros para aparelhos, outros para lavagem no ouvido. Hoje eu 

acordei com o sorriso no rosto, porque é gratificante para quem faz política. Quando você faz 

o bem, você se sente bem. Hoje é um dia impar para mim, pois já é a segunda vez que 

conseguimos mandar esse povo para Maceió. 

Agradecer ao secretário Índio, porque as  minhas demandas tem me atendido. A prefeita Ceci 

Rocha em parceria conosco também. Agradecer também a Jailda, onde ficou um casal de 

idosos no Assentamento São Pedro e ela teve a sensibilidade de mandar buscar esse pessoal 

para ir à Maceió. Já recebi a ligação que foram atendidos. Essa parceria nossa do Executivo, 

Legislativo, com os secretários, estamos trabalhando para que as coisas andem. 

É um Governo novo, com meses de trabalho. Muitos estão cobrando a pressa de resolver, mas 

tem que vê que Atalaia é gigante, tem demandas velhas, costumes velhos. Atalaia vem de um 

regimento que quando você convoca um pessoal para trabalhar, caracteriza perseguição ao 

profissional e não é dessa forma. Temos que ter o entendimento que o funcionário público 

tem que trabalhar. Estou vereador, mas isso aqui é transitório, isso aqui já passou para muitos, 

ninguém é dono dela.  

Costumo dizer, já tirei plantão de 24 horas no Pilar, já tirei plantão de 12 e 8 horas. Tá aí o 

prefeito Renato, Oziel Barros, Carlos Alberto Canuto, que sabem que o guarda municipal 

Marcos Rebollo tirou plantão. Até hoje tiro plantão em Atalaia. Estou permutado para Atalaia, 

mas contribuo com Atalaia. 

Quero aqui parabenizar a vereadora Janaína pelas conquistas dela na Branca. Isso é 

importante, porque a Branca é um lugar extenso. Você imagina quantas pessoas na Branca 

perderam de trabalhar em concurso público, porque não tinha o telefone para receber a 

chamada. A importância dessa torre de comunicação na Branca, é para a pessoa que mora lá 

na Branca ter a confiança de receber sua ligação, fazer seu concurso, suas comparas e receber 

recados de consultórios médicos, de cirurgias. 



Dizer ao vereador Mauricio, que quando foi tirada a ambulância da Porangaba, mas se a que 

ficou lá está prestando um serviço que atende a população, não vejo injustiça nisso. Se a que 

ficou atende a Porangaba, é justo, porque a Branca tem quase 10 mil moradores. Se a de lá é 

particular, mas é bom, pois é em parceria com a nossa gestão. Temos que cobrar as coisas 

boas para o nosso município e o vereador sabe disso, subir nesta Tribuna com 

responsabilidade, para cobrar o que é certo”. 

 

Vereador Mauricio Tenório - Aparte  

“Sei do trabalho de Vossa Excelência e de seu compromisso com Atalaia. Vossa Excelência 

anda naquela região e sabe que Porangaba é um Distrito diferenciado, é como a torcida aqui 

no estado de Alagoas, tem o CSA e o CRB. O meu eleitor lá não anda na ambulância particular. 

E, na mesma situação tinha uma ambulância particular na Branca, do ex-vereador Ricardo, que 

podia ser usada, mas, porque não fez esse convênio? Por que ele não vai votar na candidata da 

prefeita. O Marivaldo vai. Isso é acerto político, não é visando ajudar a população. Hoje estão 

fazendo política em cima do setor público, porque lá na Branca tem uma ambulância revisada. 

Mas, Vossa Excelência sabe que o ex-vereador Ricardo tem o compromisso com o deputado 

dele e não pode votar em outro, já o Marivaldo não tinha deputado e hoje está votando na 

Fátima Canuto. É troca de favores e a população é que está sendo penalizada”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“Mas, na gestão passada o vereador Marivaldo votava no prefeito que tava lá e foram 

colocadas duas ambulâncias. Então, sobre a questão de política, não se justifica. Tanto o 

Marivaldo votava no prefeito, como a outra ambulância foi indicada do prefeito. Vamos 

descartar a parte política. Um Povoado de 800 pessoas ter duas ambulâncias, acho 

desnecessário. Agora, quando você coloca duas ambulâncias num de 10 mil, é justo.  

Estamos aqui para cobrar. Subo a esta Tribuna e dou a vez a você vereador Mauricio ou a 

qualquer um, porque a gente discute a política de forma boa, de forma profissional que venha 

atender as demandas dos nossos munícipes. Subir a Tribuna e fazer Indicações que venham 

atender a população atalaiense. 

Aproveitando, quero que o secretário Índio, com esta estiagem de dois ou três dias, passe a 

máquina no acesso a Ouricuri. Estive lá na Ouricuri e do ponto para a pista, está levando um 

tempo grande, porque é muito buraco. Na semana passada não vim aqui cobrar uma máquina 

naquela região, porque eu sabia que a chuva não ia deixar ficar um piçarro de qualidade”. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) – Aparte 

“Me recordo que foi no dia 21 de julho, encaminhei ofícios em relação a estrada da Ouricuri. 

Foi passada a máquina, mas sabemos que devido as fortes chuvas tem que passar novamente. 

Também a questão do DNIT, que coincidiu com a Indicação do Neto, que foi para fazer as 

roçagens, pois os matos já estavam interrompendo a fixa no lado direito e ali é muito perigoso. 



Mas, acredito que temos que reforça e pedir ao secretário de Transporte e de Infraestrutura, 

que olhem mais para aquela região da Ouricuri”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

“Pedimos a mesma Indicação, eu e a vereadora Lays. Mas, essa problemática não é só do 

Governo Ceci Rocha, vem de muitos anos. Não vamos chegar aqui e atirar pedras. A 

problemática da Ouricuri, Brasileira e outros Povoados, já vem de anos atrás, de outras 

gestões. 

Que o secretário de Transporte, o Índio, olhe com carinho para aquela região da Ouricuri, para 

que os carros de transporte alternativos, os ônibus e a ambulância, tenha mais um acesso, 

porque num momento de emergência, vai ser ruim para transitar ali. 

Quero aqui também agradecer primeiramente a Deus e aos parceiros que nos ajuda em 

Atalaia. Como também o Dr. Renato Rezende, do Pilar, pois neste mês que vai fechar, 

conseguimos três partos, três laqueaduras. Uma das mães já tinha quatro filho, com 28 anos. É 

a parceria com a prefeita Ceci Rocha, com o Dr. Renato Rezende, com Renato Filho, a parceria 

com Fátima Canuto, que hoje tem a maioria aqui desta Casa. 

Deixo os meus parabéns para o Girador, time amador do nosso município, que disputa o 

Matuto, onde o meu amigo Rudinho participa também. Tenho o apoio do município, da 

prefeita, nós já estamos há muitos anos com eles. É um time amador, mas conseguiu levar 

para o estádio, centenas de pessoas. Para você vê o quanto Atalaia ama o esporte, gosta do 

futebol. Domingo de chuva e a torcida foi lá, o pessoal prestigiando a festa. Foram arrecadados 

alimentos, que tenho certeza que o Eltinho distribuiu de forma justa, pois em Atalaia tem 

pessoas que precisam ser atendidas nesta parte da assistência social. Isso é muito importante, 

trazer o lazer para Atalaia. 

Quero dizer que o Independente Atalaia já deu entrada na Federação, nesses dias vai sair o 

registro e Atalaia vai ter um time para disputar o alagoano de categoria de base, sub-17, sub-

15,sub-20. E, consequentemente disputar uma segunda divisão e até uma primeira. Isso é 

muito importante esse trabalho, porque a gente é voltado para o esporte e a educação. Cobrar 

da criança que ele só vai jogar, se estudar. Vai ter todo esse monitoramento para trazer o 

jovem tanto para a sala de aula, como para a parte esportiva. 

Quero também parabenizar ao Governador Renan Filho, a prefeita Ceci Rocha, a deputada 

Fátima Canuto, pelo sonho que vai ser realizado no Distrito Porangaba. O cara pergunta, foi 

feita essa Indicação por mim há vários anos atrás, mas não foi executada. No começo da 

gestão fiz a Indicação para a Porangaba, não para ganhar voto ou angariar elogios da 

Porangaba, mas sim pela necessidade de um povo que sofre há mais de 200 anos com um 

quilometro de pista. Quantos governadores, senadores e deputados desse Estado passaram 

por ali e nunca olharam para aquele um quilometro de pista, da pista até Porangaba? Hoje o 

Governador Renan Filho, em parceria com a prefeita Ceci Rocha e a deputada Fátima Canuto, 

está executando esta obra. Fico feliz, fiz esta Indicação este ano, mas para mim pouco importa 

se tiver meu nome, o que vale é ser executada a obra. Quantas vezes fomos para lá em tempos 



de chuva e já chegou o tempo de ficar ilhado, sem poder passar. Quem tá ganhando com isso é 

a população atalaiense. 

Estamos aqui para fazer o bem maior que é atender as demandas dos Povoados. É isto que 

estamos tentando deixar as brigas, e incentivar para que tenhamos motivação de fazer o 

melhor para o nosso município. 

A secretária Nilza veio e fez uma explanação dos sete meses dela aqui. Dizer que acho injusto 

quando você passa por um processo seletivo e depois tem que sair, porque não mora na 

localidade. Acho que o justo é cobrar a hora do profissional. Se passou na seletiva, é direito 

dele estar ali. Se mora em outro município e não chega no horário, tudo bem, mas se está 

chegando no horário certo, se sai no horário certo, é injusto. Se fosse assim não fazia concurso 

público para Bahia, São Paulo, quem mora em Alagoas. Tem que trabalhar e dá sua carga 

horária. O que tem que cobrar do agente é sua frequência, o horário que ele entra e o horário 

que ele sai. E olhe que não tenho nenhum agente em PSF ou UBS nenhum, só falo o que é 

justo para o cara que passou.  

Quero dizer que amanhã estão todos convidados, vai ter um encontro das Guardas Municipais 

em Atalaia. Vai está aqui a Guarda Municipal de Capela, Cajueiro, Viçosa, Palmeira, União dos 

Palmares, Boca da Mata, Porto de Pedras, São Miguel dos Campos, Marechal. E, com a 

presença do secretário de segurança pública, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Estendi o 

convite também para a 4ª Companhia, ao escrivão do município de Atalaia Fernando Malta, 

para fazermos essa parceria de segurança. Atalaia hoje já diminui aquelas motos que passava 

aqui estourando os ouvidos das pessoas, a maloqueragem diminuiu, o Charlandison fazendo 

um trabalho diferenciado dentro do nosso município. Os senhores vereadores sintam-se 

convidados. Com o apoio da prefeita Ceci Rocha, do vereador Marcos Rebollo, do secretariado. 

A hora é esse, de cobrarmos e pedirmos ao secretário de segurança pública, alguma coisas que 

ficou no passado ou ainda existe em nosso município. Vamos fazer essa união de segurança 

municipal em Atalaia e conto coma presença de vocês”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

“Senhores vereadores, venho a esta Tribuna hoje para falar sobre a minha ida à Brasília, onde 

fomos uma comitiva de mais de 70 vereadores do estado de Alagoas, de vários municípios. 

Fomos recebidos pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira, que conversou com a gente e 

se comprometeu a mandar recurso para o nosso município de Atalaia, principalmente na área 

de Saúde. O senador Fernando Collor de Mello recebeu a gente em seu gabinete e também se 

disponibilizou a mandar recursos para o nosso município. Senado Renan Calheiros também 

esteve lá e proporcionou um jantar, na melhor churrascaria de Brasília. Estava lá toda a 

comitiva do Estado.  

Agradecer em nome do vereador Mauricio Tenório e do ex-vereador e amigo Marivaldo Souza, 

ao Governador do Estado de Alagoas, onde ele se comprometeu que faria o acesso de 

Porangaba, dá 700 metros. Não só ele se comprometeu na época, pois fomos por outras vias. 



Solicitamos ao senador Biu de Lira e ao deputado Arthur Lira, pela CODEVASF. Graças a Deus 

foi atendido pelo Governador do Estado.  

Que seja feita mais uma solicitação, que foi feita no momento, mas faço de novo, que é o 

acesso da Ouricuri, onde parou a pista, até chegar ao ponto de ônibus. Também foi prometido 

pelo Governador a mim e ao vereador Marivaldo, naquele momento, que também seria feito 

esse acesso”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

“Se alguns de vocês vereadores, inclusive o nobre vereador Mauricio que está com a palavra se 

esse acesso segue para São Luiz. O vereador Marcos tem uma Indicação”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

“Só da BR-316 até o Grupo.   

Senhores vereadores, como Vossa Excelência o vereador Marcos tinha falado, não estou aqui 

para pedir para tirar e nem colocar agente de Saúde. Só falei, porque é uma injustiça. Há 20 

anos que tem agente de Saúde morando no Assentamento Boa Fé, qualificada, pois  passou na 

primeira seleção. E hoje, vem gente que não mora lá. Tá lá abandonado, vou fazer a filmagem 

esta semana. O Timbozinho era uma extensão que já tinha e foi reativada.  

A secretária não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Vai terminar o mandato e a 

população da Boa Fé vai ficar esperando a boa vontade da secretária.  

Muita gente estava aqui da Saúde, mas fico triste, porque vi mais gente de fora como 

coordenadores da Saúde, do quê do próprio município. E as que têm, estão mandando 

embora. Estava em Brasília quando soube da notícia que a cunhada do nosso líder aqui, teve 

um problema lá e tiraram ela da coordenação. Colocaram as coisas que ela tinha lá, dentro de 

uma caixa e quando a servidora chegou lá, estava tudo colocado para tirar a servidora. Líder, 

use sua função de líder e resolva isso rapaz, porque quando eu era líder, resolvia. 

Quando digo e fico olhando nesta Casa, vejo a vereadora falando bonito aqui, mas não lembra 

que fez parte da gestão passada e o mesmo que eu tinha, Vossa Excelência tinha. E Vossa 

Excelência não defendia a população do mesmo jeito que hoje. Vossa Excelência vem hoje 

maquiar.  

Lá na frente vou mostrar a população, vou discutir o mérito, para mostrar a total realidade 

deste Parlamento. Isso é lá na frente. Estou trabalhando aqui para juntar um material que 

tenho, porque gosto de falar com prova, com fundamento e no momento certo o vereador 

vem a esta Casa se pronunciar.    

Mais uma vez a falta de compromisso dessa atual gestão com a educação do nosso município. 

Tinha uma decisão de cumprir a carga horária e ela só cumpriu de 17 pessoas até agora. E eu 

não vi ninguém aqui ser a favor do professor. Vejo vereadores fazendo vídeos, dizendo que vai 



defender o professor, mas até hoje não vi. Mas, lá na frente vou dizer o porquê que não veio, o 

motivo que não veio. Eu já fui líder Alexandre Tenório, sei como funciona este Parlamento. 

Enquanto este Parlamento não for justo com a população de Atalaia, a gente vai cobrar. 

Sobre o agente de Saúde, quando disse que está atingindo a população, está atingindo, pois 

tiraram o incentivo do agente. Hoje um agente de Saúde está perdendo em torno de 750 reais 

por mês no seu provento. O agente de Saúde mora na Ouricuri, como é que ele faz para 

entregar um exame no Miranda, sem ter o incentivo. E quem é que sofre? A população que 

está na ponta, por falta de mal gestora que está gerindo a Saúde do nosso município. 

Coisas básicas. Água, copo descartável, papel higiênico. Vamos fazer quase oito meses e ainda 

querem jogar a culpa em gestão passada. O município tem dinheiro, tem mais de 20 milhões a 

mais nesse município”. 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

“Queria dizer que quando perguntei a secretária se 400 mil sendo pago lá atrás, já teria sido 

resolvido e dado uma folga para comprar remédios, ela disse, em defesa dela, que os tramites 

são complicados. Mas, com dinheiro para receber, não agiliza não? Se a gente olhar direito, o 

dinheiro que economiza de um, está contratando o povo lá de fora e Atalaia o servidor daqui 

com salário todo encolhido, passando necessidade. Contar história é bem fácil, maquiar 

melhor ainda, mas o povo lá fora sabe os dois lados e sabe quem é quem. Como disse aí, 

acredite se quiser”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

“Coo a gente faz oposição coerente e aprovando aqui projetos que vem em prol da nossa 

população. Aprovei um projeto e quero que ele seja executado, que até agora não vi. 

Cobrando da prefeita, da secretária de Ação Social, que seja implantado o projeto aprovado 

nesta Casa, da Bolsa Viva Bem Atalaia, que a gente aprovou aqui, que vai ser beneficiada duas 

mil pessoas. Ou querem implantar isso para o ano, para fazer força eleitoral”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

“A própria prefeita disse aqui que a merenda seria de primeira qualidade, que não seria aquela 

merenda que era oferecida e não vimos merenda nenhuma. Quer dizer, chega aqui, conta as 

histórias e o povo acredita se quiser. 

Hoje saiu uma nota do SEATA, cobrando eleição direta nas escolas. Salvo engano ficaram oito 

escolas sem ter eleição direta. E cadê as providências? O projeto tem 15 anos de aprovado”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 



“Que seja feita uma Indicação a prefeita e ao secretário de Administração, que mande para 

esta Casa de Lei, todos os cargos comissionados que existe no município e valor. Todos os 

cargos contratados que existe no município e o valor. Com cópia ao Ministério Público. Eu vou 

mostrar, quando pegar isso aqui, para onde está indo o dinheiro de Atalaia. Sei que vou ser 

negado. Vou botar em apreciação aqui e tenho certeza que vai ser derrubado pelos nobres 

vereadores. Mas, quero que derrube, para eu fazer o oficio ao Ministério Público. Quando é 

para defender o povo, a Câmara deste município derruba. Já fiz aqui uma Indicação, 

solicitando um contrato de emergência por 180 dias, de uma empresa que está  levando 250 

mil reais do nosso município, de aluguel de transporte e máquina. 

Filmei e vou amanhã de novo lá. Não tem acesso para Flor da Serra. Quero saber onde está 

esse maquinários. Hoje a Flor da Serra está ilhada. A população que vem para ser atendida no 

PSF de Sapucaia, tem que pagar 30 reais de passagem.  

A população de Atalaia teve esse sonho, em ter uma administração de primeiro mundo e está 

acontecendo isso em nosso município. 

Quero ver, quando as aulas começarem, como vai andar. Tenho coisas aqui para falar que a 

mesma prática que a prefeita dizia que iria mudar, está acontecendo em nosso município. Tem 

várias pessoas em casa, ganhando sem trabalhar. Tem muitas pessoas a disposição e vou dizer 

na próxima sessão, pois estou com os nomes aqui, de quem está sendo apadrinhado. 

Enquanto o professor está lá com a carga horária cortada e a prefeita negando. Enquanto o 

agente de Saúde está lá com 750 reais cortados do seu salário. Essa Atalaia eu vou mostrar pra 

população.  

A secretária não conhece, não sabe nem onde fica a Boa Fé. Vem dizer que é da Sapucaia, 

viveu a infância aqui. Vamos ter coerência. A população de Atalaia não merece o que está 

passando. E, esta Casa está calada. Mas, lá na frente vou dizer o porquê esta Casa está calada.  

Que Nosso Senhor Jesus Cristo conduza com sabedoria para enfrentar essas dificuldades. 

Não aceito intimidação de ninguém. Não adianta prefeita vim aqui, porque o vereador 

Mauricio está aqui, a secretária dela está na Tribuna, vou falar do mesmo jeito se ela tiver ou 

não, porque aqui vou falar da gestora da pasta, da secretária que pode ser homem ou mulher. 

Se existe coisa certa, vou dizer que está certo, mas se existe coisa errada, como está 

acontecendo em nosso município. 

O vereador Marcos falou que Branca merece e merece as duas ambulâncias. Mas, o município 

tem que cobrar e não tirar uma de lá, para atender a vereadora Janaina, porque vai votar na 

Fátima Canuto. Isso é uma injustiça pra população de Porangaba”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

“O que seria injusto era tirar a ambulância e deixar lá sem nenhuma, mas a gestora teve a 

preocupação de deixar uma ambulância lá para atender a população. A população ver que a 



ambulância não está atendendo ou fazendo politicagem, é só vim aqui reclamar, pois tenho 

certeza que a prefeita não vai aceitar esse tipo de coisa”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

“Mas, vou fazer com todo o prazer um oficio ao Ministério Público, para relatar o que está 

acontecendo em Porangaba. Uma ambulância particular, que leva só eleitor de B ou C, não 

leva da população toda. Isso é uma injustiça. Lá lutei na gestão passada para botar uma 

ambulância pública, para atender todo mundo. Então, tem que ser uma ambulância pública, 

que ande todo mundo, sem distinção”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

“E se esse eleitor, que Deus o livre, estiver morrendo com uma facada, ele vai se negar a ir na 

ambulância?”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

“Tem deles que conheço que morre lá, mas não vem. 

Também peço ao secretário de Cultura, que já está agilizando o pagamento dos artistas, dos 

artesãos, que se conclua isto que vem se arrastando há muito tempo”. 

  

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

“Hoje foi uma sessão longa, pois na verdade houve a audiência pública da Saúde. Falar sobre 

dois projetos de Lei que protocolei hoje na Câmara, em benefícios da população. O primeiro se 

refere a isenção de IPTU aos atalaienses portadores de doenças graves, raras e incapacitantes 

do nosso município. Essa necessidade se faz, porque esses pacientes já  tem uma despesa 

muito grande com seu tratamento continuo de Saúde, e aí entra medicamento, serviço 

medico, internação, transportes, dentro de outros fatores que envolvem esta doença. Essas 

pessoas devem ser vistas de um modo diferente e de qualquer forma o município ajudá-los e 

não deixá-los tendo mais um tipo de despesa. Esse projeto protocolei hoje aqui nesta Casa e 

tenho certeza que os amigos vereadores também vão se comover com a situação dessas 

pessoas, pois são doenças que realmente afetam a qualidade de vida das pessoas. Só quem 

tem um paciente desse, seja com esses tipos de doenças, seja em fase terminal, sabe o quanto 

é angustiante e oneroso. 

O segundo projeto de Lei, que também dei entrada hoje nesta Casa, venho encarecidamente 

pedir para ser incluído na pauta da próxima sessão, trata-se da regulamentação do contrato de 

estagiários do Poder Executivo e Legislativo de Atalaia. É grande a demanda de alunos que 

procuram o vereador Rudinho, e acredito que os demais vereadores, para fazer o estágio aqui 

em Atalaia e as vezes se esbarram na legalidade. Sabemos que existe a Lei Federal que 

regulamenta a contratação dos estagiários, nas quais tem direito em caso de acidente de 



trabalhos e outros auxílios pactuados entre as partes. Lá atrás quando eu estudava, passei por 

isso, vi o quanto é ruim a gente querer aprender na prática e não ter como. Pensando  em você 

estudante atalaiense, seja de rede pública estadual ou rede privada, seja de curso de nível 

superior ou profissionalizante, muito em breve  vocês vão ter a possibilidade de realmente 

estagiar aqui no município, dentro da sua área, sem ter que se deslocar para outros 

municípios, pois aí já entra outras despesas. E, de uma vez por todas, de agora em diante, 

Atalaia vai ter o respaldo legal para poder ajudar esses estudantes. 

É uma imensa alegria minha, onde finalizando hoje meu oitavo mês de mandato, já trouxe 

para esta Casa meu terceiro projeto de Lei, que em todos visa melhorias e benefícios para a 

população atalaiense. 

Acho que temos que usar o nosso espaço, o nosso poder como membro do Legislativo, para de 

certa forma fazer da política um meio de transformação para as pessoas do nosso município. 

De antemão, quero aqui deixar um pedido especial e ao mesmo tempo parabenizar a todos 

que participaram do Miss Atalaia. Fazer meu pedido a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de 

Atalaia, de certa forma poder dá uma ajuda de custeio para as despesas da jovem Klevia 

Dantas, que foi a nova eleita do Miss Atalaia, para ela poder representar Atalaia lá em São 

Paulo”. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

“Quero agradecer a presença da secretária de Saúde, Nilza Malta. Não tive como fazer uma 

perguntar, pois iria perguntar o que a secretária acha de em vez de faltara copo descartável 

que está faltando, antas faltava remédio? O que acha de produto de limpeza se faltou hoje por 

alguma ocasião ou algum problema, faltava médico. Alguém já morreu por um copo 

descartável? O Hospital João Lyra era conhecido como o Hospital da dipirona. 

Vereadora Lays me mostrou os números da gestão passada e os da de hoje. É surpreendente. 

Temos que dar a mão à palmatória. Não quero que a secretária conheça todos os cantos de 

Atalaia, quero que ela hoje me represente. E ela hoje me representa. Como já disse outras 

vezes nesta Tribuna, quando tenho qualquer doença, o primeiro lugar que vou é para o 

Hospital da Vila. Não vi deficiência ainda, mas se eu vê, não estou aqui para fazer média para A 

ou B. 

Cida Melo está aqui no Plenário, teve uma passagem e sabe o que estou falando. Sabe da 

dificuldade que teve de trabalhar no Hospital. 

Eu, se estivesse nesta Casa na gestão passada, está calado e hoje chegar nesta Tribuna, olhar 

para a secretária que dobrou os números positivos, que eram quase nenhum da gestão 

passada, e vim fazer pergunta até para constranger, isso é um absurdo. Estamos aqui hoje par 

dar razão a quem tem. 

Não vou chegar nunca nesta Tribuna ou aqui nesta cadeira, para fazer uma pergunta a um 

secretário que esteja aqui, induzindo ele ao erro. Estou aqui porque tenho um compromisso, 



não fui eleito pelo povo para chegar nesta Casa e jogar um funcionário da Prefeitura contra o 

povo. 

Fico decepcionado. As vezes estou conversando com Lays aqui nessa cadeira e a gente se 

decepciona com o que vê. 

O que vi hoje nesta Casa da secretária, foi uma aula. Uma aula que ela deu, acho que nunca 

visto. O que a secretária acha de ter mudado a Saúde de Atalaia? De ter mudado o nome do 

Hospital da Vila, de Hospital Dipirona, para Hospital João Lyra Filho? Sabemos que antes tinha 

até médico fantasma. Foi o que soube na gestão passada. Estavam querendo contratar os caça 

fantasmas.  

Vou falar do meu projeto de Lei. Vim conversando com alguns, muita gente não entendeu. 

Essa Lei que visa proibir pinturas nas ruas, vim recebendo muitas reclamações, o pessoal sem 

compromisso, tirando o direito de ir e vir da população. Escutei alguns áudios. Quando  escuto 

um áudio me preocupo, mas me preocupo também em saber de onde vem, se a pessoa me 

representa. Por que se a pessoa não me representar, aí digo de quem é o áudio, diz que é do 

fulaninho de tal e vou saber qual foi o passado dele. Se tiver um passado limpo, respondo o 

áudio dele. Mas, como recebi ligações de pessoas querendo saber como era que iria funcionar 

esse projeto de Lei, vou explicar agora. 

Tem umas oficinas na cidade, chegava com o carro e ali mesmo na rua ele fazia o serviço, 

aparelhava e pintava. Na hora da pintura a gente se preocupa em levar uma poeira de tinta no 

nosso carro.  

Aqui em Atalaia está faltando isso ou aquilo e o porquê que você não fala? Cada caso é um 

caso. Estou resolvendo isso, se for para resolver outra coisa, vamos resolver. 

Então, é só se organizar. Vai para a Fernandes Lima em Maceió e coloque pintura de veículos 

nas calçadas. Por que aqui em Atalaia tem muita gente acostuma com a desorganização. 

Pessoas querendo permanecer no erro. Errar não é burrice não, burrice é permanecer no erro. 

Se vai pintar o carro tem que ter um local, uma estufa. O carro entra, você faz o serviço lá e 

acabou. A pintura do portão, não é nada demais isolar com uma cortina para fazer a pintura”.   

  

Vereador Toni Barros (MDB) 

“Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma vez poder usar esta Tribuna.  

A minha vinda a esta Tribuna hoje é um projeto de Lei que eu trago aqui, para apreciação dos 

nobres vereadores. Peço o apoio de todos os colegas vereadores. Que disponibiliza a 

obrigatoriedade do concerto de buracos e valas  abertas nas vias públicas, no âmbito municipal 

e dá outras providências. 

A justificativa desse projeto é a seguinte, o presente Projeto de Lei dispõe sobre a 

obrigatoriedade do concerto de buracos e valas, oriundos de obras, reparos ou concertos em 

vias públicas, realizado por concessionárias ou permissionárias do serviço público, ou 



empresas por ela terceirizadas responsável pela obra. Visa amenizar os problemas dos  últimos 

anos que vem afetando o nosso município. 

Estou apresentando esse projeto, para evitar o que está acontecendo em Maceió, onde a 

concessionária que vem agora realizando o serviço de água e esgoto, a BRK, abre as valas e 

não fecha as valas. A concessionária faz o serviço e não cobre os buracos. Isso onera o 

município, que vai realizar esse concerto, onde a responsabilidade é da empresa que faz esse 

serviço. 

No projeto tem os tempos e estará disponível nas comissões para apreciações dos vereadores. 

Mas, desde já peço o apoio de todos, pois é importante para o nosso município, para que não 

ocorra o que está acontecendo em Maceió. O município passa a executar uma coisa que é da 

competição da concessionária, que tem a permissão. 

Desejo a todos uma boa semana. Que Deus abençoe e a todos”.              

       


