
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 05 de Abril de 2022 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores durante a 

sessão: 

 

Vereador Tacinho (PP) 

“Primeiramente, como sempre, quero mais uma vez agradecer a Deus por mais um dia devida 

e por mais uma oportunidade de fazer uso da Tribuna. Dessa vez, como todos estão vendo, 

bastante movimentada. Sempre que iniciei meu primeiro mandato, é com bastante satisfação 

e alegria que faço usa da Tribuna quando está essa massa, quando se decide coisa de grande 

importância, que é o futuro de todos. 

Em nome do meu amigo Ricardo, cumprimento a todos os homens do Plenário e, em nome da 

professora Erimelda, cumprimento a todas as professoras. Em nome do presidente da Câmara, 

cumprimento a todos os vereaores presentes. 

Inicio a minha fala, que hoje vai ser colocado um Título de Cidadão Honorário, indicado e 

apresentado por mim, ao Thyago diretor da Guarda Municipal, que, diga-se de passagem está 

fazendo um grande trabalho em nosso município. É com grande alegria que estou 

homenageando ele com esse Título de Cidadão Honorário, tendo em vista que o trabalho dele 

é reconhecido não só pelo vereador Tacinho e sim por toda a população, e por todos os 

guardas. Já sei que vai ser aprovado, mas peço a todos os vereadores, sustentação ou 

oposição, para que votem neste título.  

O segundo motivo é que foi lido o tão esperado PCC, Planos de Cargos e Carreiras da 

Educação. Vem atrelado com o aumento. Não querendo entender mais do que alguém ou ser 

mais do que alguém, mais sabido do que nenhum daqui, mas, como alguns não passaram por 

isso ainda, estava falando para eles que um plano desse, jamais eu Tacinho aprovarei se não 

tiver discussão. E vocês que estão me aplaudindo, sabe muito bem o meu comportamento 

desde o primeiro mandato e já estou no sexto. 



É mais do que justo que esse plano seja aprovado, mas primeiro apreciado, discutido, 

principalmente pelas vidas que vão ser mexidas. Não é um planozinho qualquer. Um plano de 

mais de 60 folhas, Tacinho ou nenhum dos vereadores, como é que vão entender tão rápido?  

Ontem fiz parte de uma reunião com os educadores, onde se encontrava o presidente meu 

amigo Fábio Cirilo, onde discutimos e vimos algumas sugestões que não é viável no projeto. Foi 

sublinhado pelo Fábio e nós já estamos colocando as emendas. 

Dizer que ontem mesmo foi dada uma sugestão sobre a aprovação desse projeto, depois que 

fosse feita uma audiência pública. Seja a emenda que for do colega vereador que apresentar, 

eu voto a favor da audiência pública pra gente discutir, porque é a vida profissional de toda a 

categoria da educação que está em jogo e não podemos brincar, nem muito menos ser 

catenga balançando a cabeça. 

Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos”.  

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“A toda população de Atalaia transmitida pela Rádio e pelo Atalaia Pop. Todos os professores 

da Educação que estão aqui. Meus senhores e minhas senhoras. 

Chegou esse projeto o PCCR. Quando chegou tirei logo uma cópia e levei no Sindicato para 

poder ser discutido, porque é um projeto com mais de 70 páginas que vai mexer com o futuro 

de vocês. Temos que ter responsabilidade, tem que ser discutido com a classe para a gente 

pode ver o que a classe quer. A gente aprova a Lei e temos que procurar discutir com a 

população. Nesta Casa, se tivéssemos feito as coisas discutindo com a população, tenho 

certeza que não teria sido aprovado aquele projeto de iluminação pública, que foi forçado aos 

vereadores. E a prefeita fez questão de sentar nesta cadeira para olhar do Plenário qual 

vereador iria votar contra. A Cecília Hussem, querendo criar uma Ditadura no município de 

Atalaia. 

Ontem tivemos uma reunião com o Sindicato e a maioria dos vereadores, onde já vimos aqui 

alguns artigos que tem que ser mexidos. Retirado e colocado o que a categoria almeja melhor. 

Até hoje tentei uma discussão na sala da presidência, uma reunião com os vereadores, 

solicitando uma audiência pública. Metade da Câmara de Vereadores concorda com a 

audiência pública e a outra metade não. Saíram de lá e a prefeita já ligou para uns dizendo que 

não quer audiência pública. Mas, porque não quer discutir com a classe? Qual o motivo? Um 

projeto dessa importância, sem discutir com a classe? Então, senhor presidente, solicito que 

Vossa Excelência coloque em Plenário essa solicitação de audiência pública, para vermos quem 

é que vai aprovar. Qual vai ser o judas de Atalaia, porque essa Casa tem Judas. Tem vários 

Judas. Daqui há uns dias vou mostrar o Judas que tá no meio de vocês, vestido de pele de 

cordeio. Vou mostrar quem é o Judas desta Casa e o Judas da categoria de vocês. Ele pode 

votar agora a favor, mas lá dentro ele foi contra a audiência pública. Vocês vão ver quem vai 

votar contra. Que seja uma audiência pública com o Ministério Público do nosso município, 

com o presidente do Sindicato e com toda a categoria para se discutir. Não é aprovar isso em 

toque de caixa, para fazer graça para Cecília Hussem. Sem perseguição. Mas, ela já ligou para 



vereador aqui. Não é possível que ela vem hoje aqui intimidar os vereadores e os vereadores 

vão deixar”. 

Vereador Cicinho Melo (PSC) - Presidente 

“Coloco a solicitação do nobre vereador Mauricio Tenório, que seja submetido em Plenário. Os 

vereadores que concordam com a audiência pública, permaneçam como está. Tem discussão”. 

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) – discussão 

“A todos que estão aqui presentes da Educação, quero inicialmente dizer que vocês tem o 

apoio desse vereador no projeto. Se chegarem algumas emendas ao projeto, vai ter o meu 

voto. Todos os vereadores, numa reunião prévia que nós tivemos, inclusive o nobre amigo 

Mauricio, já se comprometeu que vota no projeto do jeito que ele vier. Mas, aqui na frente, 

tentam mudar as coisas. Do Sindicato, que já discutiram ontem com vocês, que se inscrevam e 

venham aqui discutir e apresentar sugestão a qualquer um dos vereadores para ser colocada 

emenda. Tenho certeza que vai ser acatado. O ponto ruim que tiver no projeto, também só a 

favor em retirar. Ao longo das votações, vocês vão ver que não vai ter ninguém aqui contra, 

pois já ficou acertado. Agora, fazer mais uma audiência pública onde vocês podem vim aqui se 

inscrever e discutir, vai ser só adiar. Nada vai ser votado as escuras. Vai ter o prazo dessa e da 

outra sessão, não sei se vai ter extraordinária. Mas, trazer mais uma sessão pra prolongar, só 

vai atrasar o salário de vocês. Todos os pontos que vocês quiserem vai ser votado. E, tenho 

certeza que o vereador que sempre faz esse jogo da população, não vai apresentar nenhuma 

emenda para melhoria de vocês. Voto a favor do projeto, do jeito que a Casa fizer, que os 

educadores indicar. Mas, acho desnecessário uma audiência pública”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) – discussão 

“Senhor presidente, ontem teve uma reunião aqui nesta Casa, onde tive a preocupação de 

ligar para o Fábio. Para ele vim e ver o projeto. Tá aqui o 54, 56, 17, 18, 20 o 10 o que tiver, 

para ajudar vocês, tenham a certeza que estamos preocupados com isso. O que diz que era pra 

data base ser em maio, já voltou. O 54, 56, todos os tópicos estão aqui. Quero dizer a vocês 

que tenho a minha consciência. Pode botar aqui audiência pública para votar aqui em Plenário. 

Eu vou votar no projeto para dar andamento, sem atrapalhar o servidor do município. Quem 

quiser votar a favor de audiência pública vote, eu tenho a minha consciência. Que o projeto 

passe, mais que passe com responsabilidade. E, outra coisa, a vereadora Janaína e os 

vereadores aqui todos nos preocupamos, para que não erremos com vocês. Então, tenho a 

minha consciência e a preocupação que tive ontem de convidar o presidente do Sindicato de 

vocês, para que ele leve a mensagem do que está vendo aqui do projeto, para mostrar a 

realidade a vocês. E também mostre a preocupação do Legislativo do município, com vocês 

servidores. É dessa forma que a gente trabalha, com transparência. Tenho o respeito da cidade 

e das categorias, porque briguei pela Educação, Saúde, Social e vocês sabem disso. Não estou 

aqui para atrapalhar. Cada um tem o seu livre arbítrio e vocês julgam lá na frente cada um de 

nós”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) – discussão 



“Senhor presidente, senhores vereadores, presidente do Sindicato, servidores, funcionários da 

Casa. Primeiro quero pedir desculpas por não está presente ontem, pois tive um problema de 

saúde e não pude está presente. Gostaria de dizer que não vejo nada demais em haver uma 

audiência pública, pois o mais interessante que eu vi neste projeto não está aqui e ninguém 

citou ainda. É que o Governo Federal repassou 33% de aumento e aqui a gente está vendo 

apenas 12%. No final de ano como é que ela vai fazer a conta dos 21% que já foi implantado? 

E, se não foi implantado, cadê as provas? Senhor presidente e senhores vereadores, acho que 

neste momento isso é a gente ficar contra a população e massificar o engano, o engodo e a 

grande coisa que está havendo aqui, a magia de sumir dinheiro. Quem não deve não teme. E 

quem mexe com a Lei tem que ter a consciência lesa de que está fazendo o certo e agindo com 

a verdade nua, pura e crua, doa a quem doer. Se tiver audiência sou a favor em toda e 

qualquer hora”.    

Vereador Tacinho – discussão 

“Mais uma vez quero dizer que sou a favor a audiência pública. Não vejo pra quê, mas respeito 

o voto de quem está sendo contra. Só não entendo, mas respeito. Despois de facultada a 

palavra nesse momento, que o senhor presidente coloque em votação para saber quem está 

contra ou a favor. Desde já, eu sou a favor”. 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) – discussão 

“Sou a favor da audiência pública. Falar por último é dizer o que todos já disseram. O que 

tenho a dizer a vocês é que na minha infância, não lembro de muita coisa, mas lembro do meu 

primeiro professor”. 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Em votação, o vereador que estiver de acordo com a realização da audiência pública, 

permaneça como está. Foram 4 votos contra e 8 a favor. Então, vai ter audiência pública”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Mais uma vez essa é a vitória de vocês, vitória do povo. Se vocês não estivessem vindo aqui 

pressionar, seria mais difícil. Mas, com a presença de vocês, fora vitoriosos. 

Falando para o líder que falar agora a pouco que eu vou votar, vou votar sim, mas com a 

mudança no projeto, com audiência pública, com aumento do povo. Agora, a prefeita da 

enganação que foi para uma live dizer que iria botar o aumento de vocês, com dois meses  

passados. Isso porque estava acuada, tinha expulsado a vice. Ela fez uma live dizendo que iria 

dar o aumento. Esperei o projeto, até em extra para aprovar o projeto de vocês e ela não 

mandou. Aí jogou o aumento dentro do projeto do PCC, com a maldade e querendo que a 

gente aprove aqui. Sou favorável ao projeto, mas tirando as maldades que tem e beneficiando 

vocês educadores. Maldade tem, pois o Marcos já falou dos artigos, o Fábio já falou. A 

maldade a gente vai tirar. 

Eu faço oposição aqui líder, com responsabilidade e coerência. O que é do povo eu voto, mas 

se é para tirar o direito do povo eu voto contra. Mas, você vota a favor de tirar o direito do 



povo todo aqui. Você e a vereadora Janaína. Vocês viram quem não é que audiência pública? O 

Marcos, que não quer audiência pública aqui. Por quê? São os judas do povo atalaiense. 

O líder quer dar uma de bonzinho aqui. Mas, não é bonzinho nada. Se Vossa Excelência tivesse 

bondade em Atalaia, como você diz, a UPA estava funcionando em nosso município. Vossa 

Excelência não tinha o Bolsa família, que Vossa Excelência pipocou. A maldade que Vossa 

Excelência faz com o povo de Atalaia é muito grande, mas quer dar uma de bonzinho. 

O outro Judas maior ficou sentado, mas depois eu vou dizer quem é. Tá lembrado do big fone 

que falei aqui, tocou para os vereadores. Mas, teve vereador de postura, vereadores Tacinho, 

Alexandre Tenório, Ihataanderson, Lays. Tiveram postura, mas os outros o big fone tocou e 

não tiveram postura, pois tem rabo preso na administração. Mas, hoje quer dar uma de 

bonzinho para o povo atalaiense. 

Vou votar, mas tirando a maldade e tendo a discussão pública com o promotor e com todos 

vocês”. 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

“Bom dia a todos peço vênia ao presidente desta Casa para em nome do presidente do SEATA, 

professor Fábio cumprimentar a todos nesta Casa hoje sem exceção. Feliz em ver a Casa cheia 

e feliz em ver mais uma vez, uma classe lutando por seus direitos. 

Primeiramente, não é uma justificativa, mas sim uma explicação por não achar viável e 

necessário uma audiência pública. Isso não quer dizer que a vereadora Janaína não está 

preocupada com o Plano da Educação. Isso não quer dizer que a vereadora Janaína não está 

preocupada com o que veio ou com o que está por vir. 

Eu desafio, com todo respeito do mundo, os 12 vereadores, quem foi que leu todo esse 

projeto. Quem foi que ontem fez essa convocação de todos os vereadores, sem exceção. Se as 

coisas tivessem que ser obscuras, não teria pedido que os vereadores da oposição fossem 

chamados. Mas, eu mesma mandei uma mensagem para o vereador Fernando e pedi ao 

vereador Marcos que convidasse o vereador Mauricio, como o vereador Tacinho que foi 

convidado por ele. Reunião essa que chamei o procurador do município, o Vagner e o 

representante maior de vocês, que chama-se professor Fábio. Saímos mais de meio dia, onde 

estávamos debatendo ponto a ponto do projeto. 

Não adianta chegar aqui e dizer que eu voto favorável. Eu sou a favor de que o que for melhor 

para você, vou votar, mas o que é melhor para vocês? É quando a gente teve o cuidado de 

chegar e o professor Fábio dizer que isso pode ser melhorado assim, isso aqui pode 

permanecer, mas vamos mudar essa nomenclatura, essa data. E, a vereadora Janaína do Cal 

teve o cuidado de hoje trazer essa Casa uma emenda supressiva ao artigo 17, que mais uma 

vez eu desafio o que é que diz o artigo 17. O artigo 17 suprimindo as alíneas C e D, que falam 

justamente das cinco faltas injustificadas e de 15 atrasos. Para quem não sabe, suprimir é 

retirar. Ela retira as alíneas C e D do paragrafo 3º, do artigo 17 do Plano de Cargos e Carreira e 

Remunerações, Projeto número 2 de 2022 da Educação. 



A vereadora Janaína que votou contra a Audiência Pública, mas já sabia, porque já tinha 

conversado com o representante de vocês, porque isso é uma reivindicação da classe, não é 

minha, não é da prefeita, é da classe. Ontem, quando a gente veio pra reunião, o professor 

Fábio é testemunha, que isso daqui já tinha pronto desde a quinta-feira, quando já tínhamos 

nos reunidos na Secretaria de Educação e conversado com o vereador Anilson, que fez em 

conjunto. E ontem a maioria dos vereadores que estavam, concordaram. Alguns ainda 

quiseram tumultuar, mas é que na verdade talvez não saiba nem ler ou só queria tumultua 

mesmo. O vereador que não estava presente, mas eu passei pra ele.  

Hoje iriamos apresentar, porque vai ficar para uma próxima sessão, sem problema, mas eu 

mantenho as minhas emendas. O artigo 54, que ele estabelecia e estava modificando a data 

base de vocês para maio, ele volta e continua a data base para maro. Como ficou acordado. Eu 

iria passar tudo isso hoje, pois não poderia passar uma coisa sem antes ser lida em Plenário.    

Eu respeito e acato a opinião de todo mundo. Vocês abem disso. Tô querendo mostrar a vocês 

o que eu tô tentando fazer. Claro que a classe sempre vem lutando. Vocês que me 

acompanham, sabe que eu estou no meu segundo mandato e sabem muito bem que lá em 

2017, eu também brigava por vocês. São cinco anos que vocês não tem aumento e todo ano a 

classe estava aqui. Eu brigando também, mas a gestão não repassou o aumento para vocês. 

Não seria diferente hoje não.  

Sei que tenho uma situação de amizade e que eu tenho como chegar no gabinete da prefeita 

sem que batam a porta na minha cara, mas essa luta é para vocês, para a classe como um 

todo.  

Temos um vereador que é representante da classe, que analisou vários pontos. Ele não vai dá 

um tiro no pé não. 

O artigo 56, no caput, ele fala que a critério do chefe do Poder Executivo, a gente muda. Para 

deverá ser concedida, não a critério do chefe do Executivo, para conceder a licença. Ela é 

obrigatória e deverá ser concedida. 

O resto do texto fica da mesma forma. 

O artigo 17 no seu paragrafo terceiro, ele fica na seguinte redação: Fica prejudicada a 

concessão da progressão horizontal, acarretando a paralisação da contagem de tempo de 

exercício para fins de promoção durante o interstício, com exceção da alínea F deste 

paragrafo, que acarretará o suspensão. Foi muito discutindo ontem e chegamos a essa 

conclusão junto ao professor Fábio. Isso seria o que eu achei que seria apresentado hoje. Mas, 

professor Fábio até chamou ali para mostrar até outro ponto, pois estamos aqui para discutir. 

Como se fala, a pressa não existe, pois se o projeto for votado em abril, maio ou junho, vocês 

tem o direito ao retroativo de vocês. Mas, que realmente seja feito como tem que ser feito. 

Agora, não ter propriedade do que está falando para chegar aqui e colocar vereador contra 

população, mas a população não precisa disso, tem muito o que fazer e não vem aqui pra tá 

ouvindo ninguém lavar roupa suja e nem criticar A ou B aqui dentro.  



Isso daqui não é uma coisa que hoje está assim e amanhã não tá. Isso daqui realmente 

modifica para melhor ou para pior uma classe por inteiro. Meu gabinete sempre esteve aberto 

e estou pronta para ouvir a qualquer um, para discutirmos. Não quer dizer que 100% do que 

de repente vocês pleitearem seja aceito, não posso garantir. Mas, o que depender de mim, 

vou buscar junto a gestão, como já tivemos aqui no ano passado uma questão da saúde e eu 

conseguir fazer essa ponte. Da mesma forma vocês podem contar comigo, pois estou aqui para 

ajudar vocês a conseguirem a melhoria que estão buscando, para fazer essa conciliação junto a 

gestão. 

Todo mundo sabe que sou muito verdadeira, tanto que teve um ponto que o professor Fábio 

falou comigo e eu disse que não concordava, mas se algum vereador emendar, sem 

problemas.  

Quero dizer a vocês que projeto nenhum passa nesta Casa sem ser lido pela vereadora Janaína 

do Cal. Desejo boa sorte e que a classe consiga êxito nesse pleito”. 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

“Em nome de Deus agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na Tribuna hoje e poder 

ser esse elo de comunicação entre vocês, entre a Casa e entre a gestão. 

Em nome da recreadora Maira, a qual temos grande apreço, saudar os recreadores presentes 

na sessão de hoje. E, em nome dos professores Fábio, Tamir, Roberto e Cristiane, saudar os 

colegas e companheiros professores do município de Atalaia. 

Iniciar o meu pronunciamento de hoje, relembrando que nunca subi a esta Tribuna para não 

exaltar e nem não parabenizar o grande trabalho que o presidente do Sindicato faz na luta da 

categoria, pois, se não fosse o empenho, não só do Sindicato que é volátil, muda, mas a 

direção do Sindicato, de forma integra e honrada vem lutando pela categoria ao longo de anos. 

Aqui fica mais uma vez professor Fábio o meu respeito pelo senhor e por toda a sua família. 

Precisamos esclarecer fatos. Tem situações que são expostas aqui na Tribuna de forma 

mentirosa, de forma fraudulenta. Ao invés de tentar solucionar os problemas, tentar 

intermediar, quer criar um caos na Casa e na categoria, um caos na comunidade. 

Que bom que a reunião lá na sala do presidente foi feita com aproximadamente oito 

vereadores. Quando perguntaram a minha opinião se o vereador Anilson disse que eu era a 

favor ou contra, desafio um, inclusive ao mentiroso, se eu fui contra. Se tem um vereador que 

precisa de esclarecimento através de audiência pública, eu tô junto com ele e a gente vai 

juntos construir essa audiência, para que o povo não se sinta prejudicado”. 

Vereador Tacinho - Aparte 

“Peço essa parte justamente para justificar e dizer o que aconteceu. Vossa Excelência estava 

na reunião e eu fui uma pessoa que disse que estava a favor da audiência pública e estava para 

discutir tudo que fosse de beneficio pra categoria. Outra coisa, quem votou contra a audiência 

pública, é um direito que lhe cabe e temos que respeitar. É questão de opinião. A questão hoje 

aqui não é audiência pública, é o projeto. Louvável quem votou contra, pois teve posição de 



votar contra. Eu respeito, mas quero se respeitado pelo voto que dei de querer uma audiência 

pública. 

Existiu um comentário aí de voto de pressão. Eu pelo menos nunca levei, nem jamais irei  levar 

pressão de seu ninguém. Perdi o que era mais precioso na minha vida, meu pai e minha mãe, 

nunca aceitei pressão deles dois, quanto mais de outras pessoas”. 

Vereador Anilson Júnior 

“Como eu iniciei o meu pronunciamento, deixando aqui o meu respeito pela história do 

Sindicato, na pessoa do professor Fábio. A mesma posição que tenho lá atrás, tenho hoje, que 

é de discutir e intermediar. Nunca chamei nenhum colega vereador, nenhum colega educador 

do meu município de maloqueiro. Por que sei da história de cada um e do trabalho, da força 

que vocês  tem em deixar a família, submeter as adversidades para trazer educação de 

qualidade para os filhos dos atalaienses. Vocês tem a minha admiração e o respeito.   

Quando se fala do projeto, eu discuti com alguns colegas professores, não vou citar os nomes, 

mas um deles foi o professor Fábio, pois quando recebi o projeto, falei com ele.  

Na sessão passada, quem acompanhou o meu pronunciamento, fui bem claro quando disse 

que vi com bons olhos o Plano de Cargos e Carreira na questão das tabelas, mas iria analisar se 

vai precisar de algum emenda, pois se for para ajudar o servidor de Atalaia, faço questão de 

propor. 

Junto com a vereadora Janaína, com o vereador Neto Acioli, Marcos Rebollo e Rudinho, 

tivemos a primeira reunião na Secretaria de Educação, onde foi apresentado o Plano e já sai de 

lá já propondo as emendas. Uma delas foi retirar aquela penalidade do artigo 17, que previa 

que o servidor não teria direito a progressão se tivesse faltas ou atrasos injustificados. Ao invés 

de chegar aqui jogando palavras ao vento, já trabalhei nos bastidores e quando houve a 

reunião ontem, a vereadora Janaína já tinha falado que tínhamos alterado esse artigo. 

Antes de vim pra Tribuna olhar nos olhos de vocês, a gente primeiro trabalha para resolver o 

problema de vocês, em prol da categoria e em prol dos atalaienses. 

O PCC que está sendo proposto atualmente, ele traz o maior avanço para as categorias que 

nunca foram vistas pelas gestões. Se lembrar, houve um tempo que o professor tinha um 

aumento do Governo Federal e o pessoal do apoio tinha um aumento da inflação. Sempre foi 

tratado diferente. Com a briga do Sindicato, passou a ter um tratamento igualitário.  

Na sessão passada disse que estava com o meu gabinete aberto para discutir com qualquer 

servidor, para mostrar e junto construir, porque o meu voto aqui neste projeto tem que ser 

construído com vocês, tem que ser a voz dos educadores de Atalaia. Isso aqui passa, vereador 

passa, gestão passa e nós ficaremos na sala de aula desse município”.  

Vereador Rudinho – Aparte 

“Venho aqui só pra reforçar a veracidade das palavras que você disse em seu  

pronunciamento.  É diferente o entendimento de votar aqui em ter ou não audiência pública, 

com o entendimento de votar a favor ou contra os projetos. Tenho certeza que o que vocês 



trouxerem, sentem para discutir com os vereadores aqui e vai ser colocado. Temos um grande 

representante da Educação na Casa, que é o vereador Anilson Júnior, que realmente desde o 

início, no dia em que ficamos sabendo do projeto, quando chegou aqui, fomos até a Secretaria 

e discutimos. Então, querer jogar uma conversa na população de uma forma diferente, não 

cabe. Todos nós aqui somos responsáveis e isso vamos ver no final do tramite desse projeto. 

Acho que a hora de dar opinião sobre a personalidade de cada um é lá na frente, pois hoje é 

fácil atacar, quando lá atrás não teve respeito, quando lá atrás teve o maior tombo da história 

da educação. A vereadora Janaína já apresentou as emendas, mas vai ter que esperar. O que 

chegar de emendas aqui, seja através do meu nome ou de quem for, se for para garantir o 

bom futuro desta classe, vai  ter o apoio de todos. Se vocês professores tivessem que esperar 

por uma ação de modificação desse projeto de lei dos vereadores que ficam jogando e fazendo 

anarquia, vocês seriam prejudicados, pois não sabem fazer e nunca se preocupou com a classe 

dos vereadores”. 

Vereador Anilson Júnior 

“A verdade ela sempre vem a tona, não adianta chegar a esta Tribuna e falar o que quer, 

achando que estamos no tempo do coronelismo, onde o que falo é tido como verdade 

absoluta. 

Na reunião que tivemos ontem com os vereadores, professor Fábio e os técnicos da Prefeitura, 

eu não estava presente, pois segunda-feira dou aula os dois horários no Floriano. Mas, tenho 

certeza que foi debatido e no debate já foi informado que parte das reivindicações nós já 

tínhamos atendido. As emendas iam ser apresentadas hoje, mas, como a categoria acha 

necessário uma Audiência Pública e chamei a vereadora Janaína, dizendo que vamos 

apresentar depois da Audiência Pública, porque se a categoria quiser emendar alguma coisa e 

acharmos pertinentes, a gente emenda. E, tenho certeza que no final da audiência pública, as 

emendas que eu e a vereadora Janaína fizemos, vão ser as mais reivindicadas e aplaudidas por 

vocês, pois aqui temos o proposito que é fazer o bem ao povo atalaiense. 

Aqui eu não tenho intenções de querer mostrar a vocês algo que não sou. Quando estive a 

frente da Secretaria de Educação, fiquei decepcionado com a categoria, porque eu com muita 

luta, quando o gestor queria dar um aumento de 3%, eu consegui 10%, mas a categoria não 

aceitou. Não quis me dispor com a categoria, mas precisamos saber que nós erramos, porque 

nós perdemos, porque as vezes a gente deixa o lado político tomar conta do bom senso. E, o 

meu objetivo agora é estudarmos juntos esse Plano de Cargos e Carreira para garantir o 

pagamento justo dos ativos e para garantir o pagamento dos inativos, porque a maioria dos 

servidores da geração do professor Fábio, estão prestes fazer parte da caixa de previdência. 

Outra aberração que existe em Atalaia é que quando você vai pra Previdência, parece que você 

morreu para a Educação. Atrasa um mês, dois meses e fica nessa luta. A categoria da ativa 

consegue mais força, pois tem o poder de está no dia a dia com a categoria.  

Nosso objetivo é dar liquidez e sanidade para toda a categoria da Educação. Vocês contem 

comigo. Vamos construir juntos esse projetos. Tenham a certeza que o meu voto será o voto 

da representatividade de vocês”. 



Vereador Alexandre Tenório (MDB) 

“Em nome do nosso presidente Cicinho Melo quero saudar a todos os presentes. Em nome dos 

educadores desse município, minha amiga Paula, quero saudar a todos vocês. População 

presente, internautas que vão acompanhar pelo Atalaia Pop e os que estão nos acompanhado 

pela Rádio Web. 

Presidente Cicinho, estou apresentando uma Indicação pedindo a presidenta do Atalaia Prev 

que ela reveja com relação ao aumento do aposentados, porque os que recebem um salário 

mínimo tiveram seus vencimentos reajustados, mas os demais, que ao longo das 

administrações, salvo engano no ultimo ano também teve o aumento atrelado ao salário 

mínimo. Então, quero pedir encarecidamente na minha Indicação, que ela pudesse rever, para 

que não haja perda para os aposentados do nosso município. 

Confesso a dizer a vocês que essas discussões calorosas de alguns colegas vereadores, eu 

sinceramente não me abala emocionalmente, porque não é tanto acostumado, pois tem 

situações que a gente não se acostuma, mas a gente precisa, enquanto legisladores que 

somos, entender que alguns dos vereadores, ou a maioria, ou todos os vereadores, em sua 

fala, cada tem a sua razão. Alguns, por exemplo, sei que são muito extremistas. Costumo dizer 

que o Mauricio na situação de oposição, o que faz, faz com brilhantismo. Ele está na situação 

de oposição e temos que entender a situação do vereador Mauricio.  

Agora, vejo o vereador Mauricio as vezes chegar com muita força. Aqui tem um Judas. Judas 

foi aquele que entregou o salvador. Mas, tudo bem, temos que aceitar.  

Vejo a sensatez e os discursos do vereador Marcos, que é um cara muito coerente nas 

decisões dele. Uma situação de se voltar ou não em uma audiência pública, isso não quer dizer 

que determinador vereador, sim ou não, tem que dar satisfações ao Executivo. Até porque, o 

que eu entendo professor Fábio e vocês, colegas professores, pois aqui já fui professor com 

várias pessoas aqui. O que eu entendo por audiência pública, nada menos é do que uma aula 

que quem tá mais inteirado do vai passar para a classe que tem interesse. Ou para aquelas 

pessoas que querem se inteirar do assunto, como eu. 

Estou tendo o cuidado e ontem fui bem enfático quando falei na reunião junto com os 

vereadores, que cheguei para o procurador geral do município, o Vagner, que disse que estava 

lendo com muita calma e assim que for terminando os tópicos, iria ligar para eles, para que 

essas coisas que o pessoal está vindo me reivindicar, eu possa tirar as duvidas. 

Por exemplo, tinha uma duvida que pairava sobre determinados comentários que correm no 

meio de vocês, com relação com relação ao salário base de alguma das classes. Teve salário 

base em determinada classe que vai aumentar aproximadamente 70%. Tem algumas situações 

que chegaram para mim que disseram que aquela projeção de cinco anos, não iria ter e iria 

passar a ser sete anos. Mas, ela tá no projeto que é a cada cinco anos.  

Então, a gente precisa ter calma, coerência. Vai ter audiência pública, creio eu que ambos, 

sociedade civil organizada aqui representada pelos professores, o Poder Legislativo e o 

Executivo vai sair ganhando com isso, porque onde existem discussões de politicas públicas 

que venham engrandecer o nível de conhecimento e, consequentemente reflete em uma 



sociedade mais organizada e mais consciente das decisões que vão tomar futuramente. Então, 

não tenho duvidas que vai ter o engrandecimento disso vai ter em todas as partes. 

Outra situação, está com relação a essa soma de cinco ou mais penalidades de advertências. 

Ontem eu tive o cuidado de pedir ao procurador deste município, porque na minha concepção 

disse ao doutor, que me desculpasse, pois ele entende de Lei, pois na minha mente quando se 

fala em advertência, seria uma simples advertência. O que ele falou de advertências são coisas 

extremas que não quer dizer que é apenas os professores. Quer dizer, um diretor está em uma 

situação de ser eleito pela comunidade local. Não é essa a nossa política hoje? Por exemplo, se 

acontecer de um diretor sofrer cinco advertências extremas, isso não se aplica só a professor, 

mas ao diretor, ao coordenador. O cuidado que tive foi sugerir ao doutor que fizéssemos uma 

redação, para que logo depois dessa palavra advertência, dê uma amarrada, que seja por uma 

situação extrema onde o professor vá distratar ou agredir o aluno. E, depois disso minha 

gente, ainda vai ter que ser submetido a um processo administrativo. Não é simplesmente.  

Outra situação que ligaram para mim ontem e falaram, foi com relação a letra G, se encontrar 

afastado ou em exercício de sua função, que não seja relacionado com atividade de seu cargo. 

Disseram, Alexandre, quem vai tá na Sala de Recursos, não vai ter direito. A Sala de recurso faz 

parte da Escola? Não atende aluno lá? E como é que não tem? Tem. É que existem algumas 

situações que se criam e jogam. Quando vou tirar a dúvida, o procurador diz que não tem nada 

haver. 

Outra situação, professora recebe um convite para fazer parte de um cargo em comissão no 

Governo do Estado, vai ser secretário de Estado. Não tá contribuindo para o município e tem 

que tá contando pra projeção? Claro que não. São esses cuidados que temos que ter, para  na 

hora que for falar pra vocês, não tá atropelando e também não tá botando, como no dito 

popular, areia no negócio. 

Eu acredito que o Plano está bom e precisamos discutir mais para que a gente possa ter um 

engrandecimento. O que vocês propor, vamos analisar trazer pra cá, fazer uma coisa que 

esteja amarrado. Tem alguns cargos que estão sendo substituídos em sua nomenclatura, por 

exemplo, merendeira escolar, pois só merendeira pode ser de outro setor. Com relação a esse 

anexo não tem dúvidas nenhuma que o presidente Cicinho vai ter esse cuidado e quando 

enviar pra lá, já envia com uma rubrica. Até hoje, graças a Deus, não tivemos problemas com 

nenhuma das administrações, de está querendo burlar documento”. 

Vereador Tacinho – Aparte 

“Só pra lembrar que essas emendas que estão sendo feitas, podem prestar a atenção que 

foram todas elas indicadas pelo professor Fábio e discutidas ontem com 100% dos vereadores, 

em comum acordo. Só para não falar que a emenda está sendo fulano ou beltrano. Estão 

sendo apresentadas por que foi em reunião com o presidente. E, se tiver mais, podem fazer.  

Outra coisa, todos os vereadores estão de acordo com a aprovação do projeto com as 

aprovações das emendas. 

Sobre a gestão democrática, sou de acordo. Temos que fazer com quê volte a gestão 

democrática em nosso município”. 



Vereador Alexandre Tenório 

“Tô no momento feliz por vocês estarem aqui. De outras vezes fui procurado, naquele 

momento estava como presidente da Câmara e fui procurado por um grupo de recreadores. E 

está aqui o professor Fábio, a professora Babi, que algumas das vezes em que fui procurado, 

trabalhei. Vocês sabem disso, porque fui junto com vocês no gabinete do prefeito. Mas, 

sempre prezando pelo bem estar das classes sociais de Atalaia. Sou assim mesmo, muito 

tranquilo. Mas, a minha opinião é formada, porém não posso dizer que não aceito as 

reivindicações e as sugestões de vocês enquanto sociedade civil organizada, dos vereadores. 

Discuto muito com o vereador Tacinho e o vereador Marcos, fora desta Casa, o que é bom, o 

que é meeiro, o que podia melhorar. Não vejo nesta Casa uma maldade. Com nenhum dos 

trezes vereadores, o que vejo é cada um defendendo e o que faz, faz com brilhantismo. 

A vocês minha gente, fiquem muito tranquilos com relação a situação do Plano. Disse até 

ontem ao professor Fábio que ele recebeu até antes que eu. Isso não foi porque o presidente 

Cicinho não se preocupa em entregar a gente, mas é que antes dele saber o vereador Mauricio 

já tirou lá.  

Tenho amigos e irmãos na classe de educadores desse município. Então, quero amanhã sair 

com a minha esposa e meu filho e andar neste município, com amizade com todo mundo. Não 

se preocupem, porque o que esta Casa vai fazer, vai ser bom, principalmente para a classe de 

vocês e para as políticas públicas. 

Que Nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando cada um de vocês”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Presidente do SEATA, no qual cumprimento a todos, a sua esposa Babi. Primeiro parabenizar 

ao nosso amigo Isaac, que tenham uma grande prosperidade em sua nova identidade. Um 

orgulho e quero aqui propor uma Moção coletiva de parabéns para o nosso grane amigo, que 

vai com certeza dignificar o nome de Atalaia no futuro. 

Inicialmente gostaria de fazer uma Indicação a Secretaria de Saúde, para que haja um melhor 

tratamento a alunos do EJA. Recebi cinco reclamações de uma falta de visão e dificuldade. 

Primeiro trabalham o dia todo, normalmente são gente do campo. De certa idade, a visão já 

vai se deteriorando. Então, peço que a Secretaria marque exames de oftalmologia, como 

também a entrega dos óculos correspondente a cada aluno do EJA, tendo em vista um melhor 

aproveitamento e, também, manter o nível de alunos nas escolas. 

Hoje tivemos aqui uma grande discussão e quero aqui dizer que eu vi muita gente falar fora do 

tempo. Temos que ouvir todos os colegas, mas quero dizer que soube desse projeto, menos de 

duas horas que foi entregue ao SEATA. 

Tá lá nas redes sociais, as três reclamações, os motivos principais dessas emendas que aqui 

foram citadas. Parabenizar o Fábio e sua equipe, pela presteza em detectar aqueles 

problemas. Não pude vim a reunião ontem, estava muito doente e com problemas com 

locomoção. Disse que já que está tudo adiantado, vamos esperar, porque o tempo é o senhor 

da razão.  



Gostaria de dizer que aqui temos dois lados, oposição e situação. E aí é que vem essas 

discussões que as vezes cansam muito os funcionários, massacram e a expectativa desce pelo 

ralo, por falta de apoio maior. Hoje quero parabenizar aos vereadores que são da situação, 

mas que votaram para ter essa audiência pública. Tenho certeza que fizeram um grande 

serviço à comunidade de Atalaia, em todos os funcionários, concursados, efetivos da Educação 

de Atalaia. Sem querer dizer que votaram contra a prefeita, por imposição, não. Isso é bom 

mostrar, que em certos momentos, que a gente tem independência. Isso já passei lá atrás, 

quando o meu irmão era prefeito e já votei várias vezes contra ele, para apoiar vocês. A 

obrigação nossa é primeiro apoiar os funcionários, o resto passa. Funcionários sempre ficam e 

são o bem maior de todo o município de Atalaia, de todo o Brasil. 

Lá atrás o município de Atalaia se destacava como o segundo maior salário de todo o 

Nordeste. Hoje estamos com uma defasagem tão grande. Ninguém aqui citou que o Governo 

liberou 33% e não 12%. E qual é a conta que bate, para fechar essas contas do município? É 

muito dinheiro 21%. Avalie 21% que vai sobrar para ela. Aprovado pelo Governo Federal e 

dizem que já repassado aos municípios, mês a mês. Não sei confirmar isso e a vereadora 

Janaína também falou que não sabe, mas, se fosse mentira, ela já tinha mostrado. Então, no 

bolo maior da discussão nossa, vocês ainda vão sair lesados. 

Já li e reli o projeto. Vou fazer algumas emendas com o meu filho Lucas, que vai me assessorar. 

E, vamos lutar pelo direito de vocês serem reintegrados, pois alguns já foram surrupiados. 

Para encerrar, dizer a vocês que essa sessão pública vai ser um exemplo para o Estado de 

Alagoas. Agora mesmo eu mostrava aos colegas que está a diretora do SEATA de Capela 

adulando o prefeito para ter uma audiência para falar sobre esse aumento e nem sequer é 

recebida. 

Os prefeito se acham donos do mundo, quando na verdade os donos do município são vocês 

funcionários. Quem tá aqui e só sai se quiser ou morrer, são os funcionários. Prefeito vem e 

passa. De quatro em quatro anos saem. Temos que respeitar. 

Temos aqui algumas desavenças com companheiros nossos, mas tem que entender que quem 

tá na situação, as vezes vai levar uma pedradas na cabeça. Tem que arcar com o peso do que 

assumiu. Também ninguém é moleque de recado de ninguém não, para só carregar as pedras. 

Tem que em uma hora dessa, sair e está ao lado de vocês. 

Parabenizar aos senhores vereadores, pois hoje me senti muito feliz só em ter essa audiência 

pública. É uma espécie de uma independência, pequena que seja, do funcionalismo público 

municipal.  

Registrar hoje o Dia do Filho. Em nome do André Vigário, do Fernando Acioly e do Lucas 

Vigário, quero parabenizar a todos os filhos, dos vereadores, dos funcionários e de todo o 

município. Que tenha muita paz, muita saúde e que São Jorge guie a todos”. 

Vereador Anderson Medeiros 

“Hoje quero saudar a todos os vereadores em nome do presidente Seu Cícero. Saudar a todos 

os professores e a todos os sócios do SEATA em nome da minha filha Itauany.  



Estou muito grato a Deus por mais uma oportunidade de fazer uso da Tribuna.  

No dia 14 de dezembro pedi uma Indicação nessa Câmara para ser votado por todos os 

vereadores e tive a Indicação atendida por todos eles, pedindo um Título de Cidadão 

Atalaiense para o André Monteiro, meu futuro deputado estadual, se assim Deus me permitir.  

Hoje venho falar da pessoa do André. Um cara sensacional, quem conhece o André sabe que 

eu não estou aqui jogando lantejolhas. É um cara pé no chão. Tenho dito isso outras vezes. 

Andei com o André e achei que ele não conhecia Atalaia e algumas vezes vi que o André 

Monteiro conhece mais gente do que eu em Atalaia. Se tem alguém achando que ele não 

conhece, ele diz que é filho de sicrano, casado com fulana.     

Passando a data de filiação que foi dia 2 de abril, foi encerrado o prazo das filiações 

partidárias. Nosso amigo e conterrâneo André Monteiro se filiou ao União Brasil para disputar 

a eleição como pré-candidato a deputado estadual.  

Atalaia precisa e um deputado estadual da terra. As cidades vizinhas têm e já tiveram 

deputados estaduais. Então, lembrando que o André Monteiro foi o mais votado na historia de 

Atalaia como deputado estadual, ficou em primeiro suplente e não obteve a vaga. As vezes 

estamos aqui, mas por questão de partido, o nosso futuro não depende só de nós, 

primeiramente de Deus e nós passamos por uma legenda. Eu pedi esse título de cidadão e, 

logo, logo, ele estará aqui recebendo. 

Voltando ao assunto de hoje, eu votei a favor da audiência pública. Sempre tive o 

entendimento que duas cabeças pensam mais que uma. Já li e reli o projeto. E aí se passei 

despercebi em alguma situação? Já conversei com o Fábio, já conversei com a Babi, já 

conversei com a Leila. Estou aqui do lado de vocês. Estou com mais 12 vereadores aqui 

decidindo o futuro da Educação de Atalaia. Faço de tudo para que eu tenha posição correta e 

sempre vou está do lado de vocês. Podem contar comigo.  

Vai ter emenda. Quero que vocês leiam, conversem comigo novamente. Eu vou ler, vamos 

discutir os entendimentos. Acho que dessa vez vai dá certo e vai ser melhor. O meu gabinete 

está sempre aberto e podem contar comigo todos os professores.  

Aqui votei na audiência pública por conta disso. As vezes algum vereador coloca como se 

estivéssemos brigando. Não estamos brigando nem com o Poder Executivo, nem com a classe 

dos professores. Na união e na reunião debatendo o eu é melhor para todos. 

Tenho certeza que a prefeita não quer o mal nem de vocês e nem de ninguém, nem eu quero. 

Então, vamos sentar novamente quando a emenda estiver pronta e vamos discutir o futuro 

dos atalaienses. Podem contar comigo e um abraço”. 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

“Gostaria de me reportar ao Dr. André, pessoa de bem e pode contar com meu voto para esse 

Título de Cidadão. 

Em, segundo lugar, dizer que nossa terra hoje passa por um momento meio sombrio. Um lado 

diz que está bom demais, ou lado ver que não tá. Me reportar ao fechamento da Escola 



Domingos Jorge Velho, lá n Rua de Cima. Meio mundo de gente a reclamar, pois não  sabe 

como é que vai ser trazer os meninos de lá  pra cá, principalmente por atravessar a BR-316, 

que é uma dificuldade grande. Nunca se viu tanto dinheiro chegando em Atalaia. Então, 

porque ao invés de acabar, não reformar aquela Escola? É um alerta que Vossa Senhoria como 

vereador de situação, possa pegar essa bandeira. Estão querendo de vez acabar com a história 

de Atalaia. Se Domingos Jorge Velho era tão bandido, porque só querem matar ele agora, 

depois de 258 anos? Fechar escola não é coisa de gente civilizada”. 

Vereador Anderson Medeiros 

“E é uma Escola histórica. Pode ser que seja fechada e a gente se arrependa amanhã, como 

tem muita gente arrependida pelo fechamento da escola do Bittencourt”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“Bom dia a todos. Quero saudar a todos em nome da professor Babi. Aos educadores do 

município.  

Começar a dizer assim. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando para 

vocês e as mesmas emoções sentido. Foram tantas já vividas, são momentos que eu não 

esqueci. Detalhes de uma vida, são histórias que ouvi, contei e defendi aqui neste Plenário. Já 

vi por várias vezes mudar a cara das poltronas da frente do SEATA. Já falei aqui inúmeras vezes 

que o público muda, quando muda a gestão. Lembro que em determinada gestão vinha um 

público que estava aí aguerrido, forte, brigando aparentemente para passar à população que 

era para a categoria. Mas, não. Era interesse próprio. Depois, quando mudava de gestão, 

mudava o mesmo público. Não vi mudar o Fábio e a Babi, que sempre continuaram nessas 

cadeiras da frente. Então, a briga que tinha aqui nesta Casa, era briga de interesse próprio, 

para barganhar gratificações, linhas de taxis. Nós sabemos como funciona esse sistema aqui, 

não nascemos ontem. Sou de 77, vi para cá com 7 anos de idade e sou mais atalaiense do que 

mais atalaienses que se dizem atalaienses. 

Se prega nesta Casa que se está brigando por categorias, mas não, é mentira. Quero aqui dizer 

que fui citado pelo nobre amigo Mauricio Tenório, que respeito muito, meu amigo de Casa. 

Citou o meu nome, porque votei contra a audiência pública. Eu votei, porque já tenho em 

mente o motivo que vou votar e não é a audiência pública que vai mudar o meu voto em favor 

do educador atalaiense. Então, para quê atrasar mais? Se vocês que votaram a favor, vão votar 

a favor do projeto. Então não adianta está aqui escondendo, tampando o sol com a peneira, se 

nós sabemos como funciona. 

Tivemos a ação de chamar o Fábio para fazer parte da reunião ontem na sala do presidente. Se 

esse projeto fosse criminoso, as escuras, a única pessoa que não podia participar era o Fábio. 

Então, vamos cada um defender o seu lado, fazer a história de uma forma coerente, não 

querendo jogar um contra o outro. Eu votei e fiz questão que fosse divulgado, quero que 

mostre amanhã o porquê que Marcos André, o Marcos Rebollo votou contra audiência pública. 

Repito, votei contra, porque já tenho formado na  minha cabeça e porquê que iriei votar.  

Quem lembra que Marcos Rebollo foi para o Sérgio Jucá, para o Ministério Público? Cadê os 

vereadores que defendem o povo? Só foram três ou quatro. Unificação de matrículas, quantos 



não perderam empregos de 10, 15 ou 20 anos? Eu votei contra a unificação da matrícula. 

Como é que esse vereador, votando contra a audiência pública, vota contra o povo?  

Quando eu coloquei o projeto aqui contra a farra do dinheiro público, contra as gratificações 

que se incorporavam com 2, 3 ou 4 anos, foi Marcos Rebollo que votou contra e hoje são 10 

anos ininterruptos. Sabe pra quê? Pra garantir o salário de você servidor. Para garantir o 

salário de você que está aqui brigando por seus direitos. 

Quando se brigava pela direção permanente dos diretos de escola, eu estava brigando pela 

gestão democrática.  

Votei contra a audiência pública e continuo votando, pois quero que vote no projeto. Está aqui 

anotado o artigo 24, o 56, o 17, que tiramos e vamos tirar muito mais se for preciso. 

A gestão democrática é para ela estar já aqui presente Ceci Rocha. Senhora prefeita, mande o 

seu Jurídico antecipar e adiantar, porque foi um dos antigos costumes de direção 

permanentes, onde se fazia o maior colégio eleitoral de doca de urna em nosso município.  

É esse vereador que vota contra o povo? Marcos Rebollo vota contra o povo? Queria ouvir de 

vocês, ouvir dos comentários do Atalaia PoP, que comentem se fui contra o povo. 

A prefeita deu 12% de aumento. Sabe quando teve o último aumento? Em 2017. E ninguém 

subiu aqui para brigar. A gestão queria dar 3%, mas o vereador Anilson Júnior disse aqui que 

depois queriam dar 10%. A gestão hoje quer dar 12%. 

Então, vamos discutir a política com sabedoria e com respeito aos amigos. É isso que peço, a 

amizade, a transparência e o respeito. Por isso que pedi para que o Fábio viesse, para não 

passar mensagens erradas e sim a correta do que ele ouviu dentro de uma reunião”. 

Vereador Tacinho – Aparte 

“Acho desnecessário Vossa Excelência está dizendo que sempre foi ao lado do povo, porque a 

sua história mostra. Qualquer atalaiense que visa o trabalho dos vereadores, sabe que Vossa 

Excelência sempre esteve ao lado do povo e sou testemunha disso. 

Apoiando o que Vossa Excelência está dizendo, que a prefeita de Atalaia, que, diga-se de 

passagem está  fazendo uma excelente administração, ela adiante essa questão da gestão 

democrática, pois acredito eu que todos os vereadores daqui querem a democracia. É um 

anseio de toda população”. 

Vereador Rudinho Rodrigues - Aparte 

“Venho aqui para reforçar as suas palavras, reconhece que você é um dos grandes vereadores 

desta Casa e está aqui, porque o povo reconhece seu trabalho. O que você fala Marcos em 

relação em está ao lado da Educação, que é o tema de hoje, é justamente fazer ações e ter 

votos comprometidos com os educadores de Atalaia. Infelizmente uma parte dos educadores 

que estavam aqui, já foram embora, por conta das suas obrigações, para não perder horário. 

Faço das suas palavras as minhas em relação a questão da votação de audiência pública. Já 

temos desde o início os pontos que devem ser alterados e desde o início estamos buscando 



colocar emendas. Isso de ter audiência pública ou não, não vai alterar o nosso pensamento e 

convicção e acho que não é necessário, pois  estamos no caminho certo. Estamos fazendo as 

alterações que a população de Atalaia espera”.             

Vereador Marcos Rebollo 

“É um prazer meu conviver nas ruas de Atalaia com vocês e hoje compartilhar projetos que 

venham de beneficio com a população atalaienses. Hoje dividir a responsabilidade de um povo 

que tanto amo de Atalaia, com vocês aqui em Plenário, não tem preço.  

Nós votamos contra essa audiência pública não é para prejudicar ou esconder, maquiar nada 

contra o servidor. Mas, sim para acelerar e reforçar mais ainda o meu pensamento do que já 

sei do destino que vou tomar na votação, quando esse projeto chegar nesta Casa. 

Só pra refrescar a mente do servidor. Quem lembra quem pediu o rateio do apoio da 

Educação? Acho que foi Marcos Rebollo que pediu num foi? Está provado mais uma vez. Falei 

aqui vários itens que vem trazer beneficio aos servidores do município, indicado por esse 

vereador, que tem três mandatos dados pelo povo. Nunca fui apadrinhado politicamente,  

meus mandatos foram dados por Deus. A minha família são os meus amigos, que acreditam 

em mim e me mantem hoje até aqui. 

Os políticos que são revoltados, porque não chegaram até aqui, frustrados que estão nas ruas, 

toda cúpula do que está errado no município, jogam para essa Casa. O culpado do que 

acontece no município era o vereador. No projeto da iluminação pública, o cidadão veio fazer 

um vídeo criticando os vereadores, mas, em momento algum, tocou no nome de quem criou o 

projeto. Mas, uma vez a Casa Hilton Agra pagou o preço. E quem criou? 

Eu votei nesse projeto Mauricio, porque acreditei que seria viável e continuo achando. Votei 

nele, voto nesse. Esse projeto do PCC vejo que ele é feito equiparando, trazendo o pequeno 

para próximo do grande. Um PCC com responsabilidade para garantir por mais de 20 ou 30 

anos, o salário do servidor. 

A minha linha é essa. O meu trabalho nesta Casa vai continuar transparente e jamais me 

escondendo. Todas as votações de projetos nesta Casa, que façam esse projeto as claras, 

mostrando”. 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Naquela oportunidade que tivemos aqui em Atalaia de professor sem receber, de muitos e 

muitos sofrimentos. Foi no Governo do prefeito Mano. Sei que estava naquela época, junto 

com Vossa Excelência e o Sindicato, lutando pela melhoria. Jamais o vereador Cicinho vai 

tentar aprovar um projeto as escuras. Tenho na minha vida pública, sofrido muito pelas 

minhas decisões. Então, aqui jamais vai acontecer isso. Quando aqui o projeto ficou entre ter 

audiência pública ou não, o projeto já tinha sido discutido com o presidente do Sindicato, já 

tínhamos feito as emendas e ele concordando com as emendas. Então, ficou para ser votado, 

para agilizar, para esse nesse próximo mês venha aquele retroativo que os prefeitos 

empurravam pra frente e quando pagavam retroativo era em 20 vezes. Fábio, educadores de 

Atalaia, podem ter a certeza que os vereadores que votaram a favor ou contra a audiência 



pública, é que no entendimento de alguns vereadores há o sentimento de agilidade. Talvez o 

Ministério Público que vamos convidar, não vai poder ajudar muito, quem vai poder ajudar é o 

Sindicato da categoria, todos os profissionais junto com o Poder Legislativo e o Poder 

Executivo. Sei que o município de Atalaia vem ao longo dos anos sofrendo muito, pois essa 

mesma briga, essa discussão era para ser em 2018 com o aumento da data base. Esse Governo 

era pra ter dado o ano passado, mas não deu por conta da pandeia, que proibiu qualquer tipo 

de aumento, o que eu acho um absurdo. Era para ter dado o aumento, para as pessoas ficarem 

em casa e se proteger da pandemia. O ano que vem vai ter mais aumento e assim 

sucessivamente. É um Governo que só podemos avaliar no próximo ano. Vamos vim aqui e 

avaliar o Governo da Ceci Rocha para o funcionário público. Contem comigo. Que não seja 

coisa também que prejudique o município, pois tem que ter essa engrenagem, tem que 

caminhar o município, os funcionários, para que no futuro tenham todos uma grande vitória. 

Um município desenvolvido, com obras sendo concluídas, resgatando obras deixadas pelos 

Governos passadas. Um município onde daqui pra frente, onde tiver uma obra do Governo 

Ceci Rocha, ele começa e vai ser executado, porque vamos cobrar. A função do vereador é 

fiscalizar, vamos fiscalizar as obras, porque Atalaia já não aguenta mais passar pelos 

desmandos que passou há tempos atrás. É um passando que tentamos esquecer, mas é muito 

difícil esquecer o sofrimento, esquecer aquela nossa luta Fábio, de queimar pneu, de ir atrás 

de Sérgio Jucá para tentar mudar a história de Atalaia. Por algum momento a gente mudou, 

mas, infelizmente depois de um ano começou a mesma luta. Mas, não comunga com o 

pensamento do vereador Cicinho. Como um vereador disse na Tribuna, vereador é passageiro, 

prefeito é passageiro, agora vocês atalaienses, vocês funcionários que lutam, é quem são os 

verdadeiros donos do nosso município”. 

  


