
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019 

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

convidados durante a sessão.  

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Venho aqui mais uma vez a essa Tribuna, onde estamos aí no embate político que 

vai acontecer daqui a um ano. Essa avaliação do trabalho do vereador vai ser 

definida em um dia, no dia da eleição. Estou aqui mais uma vez para mostrar para a 

população atalaiense, para os eleitores do município que não viemos aqui para 

esta Casa para passear e tomar cafezinho. Viemos aqui para criar leis e fiscalizar. Ao 

contrário de muitos que pensam que viemos aqui só para usufruir da Câmara 

Municipal, que é o que passa na mente de muitos que as vezes não alcançaram o 

sucesso em sentar nesta cadeira, mesmo tendo passado por vários pleitos eleitorais. 

Os culpados disso foram vocês mesmos que não foram aprovados pela opinião 

pública.  

 

Exerço essa função com brilhantismo. Até a vereador Janaína já me avisou que eu 

não tenho nenhuma falta neste parlamento. Não quero com isso questionar algum 

vereador, até porque sabemos que tem os imprevistos.  

 

O Jurídico estará aqui daqui a pouco e quero convidar os amigos vereadores, 

inclusive a vereadora Janaína e vereadora Camyla, para conversamos e fazermos, se 

possível, uma visita ao Atalaia Prev. Caso contrário, convocarmos a presidente do 

Atalaia Prev para esta Casa, para falar sobre alguns assuntos como a folha de 

pagamento e sobre desconto dos aposentados.  

 

Alguns pensionistas da Guardas Municipais e alguns servidores me procuraram, 

pois a Lei diz e eu a distribui há alguns dias atrás, onde ela mostra que é 

descontado no risco de vida e no salário base do Guarda Municipal, mas, na hora 



de pagar, estão pagando só em cima do base. Não sei baseado em que Lei de qual 

Estado estão copiando para não pagar? Por que a Lei é bem clara, onde inclui o 

risco de vida na aposentadoria. Temos aqui uma pessoa ligada ao presidente, a 

Sueli, que seu marido já é falecido e era Guarda de carreira, ele não era vigilante. É 

bom que prestemos atenção, pois se isso hoje está acontecendo na Guarda, vai 

acabar acontecendo na Educação, na Saúde e outros segmentos. O Petrúcio, pai do 

Júlio, Guarda de carreira, era descontado também em cima do seu risco de vida e, 

na hora de pagar a pensão, não paga do que descontaram. Já têm dois pareceres 

favoráveis do juiz à Sueli. E, por que não está dando resultado? Por que o Atalaia 

Prev não está fazendo a parte dele, que é pagar? A gente viu aqui na folha de 

pagamento um servidor com um salário e se aposentou com outro, com mais de 

300 por cento acima. Está sendo uma coisa desproporcional. Não pode fazer 

política só olhando para um lado.  

 

Quem ocupa um cargo no Atalaia Prev é para gerenciar o dinheiro do inativo, 

daquele que contribuiu a vida toda. Atalaia ainda está de pé, porque tiveram 

pessoas que contribuíram lá atrás para estarmos aqui hoje. O que é que vem 

depois da aposentadoria? Aluguel de casa, médico, pressão alta, criar netos, 

farmácia. E, você ter o seu direito ceifado? Simplesmente dizer que você não tem 

direito e que tem que brigar na Justiça? A Justiça demora, é lenta. Se resolve, mas 

imagine o prejuízo de alguém que tinha uma renda de dois mil reais e hoje passa a 

receber mil. O padrão foi criado em cima de dois mil reais. 

 

A Lei dos dez anos ininterruptos, pelo que foi passado para mim, ela não está 

valendo em Atalaia. Está valendo para uns e outros não. Se na folha de pagamento 

apareceu pessoa em 2018 com um salário em 2019 com outro, ela não está 

valendo para Atalaia. Respeito todos segmento da gestão, respeito todo segmento 

da Administração, só um cara que sou aqui situação ao prefeito Chico Vigário, mas 

temos que ter critérios. Estou aqui para contribuir com o servidor de Atalaia no que 

for certo. 

 

Tenho elogiado nesta Tribuna o secretário de Infraestrutura por ter colocado 

lâmpadas no Santo Antônio, numa rua que não tinha nenhuma lâmpada acessa. No 

São Sebastião tinham duas ruas e pedimos ao secretário de Infraestrutura, que 

resolveu o problema de lá. Hoje a iluminação do são Sebastião está de parabéns.  

 

A eleição do Atalaia Prev, não dá para se engolir. Foi uma coisa armada, feia, as 

escuras, montada as pressas. Eu não concordo com isso. Cargo eletivo tem que ser 

transparente e já venho brigando nesta Casa há quase sete anos, para que seja 

feita uma gestão democrática dentro do Atalaia Prev, para que o funcionário ativo 



e inativo vote no seu gerenciador. Nós aqui somos eleitos para representar o povo. 

Eu já tenho dois mandatos e estou indo para o terceiro, se assim Deus me permitir. 

E, vou ser julgado pelo povo de novo. Então, o porquê ter medo de ser julgado 

democraticamente? 

 

O SEATA com todo o trabalho feito nesse município, com todo vigor do presidente 

e na hora da eleição um pouco mais de 30 votos. Ainda se fala que teve urna 

volante. Como é que se pode ter urna volante? Para você ver como Atalaia 

funciona. Quero vê como vai ser a gestão democrática dentro das escolas, pois tem 

que ser algo transparente. Que todos tenha a oportunidade de participar e de 

expor a sua opinião. Será que o servidor de Atalaia está satisfeito com quem 

gerencia seu dinheiro no Atalaia Prev? É só analisar quem era o presidente e quem 

assumiu agora depois dele. É uma coisa caseira. Eleição no Atalaia Prev é uma coisa 

caseira, é tudo em casa.  

 

Estamos evoluindo, estamos vendo a Internet mandar na parte política. O 

Bolsonaro foi eleito só com as redes sociais. Mas, Atalaia está retroagindo, onde 

tem uma eleição como a do Atalaia Prev, onde ninguém soube. Sai o irmão e entra 

a irmã. É muita coincidência. Só espero que quem esteja lá faça o certo. 

 

Minha fala aqui é sobre o Guarda Municipal, categoria que eu defendo. Peço que o 

Jurídico desta Casa, se possível, que peça que ele venha mais cedo para me 

acompanhar até o Atalaia Prev para vê como vai ficar a situação desse desconto de 

folha do Guarda Municipal. Hoje o problema são de duas, mas lá na frente vai ser 

de 60 ou 70 pais de famílias. Estamos brigando hoje para cortar o mal pela raiz, 

para que não seja mais difícil amanhã. 

 

Enquanto estiver nesta Casa estarei contribuindo para o que é certo e para o 

melhor para Atalaia”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Senhor Presidente, gostaria de lembrar que hoje é o Dia da pessoa com 

Deficiência Física. Hoje me considero neste patamar. Quero deixar aqui o meu 

abraço a todos que diariamente lidam com seus problemas para seguir em frente. 

 

Gostaria de enviar hoje uma Moção de Parabéns aos amigos Misael Santos, lá de 

Santo Antônio, ao Robério Ferro, nosso grande amigo e também ao secretário de 

Cultura Diguinho Vigário, onde hoje é o aniversário de todos eles. 

 



Uma Moção de Parabéns ao corpo docente e discente da Escola Municipal Jabes 

Francisco pelo projeto Atalaia Nossa Gente e seus vultos históricos. Estive lá 

prestigiando uma exposição muito bonita. Além de ser convidado para dar uma 

palestra sobre cavalhada, também levei os apetrechos que utilizamos. Parabéns 

também ao secretário de Educação Anilson Júnior, pela movimentação que tem 

trazido no final de ano, para a Educação atalaiense. 

 

Também gostaria de parabenizar de forma especial, pois hoje está havendo as 

margens da BR 316, a 1ª Feira Agrária. A Feira acontece hoje e amanhã. É um 

grande avanço para o município trazer lavouras, legumes e etc, além de outros 

projetos, para o centro de Atalaia. Gostaria de fosse enviada uma Moção de 

Parabéns ao secretário de Agricultura Geraldo Valdevino, ao diretor de fomentos 

da Casa do Empreendedor André Vigário, sendo também extensivo ao prefeito 

Chico Vigário e equipe. 

 

Está se aproximando o final de ano. A festa da Padroeira vai se iniciar do dia 28 de 

novembro a 8 de dezembro. Que tudo transcorra na mais perfeita da paz. 

 

Lembrar também que a nossa Casa Legislativa termina um ano muito 

movimentado. Agora a pouco estava com o nosso amigo Dau, fazendo uma 

entrevista para a Rádio Web do Atalaia Pop, que será transmitida hoje a noite. 

Falamos de alguns avanços da administração mediante a crise que vinha dizimando 

não só o município. É bom que gente diga que ainda não está no patamar que 

queríamos. Estamos vendo muitos municípios de posse maiores, financeiramente 

falando, mas que estão em crise, a exemplo de Arapiraca que dispensou 800 

contratados, Palmeira dos Índios 865 contratados. Outros municípios maiores na 

mesma pendenga que se encontra o nosso município. Mas, tenho certeza que aos 

poucos alcançaremos um patamar de regularidade.  

 

Lembrar senhor presidente que setembro de 2014 deixou de ser uma mancha na 

Educação. Mas, ainda rola a questão dos 60%. Tenho certeza absoluta que na hora 

que houver aval da Justiça Federal para que seja pago, será repassado esse 

dinheiro para todos os funcionários da Educação em questão. É bom que se frise 

que na última semana foram chamados cinco municípios que pagaram de forma 

antecipada esses 60% do FUNDEB. O prefeito se prontifica, na hora que tiver o aval, 

repassar se problema o dinheiro para todos. 

 

Não sei se o SEATA virá aqui. O problema é que querem que o prefeito pague, mas 

o prefeito não pode pagar em virtude da Lei. É termos um pouco de paciência e de 

paz, pois o dinheiro está na conta e não vai sair. Segundo o prefeito, o promotor 



está por dentro de tudo que acontece e o dinheiro só é liberado com o aval dele. É 

uma seguridade para os professores”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Vereador Alexandre Tenório, através 

do qual é o saúdo a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Senhores e 

senhoras a atalaienses que nos acompanham através das minhas transmissões das 

redes sociais, pelo Atalaia Pop, pela Rádio Web.  

 

Iniciar minhas palavras propriamente ditas agradecendo a Deus a oportunidade de 

fazer o uso dessa Tribuna mais uma vez e de poder ser a voz do povo.  

 

Como o vereador Marcos aqui que me antecedeu, ele tratou muito bem das 

problemáticas do Atalaia Prev. Digo a ele que estou sim à disposição para fazer a 

visita àquele órgão, assim como ele convocou aqui aos parlamentares que tiveram 

essa disponibilidade de tempo de ir até lá, porque realmente essa problemática do 

Atalaia Prev ela vem se arrastando de anos. Hoje ela é uma Instituição 

praticamente falida, que ela serve para pagar a folha, ela arrecada a medida que a 

Prefeitura passa valor x e ela paga x também de folha. Ela não tem o fundo. Então, 

se ela é um Previdenciário sem fundo aplicado, ela para mim ela é uma Instituição 

sim falida, que vem se arrastando ao longo dos anos. Mas, estou à disposição.  

 

Ele citou aqui o caso da Sueli. Não tem só o da Sueli, tem de outras pessoas. Os 

servidores eles vêm contribuindo com o valor de x e quando vai lá requerer sua 

pensão ou sua aposentadoria, ou seja o que for, os cálculos eles são realmente 

muito drásticos. O cidadão contribuiu toda uma vida e a redução de renda dentro 

de uma casa, além de inconstitucional, ela é totalmente imoral. A família que passa 

a viver com a renda drasticamente reduzida, infelizmente realmente vai passar por 

privações. 

 

O que veio aqui para esta Casa muito recentemente e vai ser sancionado acredito 

eu, é o cálculo atuarial que tá sendo reajustado. Então, se está sendo reajustado, eu 

gostaria de pedir que seja mandado aqui a essa Casa a folha do Atalaia Prev, qual 

vai ser arrecadação com a modificação do calculo atuarial, qual vai ser arrecadação 

total? Veio aqui um estudo da defasagem desse valor. E, por que a porcentagem 

deveria ser reajustada? Mas a gente não sabe qual vai ser o montante global, 

mensal arrecadado por aquele órgão. Então, é importante que isso venha para cá, 

qual o valor da folha, qual é o valor da arrecadação. A gente já tem aqui que o 

cálculo atuarial já foi reajustado  e eu gostaria também de saber quanto entrou de 



extra? Podemos dizer assim com relação aos precatórios, quanto entrou de extra lá 

no Atalaia Prev, porque se foi pago uma folha de 2014, é uma folha extra que com 

certeza tiveram descontos e algum dinheiro tá indo para aquele órgão. Então, eu 

gostaria de saber o quanto foi arrecadado lá naquele fundo, para que eu não fique 

falando sem propriedade. 

 

É praticamente um órgão que arrecada e paga folhas, que não tem um fundo de 

aplicação, não tem dinheiro aplicado. Que também seja mandado aqui para esta 

casa qual seria a o valor que se tem de caixa, quanto se tem para que a gente 

possa realmente chamar a atenção da população, porque minha gente eu acho 

que a estabilidade financeira do Servidor Público, quando a pessoa é servidora 

pública, é o que ela mais espera. Principalmente quando se está na ativa, ou 

quando não se está mais na ativa, pois a gente mesmo que autônomo, sempre 

procura pagar uma Previdência, para que quando chegar na melhor idade ou se for 

acometido de qualquer doença, a gente tenha uma segurança, que tenha aquela 

renda mensal. Assim é feito com o INSS e assim é feito aqui no regime próprio da 

Previdência do nosso município. Imagina você que aplica e guarda aquele seu 

dinheirinho para quando chegar na sua melhor idade, você aplicou aquilo tudo 

num fundo falido. Então, é importante que a gente chame a atenção.  

 

O Vereador Marcos vem tratando disso já algumas sessões, mas essa problemática 

a gente vem tratando é desde o início do mandato. Antes, quando eles não tinham 

a regularidade de pagamentos que tem hoje, porque por força judicial era talvez 

fosse mais intenso o debate aqui com relação ao Atalaia Prev, mas a gente também 

não pode esquecer de que ele vem se arrastando. Concordo sim com o Marcos 

também quando ele fala que as eleições foram às escuras, às escondidas. Foi uma 

eleição feia. Uma coisa que a gente vinha tratando aqui na Casa e pedindo para 

que fosse feita de uma forma diferente. 

 

Mudando um pouquinho de assunto, passando para a questão da Saúde, a gente 

viu que a Saúde agora faz endoscopia aqui no nosso município. , porém, e o 

laboratório? Quando é que vai ser reaberto o laboratório do nosso município? 

Minha gente, eu acho que quando pensar em abrir, a licitação já venceu, já não 

tem mais nem validade de ser colocado em prática. Primeiro tava fazendo uma 

licitação. Essa licitação que começou acho que no início do mandato, se arrastou 

até o mês passado, mais ou menos isso e até agora nada, a gente não vê nada. 

Então, é imprescindível que se tenha um laboratório ativo. As pessoas querem, às 

vezes a gente arruma uma cirurgia e tenta marcar em algum lugar, alguma coisa, 

mas precisa do hemograma, do coagulograma, de coisas básicas que também a 

pessoa tem que correr atrás. Imagina você conseguir uma cirurgia e não faz, 



porque não consegue fazer um hemograma, porque aqui no nosso município 

infelizmente não oferece. Tínhamos um laboratório e nós pagamos o mais caro que 

é a mão de obra, pois aqui no nosso município tem biomédicos concursados e até 

contratado, mas o laboratório não funciona. O problema era a licitação. A 

secretária sempre disse que era licitação. Eu acho que a licitação agora vai ser um 

problema de novo, porque ela deve tá vencida.  

 

Com relação a Unidade de Saúde do Povoado Jenipapo estou até cansada de falar 

dela tantas vezes. Está sendo reformado lá no Jenipapeiro uma casa para tirar a 

Unidade do outro local e que vá para esta casa. Mas, é uma casa totalmente sem 

condições. Tanto tempo depois, depois de tanto dinheiro que entrou na Saúde. A 

Saúde recebeu quase um precatório, no valor do precatório de tantos milhões que 

recebeu, mais de 14 milhões e a realidade é que a Unidade está caindo na cabeça 

da população e até o momento não foi feito nada. 

 

quando vai se fazer, faz um paliativo mau feito, porque estão reformando uma casa 

lá totalmente sem condições. A equipe fica dizendo que não tem condições. 

Doutor Mário me disse que é uma casa sem condições. Eu gosto demais da 

comunidade do Jenipapeiro, ninguém quer que realmente a Unidade de Saúde saia 

de lá não, mas primeiro que aquilo dali já era para ter sido feito a toque de caixa há 

muito tempo, em emergencial, porque chegou ao ponto que chegou de tá caindo 

na cabeça do povo e além de não ser feito, quando vai fazer não faz uma coisa 

decente, não coloca a Unidade num local próprio. Eu acho que é uma falta de 

respeito com os profissionais, uma falta de respeito com a comunidade, uma falta 

de respeito com a população. Então, deixar aqui registrado desde já a minha 

indignação, porque eu consultei toda a equipe de lá do Jenipapeiro e a casa que 

está sendo reformado é pior do que a Unidade que eles estão. Tudo aqui é de trás 

para frente, sempre dessa forma. Então, realmente é muito triste ver a Saúde ser 

tão maltratada aqui no nosso município e eu vou dizer o que se faz de benefício 

aqui é muito pouco diante das arrecadações, dos dinheiros que entram e da 

necessidade que se tem de uma população, precisar de Saúde. Principalmente uma 

cidade que já anda tão sofrida, que não ter emprego e renda. Imagina a pessoa ter 

que arcar com toda a sua saúde.  

 

Então, por hoje eu encerro aqui minhas palavras e se Deus permitir, até a próxima 

semana quando mais uma vez estarei aqui para ser a voz de toda a população". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 



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

fazendo uso da palavra aqui nesta Casa. 

 

Quero iniciar aqui mandando uma Moção de Congratulação para a Escola José 

Martins de Almeida, do Distrito Branca. Pelo desfile cívico naquele Distrito, junto 

com a escola Dr. João Carlos. Teve a participação dos diretores, coordenadores, 

professores e de todos os alunos. Assim como toda a equipe de apoio da Escola 

José Martins. Teve a presença da minha amiga e conterrânea Janaína, que estava ali 

presente. Sentimos falta do secretário e do prefeito, para prestigiar o desfile que foi 

muito bonito. 

 

Como o vereador Marcos aqui falou, estamos nos tramites da gestão democrática. 

Ontem, nós que fazemos parte do Conselho, nos reunimos e demos deferimento a 

algumas chapas que vão concorrer. Outras ficaram com alguns documentos 

pendentes e tem 72 horas para regularizar a questão de documentação, para que 

as chapas entrem no processo das escolas. Algumas escolas desistiram. Outras não 

concorreram. Mas, vai acontecer a gestão democrática no município. 

 

Quero fazer uma Indicação para o Governador do Estado. Já fiz uma Indicação para 

a Vila José Paulino, pedindo que ele trouxesse o pró-estrada para o Jagatá, São 

Sebastião. Fiz uma Indicação para o Arthur, já entreguei a ele. E, agora faço para o 

Governador Renan Filho, vou entregar a ele, pedindo que ele traga o Pró-Estrada 

para o Distrito Branca, para trazer o asfalto para a Avenida principal do Distrito 

Branca. Na próxima sessão estaremos apreciando essa Indicação e quero entregá-

la ao deputado Jairzinho Lira, para que ele possa viabilizar essa Indicação ao 

Excelentíssimo Governador do Estado e que a gente possa conseguir a via asfáltica. 

 

Quero fazer uma outra Indicação para a Rua do Antônio Severo, no Distrito Branca, 

Chã da Branca. Para que o prefeito faça o calçamento. 

 

Outra Indicação é para que o prefeito faça o calçamento na Rua do Campo Velho. 

Que o prefeito possa solucionar aqueles problemas. São ruas pequenas, mas com 

habitação enorme de pessoas e que vai trazer um bem estar social muito grande. 

 

Que a cada dia possamos juntos trazer desenvolvimento para o nosso Distrito, para 

que o nosso Distrito cada dia cresça mais. 

 

Desejo a todos uma boa semana e  que na próxima terça-feira estejamos aqui todo 

mundo junto, com fé em Deus”. 

 



Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu gostaria também assim como o vereador Ricardo, de parabenizar a todos os 

profissionais, alunos e todos os envolvidos no Desfile Cívico ocorrido semana 

passada, na terça-feira passada. Motivo que eu queria até me justificar da minha 

ausência aqui na Câmara, porque eu não poderia deixar de prestigiar e de 

participar literalmente, junto com o vereador Ricardo, do desfile. Então, por esse 

motivo a gente não se fez presente na sessão anterior.  

 

Quero parabenizar também pela posse ocorrida ontem do novo presidente da 

UVEAL, o Eduardo Tenório. Dizer que também fiquei muito honrada, pois hoje eu 

participo dessa gestão como segunda coordenadora da UVEAL Mulher, 

representando as vereadoras no estado de Alagoas. 

 

Tem um problema que é grande, que vêm ocorrendo no Nazaré, que é questão da 

água. Eu Tenho recebido vários, várias reclamações de que a água só chega dois 

dias, só chega três, que falta água. Inclusive ontem, quero agradecer aqui o 

secretário João Eudes que enviou para lá um carro-pipa. Mas, a gente sabe que 

isso é um paliativo. Então, é necessário realmente que o órgão responsável dê uma 

fiscalizada lá e tente resolver da melhor forma, porque realmente está 

prejudicando muito a vida dos moradores de lá, principalmente de algumas 

quadras que a água não chega. Então, assim fica difícil, pois a gente sabe que essa 

época do verão é mais difícil. Precisa se esforçar e tentar uma solução para esse 

problema". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Ontem estava me dirigindo a minha casa, quando a equipe do SAAE estava dentro 

do Parque do Futuro. Aquele poço que atende o Maria de Nazaré, é aquele poço 

do Parque do Futuro. A bomba tinha dado um defeito, não sei se tinha queimado 

ou era algum problema de automação. A equipe estava concertando, para poder 

voltar o funcionamento normal”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Continuando aqui a minha fala, eu queria me associar ao vereador Marco Rebollo, 

que esse problema do Atalaia Prev é uma constante. O Atalaia Prev ele funciona às 

escuras. Descontos são feitos e na hora que o servidor vai se aposentar, aquele 

desconto não tá servindo para a sua aposentadoria. Então, das duas uma, ou não 

desconte ou pague. A gente sabe que isso é apropriação indébita, sabe que isso é 



crime e que tem que ser solucionado. O senhor citou aqui que é da sua classe, 

sobre os guardas municipais, mas eu tenho várias pessoas, mais precisamente 

cinco pessoas que estão para se aposentar e estão nessa mesma situação. Eu pedi 

até que aguardasse, porque já tá sendo judicializado e a gente espera a decisão do 

magistrado para que sirva para os demais. Mas, precisa a gestão, o Atalaia Prev, 

enfim, os responsáveis deixar que chegue a esse ponto, precisa ser resolvido. Então, 

existe só essas duas saídas. Eu não posso está descontando dinheiro de ninguém e 

ficar por isso mesmo. Inclusive essa visita vereador eu quero participar.  

 

A gente sabe que muitas aposentadorias são feitas aqui às escuras, com muitos 

apadrinhados. Isso está lá no Portal da Transparência, não sou eu que estou 

dizendo. Então, a gente precisa sim apurá isso. Recentemente, tem uma pessoa 

com câncer e estado grave, a gente sabe que é uma doença difícil, que é um 

tratamento longo e ela se aposentou dentro da Lei. Infelizmente a lei que estava 

cobrindo o tempo de serviço dela, enfim, ela perdeu quase que 50% do seu salário. 

Mas, foi cumprida a Lei. Enquanto que outra pessoa que está inclusa no 

cruzamento de folhas, não foi aplicada a essa pessoa o cruzamento de folhas e ela 

se aposentou com quase 300% em cima do salário que ela recebia. Então isso é um 

absurdo, é uma parcialidade sem tamanho. 

 

Acho que a perseguição é muito grande com a vereadora Janaína, porque houve 

processos e processos de cruzamento de folha, acredito que era para me atingir, 

porque o pessoal continua da mesma forma. Alguns saíram, o resto continua do 

mesmo jeito e assim a gente não pode deixar que isso aconteça. Se a Lei existe, ela 

é para ser cumprida por todos e não por uns.  

 

Eu também gostaria de enviar um ofício pedindo a Secretaria de Administração, se 

algum vereador souber pode me dizer quem é o secretário, não sei quem é o 

responsável pela Ouvidoria do município. Sei que antes era o irmão do secretário 

Anilson Junior, mas não é mais. Eu preciso de informações, se através do site da 

Prefeitura a gente consegue fazer alguma denúncia, porque mais uma vez o órgão 

público da Prefeitura de Atalaia só tá servindo para prejudicar a vereadora Janaína. 

Então, se você vai prejudicar a vereadora Janaína, que a gente prejudique também 

aqueles que estão como eles querem dizer na mesma situação. Eu tentei por aí, 

mas eu acho que isso daí não responde, esse site aí é Fake News. Então eu quero 

saber quem é o responsável para que eu possa me dirigir a ele e informar que eu 

só tenho um irmão, todo mundo conhece que é o Juliano e tenho duas irmãs. A 

não ser que eu não conheça. Então, quando levarem as informações, levem a 

informação precisa. E, quando quiserem me dar uma informação, me der 

oficialmente, não só no sol quente no meio da rua, como se fosse algum marginal. 



Então, fica aqui o meu repúdio a alguns órgãos dessa gestão, que não tem respeito 

por mim. Então, respeito a gente dá a quem se tem. Meu muito obrigado. Tenha 

um bom dia". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Na verdade quando Vossa Excelência diz com relação a prejudicar alguém, na 

verdade a vereadora Janaína nunca trabalhou aqui para prejudicar ninguém. A 

vereadora Janaína tem feito um trabalho com brilhantismo, com coração. Tem feito 

um trabalho voltado à população. Até mesmo quando é solicitada pelos amigos 

desta Casa, tem feito um trabalho importante para este município. Acho que as 

vezes a precipitação, a vontade de destilar o veneno é tão grande que as pessoas 

não param para pensar e ver quem você está atingindo. Estamos aqui para exercer 

a nossa função e Vossa Excelência nunca se negou a exercer ela. Tenho visto as 

suas brigas constantes e a sua vontade de contribuir para este município. Não só a 

vereadora Janaína, mas os demais servidores, não aceitam esse tipo de perseguição. 

Salvo engano falaram que tinha até outro irmão de Vossa Excelência, mas não tem 

irmão. As vezes as pessoas tem uma cede tão grande de perseguir, que não mede 

o que está dizendo. Tenha a certeza que você tem um amigo aqui nesta Casa, que 

é o Marcos Rebollo. Não só eu, como o presidente e os demais amigos têm um 

carinho enorme por você. Essa briga não é só da vereadora Janaína, também é 

nossa. Todo servidor que precise do nosso apoio, estamos aqui para defender”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Eu quero fazer das palavras do vereador Marcos as minhas. Já tinha dito a Vossa 

Excelência em uma conversa particular no gabinete, que podia contar com o 

vereador Alexandre, no que Vossa Excelência precisar. Até porque sei da conduta 

de Vossa Excelência, da índole, da mulher, da forma de criação que a vereadora 

teve e, acima de tudo, do brilhantismo que faz aqui nesta Casa”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Faz três anos que estamos mais próximos aqui nesta Casa. Quero parabenizar 

Vossa Excelência pelas atitudes que tem tomado aqui nesta Casa, em prol da 

sociedade atalaiense. Sei da sua luta árdua junto com os vereadores aqui, sempre 

procurando ajudar o município. No que precisar, pode contar com este vereador. A 

cada dia que passa, vamos conhecendo as pessoas e a gente vê que Vossa 

Excelência é uma pessoa digna, que gosta de trabalhar e pensa no bem estar de 



toda a comunidade atalaiense. Vossa Excelência não merece isto que está 

acontecendo com Vossa Excelência”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Não poderia ficar calada dentro de uma situação dessa. Conheço o seu trabalho 

vereadora Janaína, sei como Vossa Excelência é bastante combativa no que diz 

respeito a todos os anseios da população. Acho que aquele velho ditado, que só se 

atira pedras em arvores que dão frutos. Se estão atirando pedras, é porque Vossa 

Excelência está frutificando. Acho que sempre que nós somos combativas, ou 

realmente a gente sempre tenta fazer o certo, acabamos incomodado aquelas 

pessoas que querem continuar fazendo errado”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Não sei se foi pedida alguma Moção de parabéns ao presidente da UVEAL recém 

eleito. No qual Vossa Excelência também está inserida. Gostaria de pedir uma 

Moção Coletiva de parabéns a nova diretoria da UVEAL. Estive participando da 

votação e falei para o Eduardo que acredito no nobre amigo Mauricio. Espero que 

pela luta da senhora aqui, tenhamos uma luta diferenciada e que faça aqui o 

encontra da vereadora alagoana em Atalaia”.  

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Parabenizar Vossa Excelência vereadora Janaína e o presidente da UVEAL, Eduardo 

Tenório. Vossa Excelência assumiu ontem a vice-presidente da UVEAL Mulher no 

Estado de Alagoas. Desde já conte com o apoio do vereador Mauricio. Essa Câmara 

continua unida para a defesa do vereador do nosso município, para qualquer que 

seja. A gente tem hora que diverge os pensamentos, mas quando chega para 

mexer com o vereador, estamos unidos. Pode contar com o seu amigo aqui 

parlamentar Mauricio Tenório. Tenho certeza que todos os parlamentares estão ao 

seu lado”.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu que agradeço. Aqui nesta Casa eu respeito a todos e sei que a recíproca é 

verdadeira. Essa minha posse ontem agradeço ao vereador Mauricio Tenório, que 

foi quem fez a indicação do meu nome na UVEAL. Assim como nesta Casa, pois sei 

que o vereador Mauricio como líder do Governo, tem apoiado o vereador. Meu 

muito obrigado a todos”. 



 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Peço que essa Moção do vereador Fernando seja feita coletivamente. Vamos 

encaminhar para toda a diretoria do atual presidente da UVEAL, o Eduardo Tenório, 

uma figura muito simpática e atenciosa. Parabenizar a vereadora Janaína e o 

vereador Mauricio Tenório, que estão representando a Câmara de Vereadores de 

Atalaia na UVEAL. 

 

Quero pedir uma Moção de Congratulações para todos os membros do Melhor em 

Casa”. 

         

      


