
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"Hoje, presidente, vou procurar ser sucinto e trazer apenas algumas colocações que 

ocorreram nos últimos dias em que houve a intervenção desta Casa, mais uma vez, 

tentando viabilizar a situação entre a população de Atalaia, entre o povo Atalaia e 

as autoridades que fazem parte desse município. E, que fique registrado nos meios 

de comunicações, no Atalaia Pop, na rádio, que semana passada ocorreu a tão 

esperada reunião entre alguns vereadores dessa Casa, a reunião era para todos, 

mas, alguns vereadores não puderam comparecer. A reunião foi marcada com o 

promotor e, como sempre, ela é marcada com um dia antes, e às vezes a gente tem 

outros afazeres, tem outras situações e não pode comparecer. Mas, a Câmara, com 

a sua totalidade representativa, tinham mais de oito vereadores lá e fomos dialogar 

com o promotor de justiça de Atalaia, no intuito da gente chegar num consenso, 

num meio termo para liberar o funcionamento dos bares e restaurantes da Vila 

José Paulino, aqueles que funcionam as margens da BR. Que fique bem claro e 

registrado para a população atalaiense, que não é competência da Câmara liberar 

ou proibir, porque se fosse competência da Câmara, eu tenho certeza que todo 

mundo estava trabalhando, todo mundo estava ganhando o seu dinheiro, porque a 

situação do município todo mundo conhece e não tá fácil, tá difícil. A gente tem aí 

a folha de outubro do servidor público de Atalaia que ainda não foi finalizada em 

algumas pastas. Os décimos só foram pago até o mês de abril e, infelizmente, 

houve aí uma proibição para os comerciantes daquela localidade. A Câmera foi 

tentar chegar no meio termo, mas infelizmente, infelizmente, o nosso promotor de 

justiça informou que ele foi provocado pelo superintendente da Polícia Rodoviária 

Federal de Atalaia. Disse que eles, a Polícia Rodoviária Federal de Atalaia, foi 



pessoalmente no Fórum, pedindo para que o Ministério Público intervir-se, 

proibido a comercialização dos bares e restaurantes nas margens da BR. Essas 

foram as palavras do nosso promotor de Justiça e, com essa provocação, que o 

ministério público ele só se manifesta através de denúncia ou provocação, ou 

iniciativa própria, ele disse que foi provocado pela Polícia Federal e se foi 

provocado, tem que dar a resposta e a resposta foi dada baseada na Lei Seca de 

2018, que proíbe o funcionamento de bares e restaurantes. Infelizmente, saímos da 

reunião sem poder fazer nada. Eu confesso até aqui de público que sai até um 

pouco desgostoso, cabisbaixo, porque às vezes a sociedade espera que esta Casa 

resolva o problema do município, mas infelizmente a gente tem barreiras e essas 

barreiras tem que ser respeitadas.  

 

Ainda ontem, vereador Marcos e Fernando, eu fui indagado por um grupo de 

cidadãos, até lá em cima e questionaram que já fez dois meses de salário atrasado, 

para algumas pessoas, se contar o décimo, alguns chegam a três e os vereadores, 

porque não obriga o prefeito a pagar?  Gente, não é função do vereador obrigar o 

prefeito a pagar não, nem esse poder nós temos. A única coisa que esta Casa pode 

fazer, legalmente, é tentar o diálogo, o que acontece sempre ou de alguma forma, 

fazer um inquérito administrativo, a CPI que poderá resultar no afastamento do 

prefeito, para assumir outro prefeito que a gente também não pode garantir que 

ele vai pagar ou que não vai. Não é função da Casa obrigar ninguém a pagar. Eu 

não posso obrigar o prefeito a pagar ninguém.  

 

Ainda lá no Fórum, nós saímos tristes, todos os vereadores que estavam lá saíram 

tristes, porque nós não conseguimos chegar num consenso para liberar o 

funcionamento dos bares e restaurantes.  Ainda lá, o próprio promotor de Justiça 

falou com as seguintes palavras, como nós estamos chegando no final do ano e eu 

não vou ser tão radical, eu vou liberar o funcionamento de alguns 

estabelecimentos, mas são liberações pontuais que vai ser feita e que eu quero que 

você entenda que eu só tô agindo, porque fui provocado pela Polícia Rodoviária 

Federal. Essas foram as palavras do promotor de Justiça de Atalaia. Então, 

infelizmente, eu não concordo em liberar uma parte e não liberar outra. O que eu 

concordaria, era liberar todo mundo para trabalhar e o que a Justiça deveria fazer 

era intensificar a a fiscalização com o policiamento. E aí, realmente se o ambiente 

estiver prejudicando ou faltando com respeito ao morador daquela região, ele 

procura o nome do estabelecimento e chega num consenso. Mas, infelizmente não 

fomos nós quem criamos restrições para o funcionamento dos bares e restaurantes. 

Não fomos nós quem liberamos e nem quem proibimos ninguém. A nossa função 

e a nossa intenção, na verdade, era de liberar todo mundo para trabalhar". 

 



Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de complementar que na oportunidade eu cobrei do promotor a 

responsabilidade que a Federal tem e ele simplesmente disse que tinha sido de 

forma oral, não tinha um documento que comprovasse isso. Então, acho que é uma 

coisa de responsabilidade pessoal, porque na Lei do Brasil e tá aqui Dra. Camyla 

que é advogada e sabe bem, que na zona urbana aqui, não tem movimento de 

caminhões, mesmo tendo a via Federal. Não é preciso ser proibido não, porque 

Marimbondo suspendeu, Satuba suspendeu e estão lá o pessoal todinho 

sobrevivendo da venda de bebida. O que é um erro, eu mesmo já passei por isso, 

mas ninguém é obrigado a ir beber e sair dirigindo, pode ser de táxi, de carona ou 

de ônibus. E, aqui estão generalizado de uma forma, que alegou o seguinte, que 

estava havendo muito acidente, principalmente com moto. Infelizmente, 

fatidicamente agora mais cedo três pessoas que saíram daqui para ir beber em 

Capela, porque não tinha bebida aqui, pois se tivesse aqui, talvez não tivessem 

morrido, porque a estrada é perigosa, a gente sabe disso e quantas mortes 

houveram nessa estrada? Mas, não é a estrada, esse é o resultado da pessoa vim 

dirigindo com excesso de álcool consumido, com sono e etc. Então, a gente fica 

aqui preocupado e a gente quer dizer que tava lá o advogado do pessoal dos 

bares e dizer para ele, que eu já estive em contato com alguns outros advogados e 

eles disseram que tem as brechas. Cabe ao senhor como advogado, procurar essas 

brechas. Então, a gente fica assim triste, porque, eu particularmente, já pedi aqui 

inúmeras vezes que fosse desocupado as cocheiras aqui no terreno do SAAE, que 

foi tomado, foi denunciado várias vezes já e ninguém toma providência. Mas, para 

tirar o ganha-pão de meio mundo de gente, apesar que tem horas que é 

inconveniente. A cidade está sitiada por completo, nós estamos vivendo a treva". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Então, para finalizar esse assunto, gostaria que a sociedade de Atalaia soubesse 

que pode contar com esta Casa na hora que precisar fazer alguma intervenção, de 

chegar num consenso para o melhoramento da vida de munícipes atalaienses. 

Agora, quanto à questão do promotor ter liberado alguns estabelecimentos, então 

quem quiser contar com a minha colaboração para fechar esses estabelecimentos 

que o promotor liberou, aí não vai contar comigo, que o meu papel aqui não é 

prejudicar nenhum e sim ajudar cada um, independentemente de cor, de partido 

político, de grau de parentesco. Então, aqui mais uma vez eu faço um apelo para 

que o promotor de justiça de Atalaia e o juiz da comarca se sensibilize e abra uma 

exceção para todos os comerciantes das margens da Vila José Paulino, que como 

eu falei em reunião passada, o município está entrando para o circuito turístico de 



Alagoas, através do nosso Santuário de Santa Teresa e, infelizmente, depois de três 

ou quatro horas da tarde, quando encerra as atividades do Balneário, os turistas 

que porventura venham para Atalaia, não tem opções de lazer, não tem opção de 

nada e vai ter que voltar para Maceió ou para o Pilar". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Na verdade a Lei Seca é para quem for pego dirigindo e for pego embriagado no 

volante. Então, que aumente a fiscalização da Federal. Como fechou o posto lá em 

Maceió, eles hoje estão aqui no posto da Boca da Mata. Que a Polícia Militar vá 

para as ruas e faça o papel dela. Mas, todo mundo sabe que não pode beber e 

dirigir. Sabe que se for pego é uma grande multa, fora gastos com advogado e a 

fiança que é estipulada pelo delegado. O que não pode é penalizar os pais de 

família, pois todos têm prestação de carro, de casa, tem feira para fazer, tem escola 

de menino e muitas pessoas que dependem daquele comércio formal. Então, eu 

acho que devia haver por parte do nosso amigo Dr. Sóstenes e do juiz, vê que 

todos precisam vender seu produto e quem tiver errado que seja penalizado pela 

Lei, pela Polícia Federal. Eu acho que tem que se ter uma outra avaliação, entrar em 

consenso, porque se tem a brecha na Lei. Como o amigo falou, às vezes 

conversando estão achando que essa Casa aqui está impotente porque não foi 

pedir pelo comerciante. Só que quando chegamos lá, já deparamos com alguma 

decisão. Então, eu acho que é bom rever os conceitos e liberar que eles possam 

comercializar de novo e que aumente o efetivo da Polícia Militar, da Federal e 

penalize quem estiver bêbado no volante". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"E, para finalizar o nosso pronunciamento de hoje, a gente precisa retratar um 

pouco da Educação do município de Atalaia. Após essa dispensa dos contratados, 

que ocasionaram problemas no aprendizado do alunado, mas que foi necessária 

pelo caos que o município estava passando. Eu preciso ter informações e desde já 

eu peço uma Indicação para secretária de Educação, informando a esta Casa qual a 

data prevista para o encerramento do ano letivo, que a gente já tem informações 

extra-oficiais que algumas escolas já estão encerrando o ano letivo, estão fechando 

as notas das provas do 4º bimestre. Algumas informações que eu tenho lá no 

Santo Antônio, na escola, vai cumprir o calendário na risca, mas informações que 

eu tenho que algumas escolas estão encerrando o ano letivo com 30 dias de 

antecipação, que não vai resultar nos 200 dias letivos do ano. E, que fique 

registrado pela população e fique registrado também para a Secretaria de 

Educação, que os 200 dias letivos é de sala de aula e então, não adianta parar 15 



dias para fazer planejamento, para fechar nota, acreditando que está cumprindo o 

calendário. O aluno ele tem direito a 200 dias letivos, no mínimo. As informações 

que a gente tá tendo aí é que algumas Escolas estão finalizando o ano agora, até o 

dia 15 e vão ficar até o dia 17 de Janeiro apenas com a parte burocrática, apenas 

com a parte de documentação, que não resultará nos 200 dias letivos por parte do 

aluno. E, que fique aqui para nós que os alunos estão doidos para que isso 

aconteça. Mas, a gente tem que tomar atitudes para que daqui para frente, esses 

200 dias letivos sejam respeitados, para que a gente consiga lá na frente melhorar 

os índices educacionais, como nós já tivemos melhoramento lá do da Escola Jabes, 

que teve os índices educacionais como referência no município".  

 

Vereador Maurício Tenório (Aparte) 

 

"Eu queria ver com Vossa Excelência, como falou na escola Jabes, onde foi obtido a 

nota 4.7 e como aquela Escola não é do município, o prédio dela acho que é do 

Estado ainda, cedido ao município e eu queria ver no projeto aí com o senhor que 

é da Educação e com jurídico da Casa também, já que aquela aquela premiação 

que ela vai receber, como não pode ser investido na própria Escola, por conta que 

o prédio não é próprio, ou seja, eu faço até um Requerimento para a Secretaria de 

Educação que seja dividido entre os professores que obteve a nota lá, que assim 

seja dividido esse prêmio que vai ganhar, quem é em torno de R$ 20.000,00. Então, 

faço essa Indicação a Secretaria, para ver a melhor maneira, porque aí vai beneficiar 

os professores e vai valorizar mais os professores daquela Escola". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"Nada mais justo vereador, agora eu não acredito que a gente consiga respaldo 

jurídico para isso, porque um prêmio voltado para a estrutura da Escola, mas que 

vale a pena a gente trabalhar e procurar de uma forma ou outra parabenizar esses 

professores, a direção da escola, que obtiveram a nota do Ideb de 4.3, que fique 

bem claro que foi uma das maiores notas do Estado, comparando vereador 

Maurício, com a nota do ano anterior para nota do ano atual, foi o melhor 

desempenho do Estado de Alagoas. Se puder realmente ratear esse prêmio que 

vem do Governo Federal, será louvável. 

 

Enfim, eu finalizo aqui o meu pronunciamento mais uma vez pedindo a secretária 

de Educação, a senhora Girlene que cumpra o calendário letivo de 2018 e que 

programe um calendário letivo para 2019, para que também seja cumprido.  

 



E, mais uma vez, pedindo a população um pouco de compreensão. Essa Casa, ao 

longo desses dois anos de mandato, vem fazendo o possível e impossível para 

intermediar os problemas do município de Atalaia, intervindo sempre em favor do 

povo". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

"Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham aqui pessoalmente nesta 

Casa, em nome da professora Núbia e Mirna, essa dupla Imbatível, eu saúdo a 

todos que estão aqui. Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham 

através da Rádio FM, que tenho certeza que muita gente sintoniza para 

acompanhar os nossos trabalhos, os atalaienses que acompanham pelas 

transcrições do Atalaia Pop, pelo Beto, pelas minhas redes sociais, o meu bom dia a 

todos vocês.  

 

Agradeço a Deus esta oportunidade de fazer uso dessa Tribuna mais uma vez, 

infelizmente mais uma vez para retratar os caso que acontecem aqui no nosso 

município, como bem falou vereador Júnior, que me antecedeu, nós recebemos 

uma denúncia de que os alunos já estão fazendo as provas do 4º bimestre para o 

encerramento do ano letivo, quando não vai ser cumprido os 200 dias letivos 

mínimos, determinados pelo MEC. Então, imaginem como fica a situação da 

Educação das nossas crianças. Infelizmente recebemos essa denúncia e estamos 

aqui propagando, mas, como o vereador Júnior já fez a Indicação, gostaria de pedir 

permissão a ele para subscrever, para que a gente não permita que isso aconteça. 

Infelizmente as nossas crianças são prejudicadas, porque é necessário que os 

professores façam as paradas para lutar por aquilo que é de direito. Muitas mães às 

vezes ficam chateadas com o professor do nosso município, achando que é 

preguiçoso ou coisa parecida, mas a verdade é que infelizmente é a arma que eles 

têm para poder lutar pelo Direito. Para chegar a garantia de direitos que os 

trabalhadores têm hoje, já foram muitas lutas anteriores.  

 

Como eu estou tratando aqui da Educação, eu quero aqui pedir desculpas a todo o 

pessoal do SEATA, que organizou aqui um Fórum onde eu não pude participar, 

porque felizmente eu estou grávida e infelizmente eu tenho enjoado, tenho ficado 

bastante debilitada, então não pude me fazer presente, porque realmente no dia 

eu não aguentei. Mas, recebi as informações e os slides, os dados que foram 

apresentados aqui nesta Casa, no Fórum e eu digo a vocês vereadores que é 

alarmante. É alarmante a forma como estão fazendo com o recurso da Educação 

do nosso município, é uma bagunça. É um crime com nossos alunos, é um crime 

com o nosso servidor, porque só para vocês terem uma ideia dos dados 



apresentados, de 1º de Janeiro a 28 de novembro de 2017, a Educação arrecadou 

R$ 25.083.000,00. Nesse mesmo período de 2018 tivemos um aumento de 

R$ 6.823.477,00, um aumento de quase 7 milhões de arrecadação, onde os 

professores do nosso município, é de conhecimento de todos, não tiveram seu 

reajuste na data-base de março respeitado. Ou seja, não tiveram nenhum aumento 

durante o ano de 2018 e teve um incremento de arrecadação de quase 7 milhões. 

Eu acredito que de 2017 para 2018 a situação está pior dos pagamentos, a 

bagunça está pior. Os contratados foram dispensados com três meses de 2017, 

dois meses de 2018 e a proposta da Prefeitura foi no dia 20 de Dezembro pagar 

uma folha, para depois conversar sobre as outras situações. E, o que a gente sabe 

que está ocorrendo aqui em Atalaia é porque acho que em Atalaia nada é crime, 

nada é errado e tudo pode. São pessoas que estão sendo contratadas com uma 

gratificaçãozinha no salário do efetivo, de R$ 600,00. Você, Marcos Rebollo é meu 

amigo e eu tô desempregada, aí me chamam lá para trabalhar e bota R$ 600,00 no 

dinheiro do Marcos e o Marcos me paga. Estou falando isso aqui, mas o Marcos 

não é funcionário da Prefeitura de Atalaia como eu também não sou, estou 

exemplificando o que está acontecendo no nosso município. Volta dizer, é crime o 

que está acontecendo com nossos servidores, com nossa população, com as 

pessoas tão carentes de emprego, tão sem possibilidades, que se submetem a 

voltar a trabalhar no município, mesmo tendo 5 meses dentro para receber. Qual é 

a renda do município? A pessoa prefere voltar e ficar na expectativa de receber o 

mês de juntar lá três meses, para receber um". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Por isso vereadora, a nossa ida no Fórum, justamente porque já não tem salários 

em dias, já não tem emprego no município de Atalaia e ele não pode feichar os 

olhos também e perder essa briga do pessoal da BR. Então, desde já eu quero dizer 

que estou solidário a briga deles, como a senhora também que foi lá na reunião 

com doutor. Então, vereador, vamos brigar por mais uma causa também, que além 

de salário atrasado, que bote em dias e também que o pessoal volte a 

comercializar próximo a BR". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Mas eu continuo dizendo aqui a população de Atalaia dos crimes pelos quais eles 

estão sendo atingidos. A gente acha que só é crime quando o assaltante vem 

roubar sua bolsa, bota arma na sua cabeça. Mas, dilacerá o patrimônio, o dinheiro, 

a arrecadação e os cofres públicos, isso é crime e isso deve ser apurado e muito 

bem apurado. Mas, infelizmente a gente tem visto aí. Eu não sei porque a 



Sesmarias não chegou em Atalaia? Você sabe o que é Sesmarias? É a operação das 

empresas de fachada que tiram notas e lavam dinheiro. Não sei porquê não 

chegou em Atalaia. Por que a gente sabe que as empresas licitadas, em sua maioria 

aqui no nosso município. Eu vou dar uma passadinha para falar com o delegado 

presidente do inquérito, para ver o porquê que não chegou em Atalaia, porque a 

gente vê até as denuncias no Facebook, onde os donos de empresa dizendo que a 

empresa dele era de fachada e lavava nota e não chega aqui. Em Atalaia tá muito 

blindado esse negócio, esse negócio aqui tá bom.  

 

Então, o acordo que foi feito com os aposentados não está sendo cumprido. Os 

13º aqui em Atalaia é como se fosse um prêmio dado ao servidor, como se não 

fosse um direito, que é pago por cara e quando quer pagar e, quando tá lhe 

pagando, está lhe fazendo favor. O acordo contempla os décimos e os décimos 

não estão sendo pagos na data que está prevista, tanto é que foi pago agora o 

décimo de Setembro, quando já devia ter sido pago de Outubro e o de Novembro 

também. 

 

Então, assim, na verdade a realidade do nosso município é que os nossos efetivos 

estão com um mês de salário atrasado e os décimos terceiros, os terços, só foram 

pagos o mês de janeiro e de lá para cá, o funcionário efetivo que recebeu terço e 

décimo é porque é privilegiado, escolhido, mas, na sua grande maioria, não foi 

pago. A Educação tem um TAC e que apesar de está atrasado o pagamento, mas o 

TAC ainda está em dias. Vamos ver se ele vai cumprir. O reajuste da Educação, que 

tem sua da data-base em Março não foi dado.  

 

Os funcionários da Saúde contratados, que foram demitidos, foram demitidos com 

dois meses de salários atrasados. Os funcionários da educação foram demitidos 

com dois meses do ano de 2018 e três meses do ano de 2017. A proposta deles é 

pagar um mês no dia 20 de dezembro e ver outras alternativas.  

 

Os exames do nosso município estão todos suspensos, mas para quem não é 

conhecedor, o município é inscrito em vários Programas que garantem esses 

exames. Inclusive, o nosso município é referência do Vale do Paraíba da prestação 

de serviço dos exames de sangue e recebe a verba referente a Viçosa, a Atalaia e 

outros municípios. O programa está alimentado, a verba está vindo, mas qual é o 

cidadão atalaiense que tem direito a fazer pelo menos um hemograma? Vocês por 

favor, se alguém souber, peço ao presidente para permitir que alguém me informe. 

Diante de tudo isso que eu falei, o nosso município em nenhum mês de 2018 ele 

teve arrecadação inferior aos meses equivalentes, com relação ano de 2017. 

 



Em Atalaia, a arrecadação, assim como eu falei na Educação, dentro do município 

também a arrecadação só cresceu. só para vocês terem uma ideia, no mês de 

novembro de 2017 Atalaia arrecadou R$ 4.370.421,39, no mesmo período de 2018, 

Atalaia arrecadou R$ 5.858,475,36. Um incremento de um milhão e meio.E, não 

estão inclusos os recursos dos programas federais, do Ministério da Saúde que 

ainda dá um impacto diferenciado. Esses valores que eu estou passando para vocês 

não estou inventando, estou falando de valores que você, todo cidadão atalaiense 

pode pegar aí os demonstrativos da arrecadação, do dinheiro que entra. Mas, eu 

quero dizer que infelizmente a folha não vai fechar nunca se continuarem fazendo 

da Prefeitura a sua empresa pública privada e familiar.  

 

Eu vou até fazer uma Indicação aqui, pedir não, acrescentaria a Lei, solicitando a 

atualização do Portal da Transparência, porque eu não sei o porquê da demora de 

atualizar o Portal da Transparência daqui de Atalaia. Mas, se vocês pegarem o 

Portal da Transparência a gente ver funcionário, filho de prefeito, que o cargo dela, 

é a filha do Prefeito mesmo, funcionária do nosso município, o cargo dela foi 

aprovado aqui nesta casa para ganhar R$ 4.000,00 e uns quebradinhos. Posso 

pegar depois o projeto e passar para vocês. Mas, ela ganha mais de 8 mil. Olha o 

Portal da Transparência e veja que ela ganha mais de 8. É isso mesmo, os mesmos 

funcionários de lá, tem quatro funcionários no setor dela, os quatro do mesmo 

cargo dela e da mesma data de admissão dela, mas nenhum ganha igual. Ela ganha 

R$ 8.610,00. O secretário de lá da pasta ganha R$ 7.612,00. Com certeza ele tem 

direito a gratificação, porque isso consta dentro do projeto. E, os demais 

funcionários, um ganha R$ 4.410,00 e a outra ganha R$ 4.378.  Então, não tem não 

favorecimento familiar? Vai fechar a folha para o servidor B ou C? Acredito que não 

na minha matemática, nessa matemática que nem Freud explica, nem trazendo 

Einstein no caixão vai explicar. Mas, eu acredito que tem autoridade competente 

dentro do nosso Estado, dentro do nosso município. Tenho todo respeito a Justiça, 

tenho todo respeito ao Ministério Público, aos juízes, sou operadora do direito e eu 

acredito que as coisas acontecem. Até porque minha gente, Está ao olho de 

qualquer cidadão o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma pessoa, 

para ficar mais fácil, porque aqui todo mundo conhece a pessoa que eu falei. Mas, 

tem outros exemplos, tem outras coisas assim que a gente pode falar aqui para 

vocês. Então, quando é que vai fechar a folha do servidores? Quando é que vai dar 

para botar em dias? Desse jeito nunca. Nosso sistema Previdenciário vai falir. Vai 

falir e não vai atingir a Camyla não, pois eu contribuo com INSS, mas eu estou 

preocupada com o nosso município, com os servidores da ativa que eles acordem 

para o problema do Atalaia Prev, que não é só dos inativos, é de vocês também. 

Imagine que você tem uma poupança que todo mês você deposita o dinheiro e 

essa sua poupança, todo mês alguém chega lá e tira seu dinheiro. Uma poupança 



dessa quem é que quer em Atalaia? Todos os servidores de Atalaia estão fazendo 

essa poupança, porque estão contribuindo para o Atalaia Prev, que tem previsão 

de falir, infelizmente. Não é que eu queira não, é que a realidade, da forma como 

estão conduzindo. 

 

Infelizmente no Fórum foi colocada aqui que ainda continua dando gratificação e 

complementação de carga horária por cara. Eu não estou aqui para favorecer 

ninguém, eu só estou dizendo que não se coloca em ordem punindo um e 

favorecendo outro. O que está acontecendo no nosso município não é bagunça, eu 

dizia há muito tempo aqui atrás, não é falta de recurso, o problema de Atalaia não 

é falta de recurso, é falta de gestão, falta de comprometimento. Acham que 

Prefeitura é para fazer meio de vida, para lucrar, para tirar a barriga de miséria. 

Prefeitura é para você gerir os recursos do nosso município, da nossa população e 

esses dados que eu estou aqui apresentando a vocês, eu vou apresentar ainda 

muito mais dados a vocês e a quem for de direito para tomar as providências 

também. Isso é só para vocês atalaienses terem uma ideia das coisas como andam 

no nosso município.  

 

Volto a dizer também, como eu estou ao vivo nas minhas redes sociais, as pessoas 

que infelizmente realmente pela pelo meu estado de saúde, realmente tem dias 

que eu enjoo muito e não consigo nem cumprir alguns compromissos, mas que as 

minhas redes sociais estão abertas para quem quiser fazer denúncia, para quem 

quiser me convidar a comparecer em qualquer órgão do nosso município para 

denunciar, para elogiar, quando for para elogiar também, não tem problema. Para 

vocês terem uma ideia, foi citado aqui que houve um acidente onde faleceram três 

pessoas no local e já foram levadas para o IML. A mãe do rapaz e o pai passaram 

mal, foram socorridos ao Hospital e não tinha um médico, não tinha o médico para 

atender a eles. Foram atendidos no município vizinho. Vocês acreditam nisso? Eu tô 

dizendo com propriedade, que eu conheço a família do rapaz e me ligaram, mas 

infelizmente eu não sou médica. Mas, pode ter certeza que se pegar a folha do mês, 

tá o plantão de alguém na data de sábado, apontado o plantão de alguém. Só não 

era a Camyla Brasil, pode ter certeza, mas médico não tinha. A pessoa teve que ir 

para o município vizinho. É isso que acontece no nosso município, são essas 

atitudes, são essas coisas. Enquanto eu estiver exercendo o meu mandato, sou 

representante do povo e estou a disposição". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“Em primeiro lugar, eu gostaria de solicitar um minuto de silencio em homenagem 

póstumas ao pessoal que foi acidentado e também ao ex-prefeito e grande amigo, 

ex-presidente da AMA, o Rafael Torres, falecido no último sábado”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (A parte) 

 

“Também gostaria de pedir que fosse enviada uma Moção de Pesar para a família 

do Rafael Torres”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de agradecer ao padre Manoel Francelino. Estou aqui com o convite da 

festa de Nossa Senhora da conceição, que teve inicio no dia 29 e vai até o dia 08 

de dezembro. 

 

Ainda também reportar a grande festa que está em todos os portais, que é a 

Vaquejada do Milhão, aqui na divisa com o Pilar, onde nós vamos ter uma 

movimentação financeira muito importante, até no município, com as pousadas. 

Infelizmente não teremos esse movimentação nas Churrascarias, por conta da 

bebida, mas teremos por conta da comida. Que Deus nos ajude e que seja bem 

movimentado o comercio de Atalaia neste final de semana. 

 

Gostaria também de pedir aos senhores vereadores, o apoio para mandarmos uma 

dupla Moção de Parabéns para o nosso grande amigo Dola Rocha, que hoje 

completa idade nova e que também foi eleito o melhor diretor de teatro estudantil 

do Estado de Alagoas. Que seja uma Moção Coletiva. 

 

Voltar aqui ao foco da crise. Sabemos que não está fácil de se sair dessa crise, não 

só Atalaia. No pronunciamento dos senhores vereadores vimos aqui falar a respeito 

da suspensão de exames, que está havendo em quase todo o Estado, pois os 

convênio as vezes param de serem cumpridos em sua totalidade, pois 

normalmente vencem e atrasa para renovar. Isso está havendo aqui, em Pilar, em 

Capela, em Cajueiro, isso é normal. O que não é normal é essa crise de salário que 

a gente lamenta. Tenho pedido aqui uma Audiência Pública que se mostre o que 

está sendo pago, pois, na realidade, se arrecadar quatro milhões é fácil, mas 

mostrar o que foi pago, ninguém mostrou. E, sabemos que na Justiça hoje existem 

algumas prestações altíssimas. Pelo que sabemos, todo o mês, faça chuva ou faça 

sol, 50 mil reais são destinados para acordos trabalhistas no Judiciário. E, outras e 

outras prestações pequenas que tem. Por exemplo, a prestação de INSS que foi 



refeito várias vezes. Prestação de Ceal e etc. Na realidade, eu não vim aqui 

defender prefeito e nem ninguém, eu vim aqui cobrar que apareça isso. 

 

Também não estive aqui na prestação do SEATA, porque tive um problema de 

saúde. Mas, eu queria estar aqui para a gente vê com base no que disse o Milton 

Canuto no ano passado, que naquele momento já tinha dito que passaríamos por 

isso. Uma pessoa de credibilidade dentro do Estado, que mostrou por A mais B que 

iríamos passar por essa crise, até que se renove o repasse de Educação, de Saúde e 

etc. Se aumentou a arrecadação do mês  passado, se deu uma melhorada e se vai 

continuar aumentando esse mês, nós vamos ter quatro meses cheio, onde 

dezembro, janeiro, fevereiro e março são as melhores arrecadações. Já junho, julho 

e agosto, são os três meses piores. Então, precisamos saber o norte que teremos 

desse novo Governo, que hoje é uma esperança  grande não só de Atalaia, não só 

de Alagoas, mas de todo o Brasil.      

 

Estamos vendo cortes e vamos dar um exemplo, o STF aprovou 16% de aumento já 

agora para o ano que vem, mas também aboliu determinadas ajudas sistemáticas 

dos filhos dos magistrados, assim como o auxilio moradia. E, os cortes serão vários. 

Estamos vendo esses movimentos de esquerda, que terão benefícios cortados em 

90%. Daqui, quero citar o Instituto Ricardo Calheiros que passou por uma seleção e 

graças a Deus não foi atingido em nada. O Nordeste hoje tem a possibilidade de 

crescer, mas não já, pois o Bolsonaro tem projetos que talvez autonormalize o 

Nordeste daqui a três anos, tendo condições de se gerir, sem recursos federais. 

Mas, não adianta colocar aqui que vai ficar tudo bom, porque Bolsonaro ganhou. 

Fui um dos adeptos de sua candidatura, pois já não aguentava mais continuar com 

a incerteza. Esse presidente que está saindo está deixando aumentar, a exemplo do 

STF, o que ele poderia muito bem brecar. Mas não, ele alinhavou e disse para o 

Bolsonaro se explodir. Mas, não é só o novo presidente, somos nós todos. Vai tirar 

de onde para botar a onde? Vamos ter que aguardar. 

 

Temos uma esperança ainda grande, do FUNDEF, que já foi liberado para algumas 

cidades e estamos clamando a Deus, pois se vier para Atalaia, seria talvez a 

redenção total. Queria ventilar aqui uma noticia, pois o prefeito de Marechal 

Deodoro, que outrora era contrário, já é favorável a dividir os 60% com os 

professores. Acredito que aqui, se acontecer também, o prefeito irá mudar de idéia 

e nós vamos pressionar. Na minha opinião, o que é direito do professor, tem que 

ser do professor. E, o que sobrar que seja empregado na Educação. Vamos lutar e 

torcer muito para que isso aconteça.  

 



Mas, não sabemos ainda como vai ser a arrecadação do ano que vem. Aqui, 

estamos lutando há quatro anos ao lado da vereadora e ex-presidente desta Casa, 

a Maria e do presidente atual, o vereador Alexandre, para tentarmos resgatar o que 

vem perdendo esse Poder. No último levantamento que fizemos deu menos 126% 

nesses últimos quatro anos”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Passamos três anos com o duodécimo congelado”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Com isso nós perdemos esses recursos, inclusive prejudicando os funcionários e 

os serviços ofertados pela Câmara à população atalaiense.  

 

Isso é uma crise geral. Sei que a vereadora Camyla hoje é de oposição declarada e 

tem seu direito de cobrar, assim como eu também cobro, independente do 

prefeito ser meu irmão, pois estou vereador para cobrar e fiscalizar. Mas, 

precisamos também fazer com que a Lei haja diante da realidade.  

 

Ainda agora o vereador Anilson falou que promotor estava diferenciando o 

tratamento dos donos dos bares e cobrava que fosse igualitário. Temos que cobrar 

aqui, pois se tem um sem trabalhar, que ele receber menos. Que corte na carne de 

seja lá quem for. Segundo dizem que aqui tem cento e tantos funcionários que 

ganham a cima de 10 mil reais, eu aqui sou muito particular nessas coisas, pois se 

fulano ganha isso, é porque chegou ao ponto de tornar isso real. Minha esposa é 

funcionária pública há mais de 32 anos e não se aposentou ainda, porque duas 

vezes que teve um primo prefeito foi cortado e teve que entrar na Justiça. Na 

primeira vez passou 13 anos e ainda hoje está lutando. A vereadora Camyla é uma 

das advogadas. Já ganhou em todas as instâncias e não foi implantado ainda, em 

virtude dessa crise.  

 

A realidade é que se tem coisa errada, que vá lá e se devolva, porque hoje até 

funcionário efetivo não tem mais direito de fazer o que muitos faziam. Quem não 

dá mais para ser funcionário, é dispensado normalmente, recebe seu tempo de 

serviço e acabou. Antigamente isso só acontecia com o contratado. 

 

É muito fácil a gente aqui criticar a tudo e a todos quando estamos na oposição. 

Sempre quando fui oposição, eu mostro as coisas erradas, mostro talvez os meios 

de acertar aquelas coisas. Mas, temos que ter a noção de mostrar o que está sendo 



gasto, dentro da realidade. O Portal da Transparência mostra o salário de todo 

mundo, mas, não mostra todas as despesas do município. Ninguém sabe quanto é 

para levar um quilo de lixo todos os dias. Uma tonelada de lixo para o município 

levar na Chã do Pilar era R$ 69,00, que não sei nem se aumentou. Tem também a 

despesa do caminha e dos ajudantes. Isso não é desculpas, mas é para mostrar que 

o problema vem lá de trás. Tem duas folhas em aberto, mas quando o prefeito 

assumiu pagou cinco folhas em aberto e décimos terceiros e etc, da outra 

administração. Essa situação já vinha de litígio de outro prefeito. Na realidade, 

foram sete milhões, quase oito, que ninguém sabe o fim real. Eu, como vereador, 

pedi ao Banco do Brasil que passasse todos os extratos, mas negaram, alegando 

que eram coisas personalizadas.  

 

Acho o seguinte, quem estar lá hoje, que é prefeito pela quarta vez, ele sabe as 

penalidades que está passivo. Se ele não resolveu ainda, acredito que seja por não 

ter tido ainda as condições ou alguma coisa de entrave, que vai vim a tona. É por 

isso que eu há dois meses ou mais estou pedindo aqui as audiências públicas que 

estão em aberto”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (A parte) 

 

“Realmente o vereador é sempre muito coerente, apesar de que sabemos que é 

seu irmão. Porém, as Audiências Públicas aqui, que estão todas atrasadas, quando 

há, na realidade os dados não são apresentados de forma real. Acredito que aquilo 

que se esconde e que não querem mostrar, é porque tem algo a esconder. 

Infelizmente é isso, pois gostaríamos de números, independente de 

posicionamentos, pois quando forem errados eu vou dizer que estão errados, 

quando forem  certos, irei dizer que estão certos. Eu não tenho problema pessoal 

com o gestor, apesar de não ser bancada. A arrecadação de 2018 está sendo maior 

do que a de 2017 todos os meses. Todos os meses tiveram incrementos reais e 

altos, que não justifica o município está numa situação pior da que a de 2017”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Aqui tínhamos uma vereadora que todos os dias ela ia para o Tribunal de Contas e 

pegava todo o papel que era de Atalaia. Chegava aqui e denunciava como a 

senhora está  fazendo hoje, mas nunca provou nada, pois a senhora sabe que as 

contas daqui só podem ser julgadas quando passar pelo crivo do Tribunal de 

Contas, que manda para cá para serem julgadas num prazo de  dias, se salvo 

engano. Hoje em dia quantos estão na cadeia? Quantos senadores, quantos 

governadores? Então, sabemos que existe um convênio juiz, promotor e 



desembargador, onde todos os meses o gestor tem que ir lá prestar contas disso e 

daquilo outro. Sabemos disso. Tenho dito ao prefeito que não sei o ministério que 

existe com o Dr. Petrucio que não chega ali e diz o que foi pago durante os meses. 

Se tem alguma coisa, que mostre. Eu, em certos pontos, concordo com a senhora, 

pois como vamos defender aquilo que a gente não vê. 

 

Que o senhor presidente, usando a força da Lei Orgânica, convoque aqui as 

Audiências Públicas dos quadrimestres, começando pelos dois desse ano que  já 

está vencido”. 

 
 


