
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereador Fabricio Torres 

 

“Hoje é o meu último discurso aqui na Câmara. E, muito provavelmente é o meu 

último discurso na política. Muito provavelmente não participarei mais de 

atividades políticas. Já há algum tempo, quem convive comigo sabe que eu tinha 

essa vontade. Não fui candidato, porque não tive vontade de ser. 

 

Só não digo cem por cento isso, porque farei aqui um breve relato de como trilhei 

um caminho na política. Vocês vão vê que a vida as vezes nos leva por caminhos 

que não imaginamos, que não é a sua vontade. 

 

A primeira eleição de que eu participei. Ricardo, temos um amigo em comum, que 

é o Dorges, que nessa época participou junto com a gente. Foi em 1988. Meu pai, 

gerente geral do Grupo Seresta, do qual os donos eram políticos, os Vilelas. 

Recebeu a missão de conduzir a independência do município de Teotônio Vilela, 

do município de Junqueiro. Assim ele o fez. Por uma consequência do destino, 

quando se fazia pesquisas, o nome dele aparecia com 80% das intenções de votos, 

para ser o primeiro prefeito de Teotônio Vilela. Ele não queria, ele não tinha 

vontade. Mas, não tinha outro jeito. Os patrões dele disseram que tinha que ser ele. 

Se elegeu com 83% dos votos e se tornou o primeiro prefeito de Teotônio Vilela. 

 

Mas, tanto ele não queria, que renunciou ao mandato um ano antes. Saiu e foi 

trabalhar. Não agüentava mais ser prefeito, de uma cidade desorganizada como 

era na época Teotônio Vilela. Era como ser um pai de família, ter 10 filhos e ganhar 

um salário mínimo. 

 



Ali se pensou assim, a gente sai da política e não se mete mais. Houve uma 

desavença dentro da minha família. Meu tio Zeca e meu tio Alberto eram 

deputados, um federal e o outro estadual. E, houve esse desentendimento. A 

família convocou meu pai e disse que ficariam sem uma cadeira na Câmara Federal, 

se ele não quisesse ser o candidato.  

 

Mais uma vez lá vai eu, em 1994, enfrentar uma campanha de deputado federal. 

Mais uma vez vencemos. O Cal votou com a gente, a Janaína votou com a gente. 

Em Atalaia o meu pai foi o deputado federal mais votado, fizemos um grande 

grupo. Maria não estava na política, apoiava o Milton Pessoa”. 

 

Vereadora Maria da Comesa – Aparte 

 

“Foi um prazer imenso ter votado no seu pai. Votei através do Milton Pessoa. Até 

falei para o Milton que tinha ganho seis vezes, ele me corrigiu, disse que tinha sido 

sete, pois a dele também contava”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Depois que terminou o mandato de deputado federal, ele decidiu que sairia da 

política e não queria mais conversa com política. 

 

Eu nunca tinha participado de política em Atalaia. Era chefe de operações policiais 

do delegado Elvio Brasil. Nessa eleição o Elvio tinha se juntado ao Zé do Pedrinho, 

não me lembro qual o ano. No finalzinho me pediu uma ajuda na questão de 

segurança. Daí fiz uma amizade com o Zé do Pedrinho. Uma amizade que dutou 

acho que duas eleições. Torcia muito. 

 

Um belo dia, não pelo Zé, pois sempre fomos amigos e terminamos amigos até o 

fim da vida dele. Mas, um belo dia por questões satélites resolvi sair, ir pra casa e 

não saber mais de política. Dois dias depois bate na minha porta o professor Mano. 

O Mano muito habilidoso, eu acreditei que existia um projeto de uma Atalaia 

realmente diferente, uma Atalaia melhor. Embarquei no projeto do Mano. Passei 

oito meses como secretário de Infraesturtura do Governo Mano e saí, porque o 

dever me chamou. Fiz uma parceria com uma empresa e essa empresa era do ramo 

imobiliário, que estava explodindo no Brasil inteiro e iria expandir para todo o 

Nordeste, loteamentos. 

 



Não tinha mais condições de ficar. E, além disso, tinha uma crise muito grande no 

Governo, que não me permitia mais fazer um bom trabalho na Secretaria que 

ocupava. 

 

Professor Mano caí e ficou aquele vazio. Assume Zé do Pedrinho, que também não 

consegue fazer um bom Governo. 

 

Continuei mantendo um contato com o Chico. O PTB com uma debandada em 

massa dos vereadores da época e ninguém queria se filiar ao PTB do Chico, porque 

tinha um processo, porque não podia ser candidato, porque isso e porque aquilo. 

O Chico me pede uma ajuda e eu embarquei numa candidatura de vereador. Achei 

naquele momento e dei uma chance a mim mesmo em achar que podia um grupo 

político ali existir. Não falo de um grupo político apenas para enfrentar uma eleição, 

mas um grupo político de verdade, onde existia um respeito e consideração. 

 

Chico ganhou a eleição e ao longo do mandato eu vi que aquilo não era o que eu 

esperava. Mas, vi que a culpa era minha, pois eu nutri a esperanças falsas para mim 

mesmo. Entreguei a Secretaria mais uma vez e fui embora. Disse que não queria 

mais saber de política. 

 

Algumas pessoas me procuraram. Tive conversas com algumas pessoas, sempre 

dizendo que não queria mais me meter. Por uma conjuntura política o vereador 

Anilson Júnior saí para assumir a Secretaria de Educação. O suplente era eu. 

Alguém pode até não acreditar, mas eu pensei por alguns dias em não assumir isso 

aqui. Ao mesmo tempo, pensei que tinha sido candidato, que tinha recebido 646 

votos para ser vereador e quando chegar a oportunidade de assumir, eu não vou? 

Não tem lógica, não tinha sentido. 

 

Vim. Quero convive comigo sabe que não tenho perfil de ser vereador. Não é o 

que eu gosto. Não gosto de pedir. Gosto de executar, de fazer e aqui não dá. 

Vocês sabem que o perfil aqui é pedir, é tá nas portas de gabinetes. É de tá atrás 

dos secretários e do prefeito. 

 

Mas, aqui estou fazendo o meu último discurso. Espero eu que dessa vez se 

concretize e que eu possa me aquietar. Já vou fazer 47 anos e tá na hora de cuidar 

da minha vida e deixar novas pessoas seguirem o destino da política. Política essa 

que está ficando cada vez mais complicada e mais difícil de se fazer. 

 

Paralelo a isso, quero desejar a nova administração que vem por aí, muita boa sorte, 

sucesso e que coloque em Atalaia uma visão mais voltada para o empresarial. 



Meus votos de sucesso Camyla. Que coloquem uma visão empresarial com alma. A 

de se endurecer, mas sem perder a ternura. Torcer para que dê certo. Em momento 

algum tentei ser um obstáculo a isso. Você sabe disso, pois conversamos por 

muitas vezes. 

 

Encerro aqui as minhas palavras, dando boa sorte aos que ficam e aos que ainda 

pensam em tentar, boa sorte também”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Fabricio, quero aqui desejar também boa sorte para você que está saindo. 

Obrigado por nos desejar boa sorte. Convivi com você por esses anos aqui, você é 

um cara gente boa, amigo aqui e fora. Do que precisar dessa cadeira do vereador 

Marcos Rebollo, ela estará disponível para o amigo Fabricio Torres”. 

 

Vereadora Camyla Brasil – Aparte 

 

“Muito obrigada pelos votos, que acredito que você como um atalaiense que torce 

pelo desenvolvimento do nosso município, não seria diferente. Que é de torcer 

para que a nova gestão dê certo, pois dará certo não para a Camyla ou para a 

Cecília, mas sim para o nosso município. Não esperava um outro posicionamento 

seu, pois é uma pessoa muito coerente, muito sensata, muito transparente. Esta 

Casa perde a sua contribuição, a população de Atalaia também. Você pode contar 

conosco. A nova gestão vai ser uma gestão ouvindo muito, pois era um dos 

ensinamentos que vínhamos ouvindo muito, dentro do grupo, do próprio Renato e 

da Dra. Fátima. Quem ouve mais, erra menos. Estamos para ouvir sua posição 

como atalaiense e como comércio, pois nosso comércio local hoje é tão sofrido”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Venho aqui em público, ressaltar a postura e a honradez que você teve com esta 

Câmara. Você realmente foi um parceria do município de Atalaia, de cada vereador 

que se faz presente aqui nesta Legislatura. Tenho certeza, como disso o vereador 

Marcos lá atrás, que não se trata de uma adeus, até pelo seu próprio depoimento, 

quando diz que por diversas vezes tentou sair da política, mas a conjuntura lhe trás 

de volta. Tenho certeza que lá na frente, de alguma forma você irá contribuir muito 

com esse município, senão na política, ativamente, mas com suas  brilhantes ideias, 

com suas articulações. Tenho certeza que Atalaia ainda vai precisar muito de você e 

você sempre estará muito solicito para atender esse município. Sinta-se também a 

vontade se precisar de qualquer apoio Legislativo através da cadeira deste 



vereador, que nós dividimos a mesma cadeira em momentos diferentes. Muito 

obrigado por sua parceria e vamos a luta, vamos em frente. Parabéns meu amigo”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Encerro minhas palavras. Era preciso colocar alguns pontos neste momento. Muito 

obrigado e um abraço a todos”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Em nome de Deus quero agradecer mais uma oportunidade de estar aqui hoje 

fazendo uso da Tribuna.  

 

Farei um pronunciamento muito sucinto, voltado aos meus agradecimentos. 

Depois do pleito eleitoral, é a primeira vez que me expresso publicamente. Não 

poderia fazer diferente, senão agradecer. Agradecer a minha família, ao meu pai, 

meu irmão, minha mãe, toda a minha família Berlamino, que mais uma vez abriu 

suas portas e me receberam e a maior parte continuo com esse projeto, esse 

projeto apaixonado por Atalaia. 

 

A todos os meus amigos, que aqui eu expresso na pessoa do meu amigo Edvaldo e 

do meu amigo Neto Brow, que foi referencia não só no marketing da minha 

campanha, mas contribuiu para a elaboração do marketing de diversos colegas 

aqui de Atalaia, mostrando a união desta Casa, deste grupo. 

 

Agradecer também aos atalaienses que saíram de suas casas e me concederam 

pela terceira vez consecutiva, o mandato de vereador. A vocês, meu povo de 

Atalaia, o meu muito obrigado. Tenha certeza que esse não será um mandato 

diferente dos mandatos passados. Será um mandato em que a minha prioridade, 

como sempre foi, será o bem estar da população atalaiense. 

 

Durante esse mandato atual, que finda neste mês, tive a oportunidade de deixar o 

meu nome na pasta da Educação, com avanços nos números, com avanços no 

desenvolvimento social das famílias atalaienses. Gosto de ressaltar sempre que 

jamais houve uma gestão municipal, na Secretaria de Educação, que focasse o 

olhar para o aluno chegar nos Institutos federais de Alagoas. Eu sei a importância 

disso, pois fazemos parte de um grupo chamado geração CEFET, onde de um 

grupo e 40, mais de 20 vivem empregados e bem empregados, sendo referêcia na 

área de atuação que escolheram. Alunos da geração CEFET, que abriram suas  

cabeças e evoluíram nesta sociedade. 



 

O ano passado conseguimos inserir mais de 30 alunos nos Institutos Federais. É 

uma conquista que nós temos a honra de levar à praça pública. 

 

Com nossa influencia facilitamos diversas cirurgias, em parceria com o Dr. Ronaldo, 

com o Dr. Antônio. 

 

Temos o peito aberto e a cabeça erguida para chegar diante da população de 

Atalaia. 

 

Esta eleição para mim ela tem uma sensação de perda grande, pois quando olho 

para trás e vejo o amigo Marivaldo, o amigo Quinho, o amigo Ricardo Calheiros, 

que tantos serviços prestados tem por esse município, que dedicaram parte de 

suas vidas para atender a população de Atalaia, mas quando coloca seu nome a 

disposição da população de Atalaia, infelizmente o povo de Atalaia faz as escolhas, 

que a gente que vive na política diz, que escolhas são essas. 

 

Tenho certeza vereador Ricardo, que o povo da Branca vai sentir muita falta do seu 

trabalho. Tenho certeza vereador Marivaldo, que o povo da Porangaba, já está 

sentindo muita falta do seu trabalho com aquela localidade. Tenho certeza 

vereador Quinho, que o povo de Atalaia vai sentir falta do político que você é, pois 

do amigo tenho certeza que o povo de Atalaia não vai sentir falta, pois você 

continuará sendo amigo, pois eu conheço seu coração.  

 

Mas, o povo fez suas escolhas e tenho certeza que lá na frente, haverá reflexões. E, 

quem sabe vocês não voltam a fazer parte desta Casa. 

 

Finalizo os meus agradecimentos, mais uma vez agradecendo aos 1058 votos do 

povo atalaienses, dos amigos e irmãos do município de Atalaia, que me 

reconduziram e confiaram mais uma vez no trabalho do Anilson Júnior. Tenham a 

certeza que o meu compromisso é com vocês”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Ouvindo atentamente sua fala, realmente talvez algumas localidades não estão 

sentindo agora, pois não virou o ano ainda. Mas, lá na frente, tanto o político, o 

Marivaldo, o Ricardo, o Quinho, quanto o eleitor, ele vai entender o que foi feito 

durante esses anos de vida pública dos vereadores, principalmente nestas 

localidades. Isso vai respingar quando virar o ano e passar uns dois ou três meses. 

Aí realmente vão dizer, o porquê fui contra, o porquê que tentei mudar. Mas, sei do 



coração de vocês e sei que vão trabalhar por essas localidades. Continuem o 

trabalho, pois vocês são do bem, gostam de Atalaia e tem amor e carinho. Lá na 

frente Deus vai mostrar tudo. As vezes não foi uma perda, foi um livramento”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Fazendo uso dessa Tribuna mais uma vez e quase já me despedindo dela, 

agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez está aqui representando o povo 

atalaiense, e cumprindo minha missão até o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

Hoje trago alguns pontos aqui para tratar. Uma das minhas lutas durante este 

mandato, foi com relação a transparência. A publicação imediata de folhas, de 

despesas, de licitações, com determina a lei. Não era uma imposição da vereadora 

Camyla, ou um desejo pessoal da vereadora Camyla que isso acontecesse. Eu 

buscava o cumprimento da lei. 

 

Tratei muitas vezes aqui nesta Câmara e nesta Tribuna, o beneficiamento pessoal e 

direcionado de algumas pessoas, que fazia com que a classe como um todo, se 

sacrificasse. Da mesma forma, a exemplo disso, cito aqui a Educação, que estava há 

três anos sem nenhum reajuste, sem nada da data base, sem nenhum acordo e 

negociação junto a gestão, mas que acordos pessoais eram feitos. Mas, a Camyla 

Brasil por muitas vezes poderia ter sido chamada de que estava aqui fazendo 

politicagem. 

 

Na primeira reunião que nós fizemos na semana passada, com intermédio do 

Ministério Público, para iniciarmos a transição de gestões, da qual eu faço parte da 

equipe de transição da nova gestão. Lá eu coloquei que a última folha que havia 

sido publicada era a folha de julho e que, estranhamento, agosto, setembro e 

outubro ainda não haviam sido publicadas. 

 

Ontem eu observei que haviam sido publicadas e é gritante o que aconteceu na 

folha do nosso município. Os acordos e beneficiamentos pessoais do A, do B e do 

C. Não to tratando aqui de voto, mas de má gestão do dinheiro público e da falta 

de respeito do servidor do nosso município, porque a partir do momento que 

dobro o salário do A e deixo de dá condições a toda uma classe, eu tô mal gerindo 

as contas do nosso município. 

 

Por muitas das vezes, por onde a gente passou diziam que o servidor público num 

vai gostar de mudar a gestão. Tenho a certeza que o servidor público não tem o 

que se preocupar no que se trate de respeito, busca de boas condições de trabalho 



e busca da valorização das classes. O que não vai acontecer na nova gestão é o 

beneficiamento do A, do B e do C, em detrimento a toda uma classe. 

 

Quando classes estão há anos sem ter nenhuma conversa com a gestão e chega 

uma pessoa e simplesmente mais do que dobra o seu salário, as  vésperas de uma 

eleição, como aconteceu aqui em nosso município. Deixo registrado o meu repúdio 

a esse absurdo que aconteceu e que vem acontecendo. 

 

Estamos trabalhando duro, arduamente, mas o que nos encontra é muito feio. É 

um buraco maior do que vocês esperam. Você não pode, a frente de uma gestão, 

não tratar com as classes, pois quando isso acontece, você se autobeneficia em 

cima de todos, faz com que atrase pagamento, pode acontecer de não conseguir 

pagar a folha, pois vai chegar a hora que a conta não vai fechar. 

 

Ontem foram publicadas as folhas de agosto, setembro e outubro. Isso que estou 

falando é público. Pode entrar lá no Portal da Transparência e faz um comparativo 

do que a pessoa recebia até junho, ou pega o mês de março e faz um comparativo 

com os meses de agosto, setembro e outubro. É triste servidor, o que estava sendo 

feito com vocês. 

 

Mudando de assunto. Faço parte da equipe de transição, mas aqui estou 

cumprindo o meu papel de vereadora. Gostaria de solicitar ao responsável pelas 

concessões de linhas de táxis, porque durante o inicio do ano houveram algumas 

denúncias, até tratei aqui na Tribuna, que estavam dando linha de táxi “adoidado”, 

como diz no popular. Essa semana, de terça-feira para cá, fui procurada por alguns 

taxistas do nosso município, algumas pessoas muito apreensivas, pois dizem que 

está tendo um festival de concessão de linha de táxi. Infelizmente são coisas 

absurdas o que estão acontecendo nesse finalzinho de gestão, que não pode 

acontecer, pois isso vem a acarretar a toda a população. 

 

Um outro assunto, que já coloquei desde a semana passada, inclusive estive na 

Secretaria de Saúde, conversei com a secretária em exercício, a senhora Rosangela, 

a respeito de denúncias que eu estava recebendo sobre exames e consultas que 

haviam sidos desmarcadas. As pessoas chegavam no laboratório e simplesmente 

diziam que foi tudo desmarcado. Passou a política e foi tudo desmarcado. Ela me 

disse que isso não estava acontecendo, pediu que a pessoa fosse na Secretaria, 

pois estava havendo algum engano. Pedi por favor a Rosangela para verificar isso, 

pois Saúde é uma coisa que não pode parar e nem pode esperar até primeiro de 

janeiro. Os números de denúncias são muito grandes. 

 



Gostaria que providências fossem tomadas, até porque foram aprovadas duas 

emendas federais, para nesse finalzinho de ano, que é para retomada do sistema 

de Saúde, num valor de mais de 300 mil e uma outra num valor de quase 200 mil. 

São investimentos que devem ocorrer na Saúde. São recursos federais que estão 

chegando para essa retomada da Saúde e precisam ser bem aplicados. Essas são as 

informações que a gente tem e, depois de tomar posse, a gente vai apurar a devida 

aplicação desse dinheiro. Então, que seja aplicado a favor da população. 

 

Gostaria que a Secretaria de Cultura, o secretário que não sei quem é o titular da 

Pasta, mas que nos dê um posicionamento a respeito da aplicação dos recursos da 

lei Aldir Blanc. Houveram algumas denuncias de pessoas que se inscreveram, 

tiveram seus projetos aprovados, mas que até o momento não receberam nenhum 

recurso. O município recebeu mais de 300 mil reais para ser aplicado na Cultura e 

nesses projetos. Eu recebi várias denuncias, não foi só de uma pessoa. Gostaria da 

prestação de contas desse recurso da Aldir Blanc, que o secretário de Cultura enviei 

para esta Casa. 

 

Continuarei aqui cumprindo o meu papel de fiscalizar e cobrar em nome do povo. 

Tenham todos um ótimo dezembro e que chegue logo o nosso esperado 01 de 

janeiro”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vim aqui primeiramente agradecer a Deus e as 597 pessoas. E dizer que estou 

satisfeito e orgulhoso com o trabalho que eu desenvolvi aqui nesta Casa. Nessa 

Casa onde fiz amigos. Durante esses quatro anos, cobrei o que tinha que ser 

cobrado e fiz o meu papel de vereador. Entrei por aquela porta de cabeça erguida 

e tenho certeza que estou saindo de cabeça erguida. Não tenho magoa de 

ninguém e nem de nada. Eleição é assim, colocamos os nossos nomes a disposição 

do povo e o povo é quem decide. Infelizmente, não decidiram para o Quinho voltar 

a esta Casa, mas não guardo magoa de ninguém e muito menos ódio. Só tenho a 

agradecer as pessoas que votaram e que acreditaram no Quinho. 

 

Fiz uma campanha limpa e em momento algum denegri seja ele quem for. 

 

Parabenizar os vereadores eleitos e os que não foram eleitos, meus parabéns. Dizer 

Marivaldo e Ricardo, que quem perdeu não foram vocês, as vezes Deus dá um 

livramento e agente não entende, vai entender mais lá na frente. Vossa Excelência 

Ricardo, ande de cabeça erguida nos quatro cantos de Atalaia, porque Vossa 



Excelência exerceu bem sua função de vereador. O mesmo para o vereador 

Marivaldo e a vereadora Neide. 

 

Este mês de novembro foi um mês de percas irreparável. A minha eleição para mim 

não foi uma perca, é um livramento que Deus está me dando. Percas foram do 

nosso amigo Araguaia e do meu tio Ciçou. Esse mês de novembro não ficará 

esquecido nunca, começou ruim e terminou ruim. Espero que o mês de novembro 

seja melhor, de paz e de alegrias para todos nós. 

 

Quero desejar vereadora Camyla, boa sorte em sua nova caminhada, também a 

prefeita eleita Ceci. Que Deus ilumine os caminhos de vocês. 

 

Dizer que estou saindo da política hoje. Quem vai dizer se eu volto, são os 

vereadores que aqui vão atuar a partir de 2021. É esse o recado que quero deixar. 

 

Estarei sempre a disposição do povo da minha querida Atalaia, independente de 

política. A minha porta vai estar sempre aberta. No que poder ajudar, irei ajudar. 

Sempre ajudei de coração e não por causa de política. Política esse ano se encerrou 

dia 15, mas ainda tem gente fazendo política. 

 

Aos companheiros desta Casa, o meu muito obrigado. Aos funcionários desta Casa, 

o meu muito obrigado. Sempre respeitei do meu jeito, direto, que muitos acham 

ignorância, mas é o meu jeito, o que tenho pra dizer, digo na cara. 

 

Faço parte do grupo do prefeito até o dia 31 de dezembro. Não é porque perdeu, 

que vamos dizer que não votamos. Faço parte da gestão até o dia 31 de dezembro. 

Voto no que acho que é bom para o município, independente de quem mande o 

projeto. Foi assim durante os quatro anos do meu mandato. 

 

O meu muito obrigado e fica todo mundo com Deus”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Inicio as minhas palavras, vereadora Camyla, quando a senhora falou aqui pedindo  

a prestação de contas, gostaria até de subscrever, dessa lei Aldir Blanc. Só que fui 

informado e inclusive até o Atalaia Pop fez uma postagem sobre isso e a 

informação que a gente teve foi que as inscrições estariam se encerrando hoje para 

que houvesse o repasse desse auxilio, num valor de R$ 600,00, numa única parcela. 

É bom que realmente tenha a prestação de contas, até porque se o recurso não for 

distribuído, ele terá que ser devolvido”. 



 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“A respeito da Lei Aldir Blanc, vocês devem ter conhecimento que lá atrás, no inicio 

da Lei, o meu irmão foi convidado pelo vereador Lobão, que foi um dos 

consultores do vereador Lobão de Maceió, que é o vereador que mais representa a 

classe Cultura no Estado de Alagoas. Fizemos um estudo, participamos de fóruns e 

debates sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc. Eu também participei, como ouvinte, 

pois não é a minha praia o direito, mas acompanhei muito o desenvolvimento. 

Temos que deixar claro pra população desse Estado, que não é o fato de você se 

inscrever como artista, que você está apto a receber o recurso. Tem que deixar bem 

claro que na redação da Lei, ela cria algumas situações para dá direito a quem tem 

direito. Exemplo, se eu sou da área cultural, músico, artista, mas se já fui agraciado 

com o auxilia emergencial do Governo Federal, o artista não terá direito a receber 

o auxilio da Lei Aldir Blanc. 

 

Aqui em Atalaia não acompanhei a questão do cadastramento, a questão do 

repasse, mas muita gente foi desclassificado da Lei, porque já havia sido 

beneficiado com o Auxílio Emergencial. Então, tem algumas coisas que precisam 

ser bem retratadas, para que o povo de Atalaia não acredite que está sendo lesado 

ou enganado. Existem alguns critérios. É importante que o Atalaia Pop publique a 

Lei na integra em sua matéria, para que os artistas tenham acesso e tirem suas 

dúvidas se podem ou não receber”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Esse questionamento foi feito na semana passada pela Girlene. Fui procurar saber 

sobre isso. A informação é essa. Inclusive a Secretaria de Cultura afirma que a 

procura foi pouca. Não sei se procede. Mas, de repente com essa prestação de 

contas, esclarece isso para todo mundo. 

 

Não poderia deixar também de vim a esta Tribuna hoje, para ratificar a fala da 

vereadora Camyla Brasil, com relação ao Portal da Transparência. Também fui 

muito fiscalizadora desse Portal, durante essa gestão. Ontem, me deparei com 

aberrações. Não sei a justificativa. Salários em que junto a pessoa estava recebendo 

4 mil reais e em agosto, setembro e outubro recebendo 7 mil. Até procurei vê se 

era o décimo, mas não. 

 



Funcionário que é efetivo no município, que em julho ganhava R$ 2.760,00, que 

não trabalha no município, trabalha em dois outros lugares, mas em agosto, 

setembro e outubro passou a receber R$ 6.016,00. 

 

Não sei o que houve. Mas, que precisa realmente ser revisto. Espero Camyla, junto 

com Cecília, que nós enquanto vereador, não precise vim a esta Tribuna tratar 

desse assunto mais. Que seja realmente solucionado, revisto caso a caso, pois 

sabemos que existem pessoas com gratificações que já está implantada em seu 

salário. Agora, que a lei ela seja para todo mundo. 

 

Inclusive vou voltar a bater nessa tecla, sobre o cruzamento de folhas. Sei que só 

podemos pedir para o ano. Mas, espero que a lei seja realmente para todo mundo. 

Continua no Portal da Transparência, o funcionário recebendo da Secretaria de 

Saúde e recebendo da Secretaria de Educação do Estado. A Janaína do Cal não foi 

penalizada, porque a lei foi cumprida, pois se eu não tinha condições de estar nos 

dois empregos, a lei foi cumprida, nada mais justo. Mas, infelizmente só foi 

cumprida para meia dúzia de pessoas. Desde já peço a gestão que reveja isso, para 

a Janaína do Cal não voltar aqui novamente batendo nesta tecla, que foi tão batida  

aqui durante toda a gestão. 

 

Deixo aqui a minha tristeza, a minha indignação, pois não é uma coisa de duas ou 

três pessoas, o Portal da Transparência quase estoura o computador com tantos 

zeros que tinha. É aumento de cem, de duzentos por cento, não é de dez por cento 

e nem décimo. Foi uma coisa muito absurda. 

 

Encerro minhas palavras mais uma vez agradecendo a Deus e desejando a todos 

uma feliz semana. Esta semana que a Igreja Católica comemora no dia 8 próximo, o 

dia de Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira. Que ela proteja a nossa 

cidade, os nossos munícipes com a sua luz e seu amor a todos”. 

 

Vereadora Camyla Brasil – Aparte 

 

“Falamos aqui os efetivos, das folhas e de tudo. Uma coisa que nós tratamos muito 

nesses quatro anos foi com relação a nossa Previdência. Uma Previdência 

praticamente falida, que opera sempre no vermelho, arrecadando e pagando a 

folha. É monstruoso a quantidade de aposentadorias que estão sendo concedidas 

agora a partir do dia 16 de novembro de 2020, aqui em nosso município. 

 

Foi uma das coisas que eu coloquei na reunião de transição, junto ao Ministério 

Público. O Ministério Público me informou que independente das atitudes tomadas 



pela gestão, a Previdência do município de Atalaia vai entrar em auditoria por parte 

do Ministério Público do Estado. Já estou informando aqui aos servidores, ao 

município e as pessoas que essa forma, talvez de burlar algo, pois não posso 

afirmar nada, mas essas concessões de aposentadorias como está acontecendo, 

além das medidas tomadas pela gestão, a Previdência vai entrar em auditoria pelo 

Ministério Público do nosso Estado. Todos os servidores que contribuem para a 

Previdência, podem ter certeza que essa noticia que estou dando é muito boa, 

porque senão nossos servidores estão contribuindo para algo que lá  na frente eles 

não sabem se vão receber. Pois, o Atalaia Prev é uma bomba que pode estourar a 

qualquer momento. E, da forma como está, esse estouro vai acontecer o mais 

rápido possível”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Quero saudar a nossa prefeita eleita Ceci Rocha. Sei que só é dia primeiro, mas 

estava cobrando da minha amiga Camyla Brasil. Encerro as minhas palavras 

dizendo que sou gestão, quero trabalhar junto com vocês, para essa mudança que 

Atalaia tanto almeja e tanto precisa. Contem com esta vereadora para o bem da 

nossa cidade”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Quero registrar a presença e desejar as boas vinda a prefeita eleita, Cecília 

Rocha. Dizer que é um prazer para a Câmara de Vereadores de Atalaia recebê-la 

em nosso meio. Sinta-se em Casa”. 
 

 

 

  


