
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Excelentíssimo senhor Presidente desta Casa, Alexandre Tenório, excelentíssimo 

senhor vereador Ricardo Calheiros, a quem eu quero cumprimentar os demais 

vereadores e todos que estão aqui nesta Casa hoje e parabenizá-lo pela passagem 

da sua data natalícia, ocorrido no dia de ontem. Que Deus derrame bênçãos de 

saúde e muita paz na sua vida de sua família.  

 

Eu inicio minhas palavras hoje agradecendo, como eu fiz nas minhas redes sociais, 

primeiramente ao excelentíssimo prefeito, juntamente com a coordenadora de 

saúde bucal, Christine e a secretária de saúde, que atenderam a reivindicação desta 

vereadora e o consultório odontológico no Branca I chegou, falta ser instalado. E, 

para que ele realmente tenha a sua efetividade, mais uma vez eu venho solicitar à 

Secretaria de Saúde que seja encaminhado para lá uma assistente de saúde bucal, 

para que a dentista possa atender a comunidade de forma eficaz. 

 

Esta Casa recebeu no dia 31 de outubro, na última quinta-feira, o Decreto vindo do 

Executivo, Decreto número 18 de 2018, onde ele determina convocação dos 

servidores públicos municipais de Atalaia que se encontram em desempenho de 

funções não inerentes ao cargo provido em concurso público, bem como 

determina o chamamento dos Servidores sem lotação com e ou sem licença 

médica vencida, além dos servidores cedidos a outros órgãos com ou sem a devida 

formalização do termo de cessão e dá outras providências. Então, eu quero lembrar 

a população que a data da publicação foi dia 31 de outubro, então, todas essas 

pessoas que se enquadram no que foi lido aqui, na determinação, tem até a 



próxima sexta-feira para comparecer à sua Secretaria de origem. Se apresentar 

para que esse decreto seja cumprido. Uma determinação louvável do Poder 

Executivo já que quer conter despesas, já que quer começar a organizar o 

município, mas que ele seja feito realmente na sua integralidade, na sua 

transparência, para que realmente todas essas pessoas que estão em desvio de 

função, que não estão lotados em secretaria alguma, realmente elas venham 

trabalhar. Eu, como legislador, como fiscalizadora, desde o dia que eu recebi o 

Decreto que eu tenho fiscalizado através do Portal da Transparência. Tenho assim 

realmente ciência de várias e várias pessoas que estão em desvio de função, 

pessoas que passou no concurso de 2010 ou outro, em uma Secretaria e hoje está 

lotado em outra Secretaria, em outra função, recebendo um outro cargo. 

 

Aqui nós aprovamos, como tem sido dito nesta Casa, como foi aprovado e sei que 

será aprovado por unanimidade quando nessa Casa chegar projeto de lei para 

beneficiar o servidor, tenho certeza que nós aprovamos como aprovamos ao longo 

desses quase dois anos. Mas, estão mangando da nossa cara, porque a gente 

aprovou um projeto em novembro do ano passado e esse projeto tanto faz como 

tanto fez. Um servidor que foi aprovado na Secretaria de Controle Interno, como 

agente administrativo, ele ganha hoje mais do que o controlador, do que alguns 

controladores. Controladoria hoje tem quatro controladores e nenhum dos quatro 

ganham o mesmo salário, cada um tem um salário diferente. Eu não estou aqui 

inventando história, vocês podem conferir isso no Portal da Transparência. Eu tô 

com tudo isso". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Interessante vereador é que esse Decreto já foi feito lá atrás. Um Decreto parecido 

com esse. Uma aberração com o povo. Infelizmente, vou chamar de arrumadinho 

político e não como Decreto. Por que, no outro Decreto, eu trabalhei, minha 

mulher está trabalhando na Branca e pessoas que até agora não deu um dia de 

serviço nesta gestão, mas que ganha fortuna. É aí onde está o erro do não 

pagamento da folha, por conta desses absurdos de seu A ou seu B, que não direi o 

nome para não prejudicar ninguém, pois não faço campanha prejudicando 

ninguém. Mas, infelizmente em Atalaia tem disso, o mais próximo do prefeito é 

beneficiado. Acho que o caminho para salvar Atalaia é começar a cortar na pele, 

como eu já dizia no primeiro Decreto. Tem que cortar na pele para sentir e mudar. 

Mas, cortar só na pele dos outros é bom demais”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“São alguns dos exemplos que eu trago hoje. Tem na Secretaria de Saúde pessoas 

exercendo a mesma função, que foram admitidas no mesmo dia, onde as três 

pessoas, uma ganhamos R$ 1.069,00, o outro ganha R$ 5.082,00 e o outro ganha 

R$ 5.398,00. Isso é uma aberração. Eu não estou inventando, tem o Portal da 

Transparência e todo mundo aqui pode ir lá e conferir. Esses são casos que 

realmente precisam ser sanados. Nós temos aqui funcionário que recebe do 

município de Atalaia e trabalha em outro município. Que recebe do município de 

Atalaia e trabalha em outro Estado. Por que é a mãe de leite mesmo e quem quer 

deixar. Então, assim como disse mais cedo meu amigo e nobre vereador Maurício 

Tenório, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Outra coisa, desde o 

Decreto passado, está lá escrito que proibido a concessão de gratificações e lá no 

Portal da Transparência, tem funcionário que em maio recebeu R$ 2.300,00 e em 

julho está recebendo R$ 3.600,00. Está descumprindo o Decreto que o próprio 

Executivo fez, assinou e mandou para esta Casa". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Só pedir para o vereador Marcos assumir aqui a Presidência, que eu vou ali, mas 

volto logo. Eu esqueci aqui de ler a Indicação da vereadora Neide, mas quando a 

vereadora terminar, queria a compreensão dos nobres vereadores para o primeiro-

secretário Anilson Júnior possa ler essa Indicação". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Vereadora, a Indicação irei ler somente no final do seu pronunciamento, por 

consideração a senhora. Eu gostaria que a relatora de ATA fizesse, já dando 

menção ao seu pronunciamento, uma Indicação para a Secretaria de Administração, 

para informar a esta Casa o porquê que o Portal da Transparência ele só é 

alimentado de 6 meses. A última informação que nós temos do Portal da 

Transparência é de junho. Então, teve Decreto, mas na verdade, a última 

alimentação do Portal da Transparência foi feita antes da exigência que o pessoal 

voltasse ao trabalho.  Sabe por quê? Por que, como o vereador Quinho falou, 

muitos não voltaram, pois é como funciona a política aqui. Gostaria que fosse feita 

essa Indicação e quem quiser me acompanhar que acompanhe, não tem problema. 

Então, faça coletiva por favor, a Indicação pedindo a informação do motivo porque 

que o Portal da Transparência só foi alimentado até o mês de julho, já que nós já 

estamos acabando o ano 2018". 

 

Vereadora Janaina do Cal 

 



“Continuando, só para encerrar essa parte, eu vou além, pois se não me falha a 

memória, se eu não estiver errada e vocês me corrijam, o 13º que através de Lei 

aqui no município deveria ser pago na data do aniversário, a Secretaria de 

Administração eu creio que não paga desde fevereiro ou março. Mas, não paga 

entre aspas, porque será seu A ou seu B tem recebido. Então, o 13º salário tem sido 

pago pelas caras todo mês a algumas pessoas que estão recebendo décimo 

terceiro. E, eu cheguei a essa conclusão e tenho a certeza disso, porque lá no Portal 

da Transparência, mesmo tendo sido alimentado só até julho, em maio fulaninho 

recebeu 2.000 e quando chegou em julho ele recebeu 4.000. Tinha sido gratificação, 

outra coisa e algumas pessoas eu observei isso, então eu fui procurar saber e o que 

acontece é isso, o 13º pago pelas caras. Então, assim, que o Decreto seja cumprido 

sim.É um Decreto do Poder Executivo e a gente sabe que é uma determinação de 

lá, ele não passa por esta Casa para votação. Ele vem para ser cumprido. Então, que 

ele seja cumprido na sua integralidade e não só para mim e você fique de fora. Eu 

realmente faço esse chamamento, acho que a gente estaria até ajudando o Poder 

Executivo, fiscalizando e cobrando isso, e ajudando a população, aquele que tá aí 

com o seu salário atrasado, porque o outro recebeu na sua frente e, porque o 

outro tá ganhando o triplo do que você na mesma função que está trabalhando e 

ele está em casa e está recebendo. Não vamos nos calar, vamos cobrar que o 

Decreto seja cumprido". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

"Até porque, nós estamos vendo a necessidade de Atalaia, onde não se tem 

emprego, onde as pessoas, eu digo porque eu convivo com a classe mais 

necessitada e a gente vê que não tem emprego, não tem condições de trabalho, 

não tem o exame para fazer, pois agora suspenderam os exames. Nem o exame de 

sangue, nem nada. E, a gente vê a necessidade. O rio correndo bem para aquelas 

pessoas que são apadrinhados ou que são famílias e o resto aí na miséria, na 

necessidade. Vemos a Educação que ainda não foi concluída a folha da Educação, 

mas se realmente esse Decreto funcionasse, as coisas irão melhorar. E, eu espero 

que o prefeito tenha consciência do ato que fez e que realmente cumpra, porque 

nós atalaienses já estamos de saco cheio, nós não aguentamos mais. Como é que 

vai ficar essa cidade de Atalaia? Então, a gente precisa, nós vereadores, se unir mais 

e cobrar mais forte do prefeito uma condição para que essa situação melhore, 

porque não é possível a gente passar pelas outras cidades, tudo iluminado, com a 

cidade limpa, arrumada e aqui cada vez pior a situação de Atalaia, que é caótica. 

Então, nós temos sim que começar a trabalhar e ver uma maneira de melhorar essa 

cidade. Nós não podemos mais ficar assim". 

 



Vereadora Janaína do Cal 

 

"Por isso o motivo das minhas Indicações hoje, solicitação à secretária de saúde e a 

quem responde pela Educação, que eu não fui avisada aqui se tem secretário, mas 

quem responder pela Educação e ao secretário de administração, pedindo que nos 

envie, através de ofício, a lotação a qual essas pessoas que estão retornando ao 

trabalho, estão sendo encaminhadas, para assim a gente poder ter uma efetividade 

na nossa fiscalização.  

 

E, minha outra Indicação, também a Secretaria de Educação, foi sobre explicações, 

pois depois dessas demissões e dessas convocações das pessoas que não estão 

lotadas, a respeito de quando, se ainda este ano ou no próximo ano, ou não vai 

mais, as escolas da Branca voltaram a funcionar, porque a Escola José Martins de 

Almeida no período matutino ela trabalha com 11 turmas, onde oito funcionários 

contratados e três efetivos. Resumindo, só tem três turmas funcionando e até onde 

eu soube, vieram até me dizer que queriam dilui oito turmas nessas três. Eu disse 

que se eu fosse professor não aceitava. Os professores aqui presentes deve saber 

que existe Lei para determinar quantos alunos são permitidos por sala de aula, 

principalmente na Educação Básica, até o quinto ano, como é o caso de lá. E, no 

período vespertino existem, parece que 30 alunos. Como é que 11 turmas vão ficar 

em três? É impossível. É humanamente impossível, tanto para os alunos, como para 

os professores. A tarde do mesmo jeito de 11 turmas, 10 eu acho só tem cinco 

efetivos e cinco eram contratados. Então, hoje a Escola José Martins conta com 13 

turmas sem aula. Você coloque pelo menos 20 alunos por baixo em cada turma, 

nós temos mais de 200 crianças fora da sala de aula no Distrito Branca só na Escola 

José Martins, fora a creche. Tem aqui duas pessoas que moram na Branca e que 

não me deixa mentir. Na creche, 80% ou 90% são contratados". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Para a senhora vê o tamanho do desmando que está Atalaia. A falta de 

organização que tem a Secretaria de Educação. Primeiro bota o povo para fora sem 

receber nada, com dois ou três meses atrasados. Depois, sabe-se lá o dia em que 

vão convocar os afilhados para trabalhar. E, quem perde com isso é a população e 

as crianças que precisam estudar. Está aí o ano letivo, que não sabe quando vai 

terminar. Eu espero que tomem uma providência o mais rápido possível, porque o 

povo já não aguenta mais”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Eu estou aqui fazendo a reivindicação do Distrito Branca por mora lá, por tá vendo 

que o tá se passando. Sai hoje e ver quatro gatos pingados de alunos entrar na sala 

de aula, com professores desmotivados, com a diretora triste. O vereador Ricardo 

não me deixa mentir, pois é professor daquela Escola. Eu estou pedindo 

informações eu não posso aqui chegar para você dizer minha gente é só a escola 

da Branca que hoje não tem aula e que amanhã ou depois de amanhã, ou outro 

dia, vai funcionar, porque nós não temos essas respostas. A gente vem, gasta a 

saliva, gasto tempo, gasta o espaço, gasta papel para enviar, mas resposta, 

infelizmente a gente não tem".  

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Nobre vereadora, quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação com o 

nosso Distrito. Realmente a gente está muito preocupado. Hoje estive conversando 

com os professores com relação a esse número de turmas que está sem professor, 

então, a gente está pedindo urgência. Que convoque os efetivos ou que reavalie, 

só o que não podemos é ficar com os alunos prejudicados. Isso não pode de 

maneira nenhuma, isso é um crime. Então, vamos pedir ao secretário que veja essa 

situação e agilize o mais rápido possível, para que os nossos alunos não sejam 

prejudicados. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação, assim como 

todos os vereadores, com relação a essa situação do nosso município, 

principalmente para as pessoas que precisam, que são os alunos, que estão sendo 

prejudicados hoje". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“É preocupante vereadora Janaína e vereador Ricardo, mas eu acho que já devem 

estar tomando as providências, porque onde eu moro, na Boa Fé também estava 

fechada a Escola, mas eu sai de manhã de casa hoje e já ligou uma pessoa da 

Secretaria para poder ver a questão de lá, para reabrir a Escola. Então, eu acho que 

daqui para essa semana ou usam os afetivos ou os contratos, como tratamos 

naquela reunião que tivemos com o prefeito. E, o juiz e o promotor tem que 

entender que tem casos e casos, não é verdade? Por que você não vai prejudicar o 

aluno por conta de dois ou três ou quatro contratos. Então, a questão vai ser 

resolvida eu acho que essa semana, onde volta o normal. Já telefonaram e 

disseram que vai voltar ao normal essa semana a Educação". 

 

Vereadora Janaína do Cal  

 



“Se Deus quiser vereador. Eu quero até lhe pedir um favor, que peça um 

pouquinho para Branca, porque o seu pedido perante o Executivo eu sei que é uma 

ordem. Mas, o da vereadora Janaína do Cal e o do vereador Ricardo tá ruim. Eu 

tenho até um convite para mim fazer, na hora de encerrar minhas palavras". 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

"Com relação o que o vereador Maurício Tenório falou agora, o Decreto ele fala o 

seguinte, que os serviços emergenciais ele tem que ser contratado, reforçando a 

palavra aí de Vossa Excelência. Então, nessas situações que está acontecendo de 

não ter professor na Escola ou outro serviço emergenciais de Saúde, tem que ser 

contratado, por que a população não pode ser penalizada". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vereadores Mauricio e Ricardo, o que se trata aqui são de alunos que estão 

desassistidos há mais de duas semanas. Era para ter uma organização antes, tirar 

daqui e colocar fulano. Não tirar, sem pagar o povo e não chamar, esperando os 

afilhados ainda se acomodar. A Comissão da Educação precisa ir às Escolas e saber 

o que está faltando para chegar a um denominador comum”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Não estou aqui pedindo  emprego para A e nem para B. Se vai contratar ou você 

vai trazer os efetivos. Estou pedindo que coloque os alunos de Atalaia dentro da 

sala de aula. É isso que eu estou pedindo". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Passar um dado técnico para a população de Atalaia. É que nós estamos na 

iminência anunciada da rede Municipal ter uma redução de aproximadamente 

1000 alunos com relação ao ano letivo 2018, para matrícula 2019. O que a gente 

vem acompanhando nos bastidores da política é uma tentativa de mostrar que o 

motivo dessa perca de aluno tem a ver com o número alto de paradas da Educação 

de Atalaia. Joga nessa vertente, mas na verdade, na verdade o que a gente vê é a 

falta de gente técnica para poder dirigir a Educação do município de Atalaia. A 

gente tem alunos que preferem estudar em Capela, tem alunos que ferem estudar 

em Maribondo, tem alunos que preferem estudar no Pilar, porque a estrutura da 

Educação de Atalaia ela não funciona há muito tempo. Há muito tempo não paga o 

salário dos professores em dia, não paga décimo, não paga sexto e vai 



desmotivando o profissional e isso vai jogando Impacto para as famílias. E, aqui 

para nós, quem realmente tem uma condiçãozinha melhor, é melhor fazer um 

esforço e tirar o seu filho da rede pública de Atalaia, porque não funciona há muito 

tempo. Está anunciada uma perca de aproximadamente 1.000 alunos e um dos 

motivos é esse. Findando o ano letivo, há um Decreto desse sentindo, que eu 

concordo com esse Decreto, que quem recebe o dinheiro do município de Atalaia 

nessa dificuldade, tem que vim prestar o seu serviço, tem que vim trabalhar. Mas, 

acima de tudo, tem que ser planejado para não prejudicar a coletividade, para não 

prejudicar a Comunidade Escolar, para não prejudicar os alunos que estão sem aula 

e com certeza haverá uma perda maior de matrículas, em virtude dessa situação". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Vou encerrar as minhas palavras fazendo um convite ao vereador do Ricardo que 

eu acho que vai chegar o dia em nós vamos precisar emancipar Branca, já que 

Atalaia hoje, perante a gestão, só tem 13 povoados, porque o Distrito de Branca de 

Atalaia foi realmente esquecido por essa gestão. Uma lata de lixo que eu pedi para 

ser colocada lá, tive que fazer umas três indicações e nem um pneu para abrir 

assim deixar lá para o lixo. Tive que colocar 189 lâmpadas, que não alcança metade 

de um terço da necessidade que o Distrito tem. Estão aí vocês de prova, a Branca 

toda as escuras. Por que hoje, a Secretaria de Infraestrutura de Atalaia, infelizmente, 

com respeito ao secretário, a pessoa do secretário, mas a Secretaria de 

Infraestrutura hoje só serve aqui a duas outras indicações de alguns nobres 

vereadores, que eu acho que a gente deveria agora, quando quisesse pedir para 

Branca, entregar a alguns colegas aqui, que eu sei que a indicação será atendida no 

mesmo dia. Então, assim, fica o meu repúdio ao descaso que está tendo o Distrito 

Branca de Atalaia". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Excelentíssimo senhor presidente em exercício desta Casa, vereador Marcos 

Rebollo, através do qual eu saúdo a todos os vereadores e vereadoras aqui 

presentes. Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham aqui no Plenário 

desta Casa, através das transcrições do Atalaiapop, da Rádio Atalaia FM, das 

minhas redes sociais, o meu bom dia a todos vocês. Inicio minhas palavras 

propriamente ditas mais uma vez agradecendo a Deus a oportunidade de estar 

fazendo uso dessa Tribuna, depois de não está aqui nas últimas duas sessões. Mas, 

infelizmente a gente sobe a Tribuna para tratar da realidade do nosso município, 

que está cada vez mais caótica, cada vez mais bagunçada, cada vez mais a gente se 

não consegue dar resposta para o cidadão atalaiense.  



 

Antes de entrar nesse mérito de gestão, eu gostaria de fazer uma denúncia que eu 

recebi através do meu Whatsapp e eu fui no local verificar. A pessoa mandou foto 

com relação a Rua das Canas, que lá está sem iluminação, tem animais mortos na 

rua, lixo e tudo. E, a pessoa que denunciou também falou que a coleta de lixo ela 

até que é feita, de forma precária, porém não é uma conscientização da população. 

Então, a gente quando denuncia uma coisa, a gente tem que ouvir os dois lados, 

então, eu gostaria de solicitar da Secretaria de Infraestrutura que faça reposição de 

lâmpadas daquele local, que não só faça o recolhimento do lixo, mas, que também 

possa fazer, através de carros de som ou do que for, um trabalho de 

conscientização e de divulgação dos horários e dias que o lixo vai ser recolhido. 

Por que, realmente, se você for lá no local, vai ver que é uma situação caótica e lixo 

na rua reflete na saúde. Como bem disse a vereadora Neide aqui, nosso município 

hoje não faz mais nem um hemograma, então a população que não tem assistência 

à saúde, tem lixo na rua e vai ficar doente, não vai poder se tratar, não vai poder ir 

ao médico, não vai poder nada. É uma questão de saúde pública. Eu deixo aqui a 

minha Indicação ao secretário de Infraestrutura, com relação à denúncia da Rua das 

Canas. 

 

E, voltando para questão da gestão, ou posso dizer assim, da má gestão do nosso 

município, é que no nosso município eu vim aqui denunciando durante o período 

eleitoral, durante várias e várias sessões, que a nossa Prefeitura estava sendo feita 

de cabide de emprego. E, foi as claras, na cara da gente. Pessoas e mais pessoas 

contratadas aqui no município de Atalaia, que era para votar em A, para não votar 

no B. E, o que é que tá acontecendo? Tá aí a folha de setembro da Educação que 

não foi nem concluída. Quem foi colocado para fora, foi colocado sem receber. E, 

do que é que adianta encher a prefeitura, colocou todo mundo que queria colocar 

e colocou agora todo mundo para fora, com o pé na bunda. A nossa população 

está aí sem assistência, sem a prestação do serviço, às pessoas que trabalharam 

estão sem receber, estão sem pagar conta, infelizmente tá essa bagunça, essa 

baderna. Então, volto a dizer, foi feito de cabide de emprego. 

 

A vereadora Janaína aqui falou com relação às gratificações. A gente já tratou tanto 

de gratificações aqui no nosso município, mas o que acontece é que gratificação 

aqui no município ela é dada como bônus, bônus para você votar em mim, bônus 

para você estar próximo de mim, bônus para você ser meu amigo e para você não 

falar de mim. E, ela é tirada por punição. Não gosto mais de você, você não serve 

mais para mim e mesmo já tendo uma legalidade, tendo o amparo jurídico, tendo 

o tempo, é o critério para tirar, pois você não presta mais para mim. Então, de que 

servem as Leis? De que serve a gente tá aqui aprovando projeto, discutindo o 



projeto, fazendo e desfazendo ou até mesmo a nossa Constituição Federal? Você 

não serve mais para mim, eu não gosto mais de você, você não é mais do meu 

grupo político, você vai ser punido e mês que vem você recebe a metade. Ou então, 

você era do contra, você tá vindo para o meu lado e você vai ser bonificado, vai 

ganhar dobrado mês que vem. E, o que a gente vê é que quem paga é a nossa 

população". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“É interessante vereadora como o povo de Atalaia gosta de ser enganado. Só não 

vai ser nunca por mim, pois não prometi emprego a ninguém. Quem votou no 

Marcelo, votou por amizade ao Quinho. E, o Quinho e o Marcelo nunca prometeu 

emprego a ninguém. Mas, liga para saber o que o vereador Quinho pode fazer. 

Meu amigo, eu não tenho acesso ao prefeito, o prefeito é blindado. Tem que ligar 

para a Jó Pereira, para o Arthur Lira, para o Benedito de Lira ou para o Renan 

Calheiros”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Acho que o vereador Quinho se enganou. Deve ligar para o Cunha, que foi o 

primeiro lugar”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Então assim, foi feito aqui um Decreto de chamamento dos servidores e foi feito o 

Decreto de cortar vencimento de 30% e de 40%. E, a gente sabe que essas 

situações só acontecem, só sai papel se for alguém que é do contra, não é aqui 

aplicado para todos, sem distinção. Aqui, a distinção é se você me agrada ou se 

você é sim senhor comigo, vai dar tudo certo para você. Então, a nossa terra fica de 

pessoas sem direito a grito, sem direito a ter a sua voz declarada.  

 

Hoje, antes da sessão, aqui recebemos o Sindicato da Educação de Atalaia, que 

infelizmente já diversas propostas foram apresentadas ao gestor do nosso 

município e eles não tem nem diálogo, nem diálogo tem com o Sindicato, que tem 

direito e está recebendo menos do que o piso nacional. O base dos professores 

está menos do que o piso nacional e a implementação do aumento no repasse é 

feito desde março. O professor Fábio passou para a gente que deu uma proposta 

que abriria mão até dos retroativos, quando na verdade não se tem nem diálogo, 

nem resposta. A gestão está dizendo que não dá para dar aumento, o Sindicato diz 

que teve um aumento de arrecadação com relação ao mesmo período do ano 



passado, de seis milhões de reais, que daria para dar o aumento, porém, se a gente 

for parar para pensar, como é que a gente vai bater os números, porque eu não 

vou mais fazer Indicação a Secretaria, primeiro que o secretário aqui do município 

a gente não sabe quem é. Mas, eu não vou mais fazer Indicação, porque eu já pedi 

a prefeito, eu já fiz Indicação ao secretário, a gente já foi para uma Audiência 

Pública no Fórum, foi pedido os números, foram pedidos os balancetes, foi pedido 

a folha e a gente não tem acesso e isso é blindado. Ou se olha no Portal da 

Transparência os dados até julho, como bem disso o vereador Anilson Júnior, que é 

uum Portal atualizado de meses e meses, ninguém sabe porquê. Então, como é 

que a gente sabe se dá ou se não dá para poder dar o aumento? Se dá ou se não 

dá para pagar a folha, que hoje já é 6 de novembro e tem pessoas que não 

recebeu nem setembro. Como é que fica a situação do município? Como a Dra. 

Neide bem disse aqui, o desemprego no nosso município é grande. Hoje é salário 

de um professor, que dentro de casa, acaba sendo a renda única da família. Não só 

de um professor, mas do servidor do nosso município. Se aquela pessoa não 

recebe, aquela casa inteira está sem renda para fazer a feira. Se a gente vai na feira 

aqui e a da Vila, é fraca, a carne boia, as verduras boiam, como a gente costuma 

dizer. O comércio está parado, as pessoas vão viver de quê? Os nossos alunos 

agora estão sem aula. Quantas paradas não tiveram? Eu não culpo os professores 

não, não vou culpar, pois ninguém tem cabeça para ir para sala de aula devendo, 

sem pagar a faculdade do seu filho, com o FIES sem poder renovar, fazendo o que 

for e vai no ônibus lotado daquele jeito, ou quando tem, porque às vezes nem tem 

para ir. Como é que fica a situação dos nossos munícipes? Como é que fica a 

situação dessas pessoas? Então, eu continuo dizendo Atalaia não falta só recurso, 

Atalaia falta gestão.  

 

Mas, como nós temos uma Casa que gostaria de ser parceiro do gestor, no sentido 

de ajudar, mas desse jeito a gente não tem nem as prestações de Contas dos 

quadrimestres aqui do nosso município, que não foram feitas e é Lei. É Lei e tem 

que ser feita. Só foi feita uma porque, eu só vou considerar que foi feita uma, 

porque a segunda foi um circo que foi montado aqui e, como eu não sou palhaço, 

eu me levantei e me retirei, porque aquilo não é prestação de contas. Não é 

prestação de contas para população e muito menos para os vereadores. Aquele 

circo que foi montado, aquela encenação, eu me nego a participar desse tipo de 

situação. Gostaria de respeito com essa Casa, gostaria de respeito com os 

representantes dos cidadãos, de mulheres e homens dessa cidade, que estão 

sofrendo na pele, sem remédio, sem exame, sem aula, sem transporte, sem salário, 

sem renda no nosso município. É isso que eu quero pedir aqui ao gestor do nosso 

município, que tenha respeito a esta Casa e que tenha respeito à população de 

Atalaia". 



 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Ouvi atentamente os nossos amigos que fizeram uso da palavra e dizer a todos os 

atalaienses, em especial os funcionários públicos deste município, que esta 

discussão é muito boa e louvável. Eu, esta semana, estive muito atento nos 

comentários de ruas e decretos, ofícios e reuniões que houve com o gestor. Todas 

as medidas que foram tomadas por estes dias, aqui em Atalaia, só se diz uma coisa, 

que é para melhorar o nosso município. A Infraestrutura tem um secretário que eu 

me relaciono muito bem, que não é meu eleitor, mas é meu amigo particular. 

Tenho visto a briga dele em tentar ajudar o município, de alguma forma. Mesmo 

nas condições mínimas, tem atuado de uma forma incrível. Eu tenho visto o que 

tem feito na parte elétrica  deste município, para manter uma luz acessa. O que 

tem feito para manter uma rua limpa e para coletar o lixo. E, não é fácil você 

conduzir pessoas, conduzir pais de famílias que estão no dia a dia com um salário 

pequena, que mesmo assim atrasa. Peço aos secretários deste município que 

tenham um pouco de paciência com os funcionários também, porque eles tem 

barriga, também tem família e contas a pagar. Não é o momento de estar 

cobrando tanto dos funcionários, sem estar recebendo seus ônus em dia. Só 

totalmente contra ao funcionário que falta, que coloca atestado, que anda com 

malandragem, ao que está em casa e não quer trabalhar. Mas, o que vem trabalhar 

merece respeito. Não é fácil sair um médico ou um dentista de sua casa, atender a 

30 ou 40 pessoas num PSF e quando vai olhar, seu salário não está em dia. Com 

relação ao Gari, se formos analisar, eles ganham um salário mínimo para ir limpar 

as ruas e olhe o que está se cobrando de um funcionário de rua, da Infraestrutura, 

sem dar a ele as mínimas condições de trabalho, com EPIs, salário em dias e tudo 

mais. Só faço esse apelo ao nosso amigo João Eudes, que reveja e, que antes de 

cobrar, antes de exigir desses funcionários, dê um desconto, pois assim você está 

sentindo e compartilhando a dor do cara não ter o seu salário em dia.  

 

Essas medidas que foram tomadas, eu estava analisando sobre quem tá em casa, o 

remanejamento ou o desvio de função. Temos um caso nos Tributos, onde temos 

um gari que ele hoje é um fiscal. Ele recebe como gari, mas produz como fiscal. Ele 

foi treinado para trabalhar como fiscal. Acho justo esse cara está lá. Esse é um 

desvio de função, no  qual ele está rendendo para o município. Temos números 

que mostram isso. É só os vereadores olharem quanto foi arrecadado no ano de 

2016 e no ano de 2017”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 



“Realmente vereador, às vezes são desvios de funções necessários e até bem 

colocados. Mas, o que a vereadora Janaína falou e nós vemos no Portal de 

Transparência, que está havendo aqui no nosso município, mudanças de função e 

não desvio de função”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Só ratificando aqui o que a vereadora falou, tem gente que passou no concurso 

como recepcionista da Educação, hoje está como agente administrativo da Saúde e 

exercendo a função de farmacêutica. O Decreto está correto, agora que ele seja 

para todo mundo”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Está aí o problema de Atalaia. Não é ninguém em casa. O cara passa para gari, 

mas vai ganhar 8 mil reais. Eu sou agente administrativo concursado, recebo um 

salário mínimo. Mas, tem gente que recebe seis ou oito mil. A mesma função que 

eu tenho, o cidadão tem. Mas, o cara é afilhado do prefeito”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“O que eu me preocupei esta semana, é que na verdade esses desvios de funções, 

tem pessoas que estão produzindo e outras que não estão produzindo nada.  

 

Isso aí é rotineiro, é costumeiro das arrumações políticas que vem assolando o 

nosso município há muitos anos. É nas nossas escolhas, que pagamos um preço 

muito grande. É nas escolhas dos gestores e dos representantes do povo, que a 

bomba explode depois de três ou quatro anos. O que vem acontecendo em nosso 

município, foi sempre a politicagem. Pois, todas as vezes que um funcionário 

público senta com um candidato ele não pede outra coisa, ele pede gratificações. A 

Lei Orgânica aqui rege que a gratificação é 100%. Vá na pasta aqui, que tem 300% 

de gratificação. E, como é que o município aguenta? Isso é uma política velha, uma 

política rotineira, que daqui a dois anos vão acontecer as mesmas coisas. É a turma 

que tá fora e a turma que tá dentro. Tem vereadores que contribuíram com isso ao 

longo dos anos, em eleger maus gestores, em eleger gestores que só olharam para 

o próprio umbigo e só beneficiava a própria família. E, onde é que está o 

funcionário? E, onde é que está o povo atalaiense? Tenho seis anos de vida pública. 

Já fiz as contas e já passaram inúmeros vereadores, mas nenhum está rico. Mas, o 

cara vai dizer que o Marcos Rebollo enricou como vereador. Se eu fosse para 

enricar, por mais desorganizado que eu fosse, a Maria com 30 anos era para estar 



milionária, o Fernando também, o vereador Tacinho que passou aqui 20 anos, o 

Neco da Porangaba e outros e outros que passaram por aqui e não mudaram de 

vida. Eu, quando entrei aqui já tinha o meu patrimônio. É pequeno, mas foi criado 

com meus esforços, trabalhando. Não foi com arrumação política, com 

apadrinhamento político e nem foi saqueando os cofres públicos do nosso 

município.  

 

Amanhã eu quero ver o povo e a Câmara Municipal para onde vai se debandar. Por 

que, hoje é bom chegar aqui e falar de prefeito e de seu A e seu B, mas quando pe 

amanhã, quando se faz um grupo político, está lá de novo, defendendo o quê? Os 

meus próprios direitos, a minha situação de casa e os meus filhos, minha irmã e 

meu irmão. Você não está pensando em defender a população atalaiense.  

 

Tem aprovado aqui, através de Indicação minha, a gratificação ininterrupta depois 

de dez anos. Mas, quantos não passaram por aqui e fizeram isso? É que queriam 

ter a gratificação incorporada. A vereadora mostrou que tem funcionário que 

ganha hoje seis mil e ela, exercendo a mesma função, ganha um salário mínimo. 

Ou você equipara para seis mil, ou desce a de seis mil para 950 reais. 

 

Nos municípios circunvizinhos vejo que Capela funciona, que Pilar funciona, que 

em Cajueiro não tem crise, Viçosa também não. Essa crise se instalou em nosso 

município e já está aqui por muitos e muitos anos. Quando ela vai sair? Quando 

chegar no final do mandato? 

 

Eu sei, que lá na frente, tudo isso que estamos falando aqui, vai se resumir em dois 

grupos políticos, que é o vermelho e o azul. Tivemos aqui uma disputa política há 

dois anos atrás, onde tínhamos aqui o cordão vermelho e o cordão azul. O cordão 

azul com três, quatro ou cinco meses atrasado, sem ter compromisso nenhum com 

ninguém, que deixou as ruas de Atalaia soterrada de lixo, que tinha ditadores a 

frente, que fez miséria nesse município, que em sua gestão passou por mais de 

cinco secretárias de Saúde, que não teve compromisso com nenhum atalaiense, 

mas quando abriu as ruas teve oito mil votos. Foi resposta isso? Foi resposta para 

mostrar que ainda existe o cordão azul e o cordão vermelho e não vai deixar de 

existir”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vamos criar o cordão branco nobre vereador. O branco da paz e da harmonia”.  

 

Vereador Marcos Rebollo 



 

“Vamos criar o cordão verde, o da esperança. Vamos criar o cordão que seja 

transparente, o cordão que não olhe para o seu próprio umbigo. O cordão que não 

olhe para o seu próprio umbigo e que deixe as gratificações assolar em nosso 

município e fazer falta aos funcionários públicos. Um cidadão, num município 

desse, ter dez mil de salário, é algo vergonhoso. Quando você chega num 

contracheque de um aposentado, que ganha dez  mil, onde o teto do nacional é de 

R$ 5.800,00. O Atalaia Prev paga mais de dez  mil reais de aposentado. Isso é justo? 

Tem até de 15 mil. Vai no saldo do Atalaia Prev e vê quanto tem lá. Sabe porquê 

não tem nada? Por que foram saqueados por maus gestores durante os anos que 

se passaram por essa Prefeitura.  

 

Quem não merece uma? O filho do Zé Gomes, que não tem tradição, que não vem 

de família que foi prefeito, o pai dele não foi. Meu pai foi um simples caminhoneiro 

e me ensinou os bons costumes da vida que é ser honesto e honrar os 

compromissos. Isso sim é ter palavra. Um homem para adquirir confiança demora 

anos, mas para perder ela, ele demora um minuto. Então, todos que tem uma 

conduta boa tem chance de ser prefeito, de ser governador, de ser deputado. 

Agora, analisem bem e não vão apenas pelo momento, por aquele instante. 

Acredite que podem ter dias melhores na frente e que você pode dar oportunidade 

a pessoas novas. Acreditem que isso pode mudar. A verdade é que as pessoas têm 

medo de querer enfrentar. Eu acostumei a vê a Globo fazer presidente e derrubar 

presidente. E, o Bolsonaro agora derrubou a Globo e derrubou da garagem de casa. 

Derrubou a Globo com apenas uma câmera, o Facebook e o Instagram. Isso mostra 

que também somos capazes de derrubar gigantes. Mas, para isso tem que ter a 

colaboração de você e, principalmente desta Casa, que é um dos grandes 

termômetros do nosso município. O cordão azul levou oito mil votos, mas não foi 

dele não, foi que tinham vereadores capacitados que tinham votos. Se você for 

fazer as contas de quantos votos teve a Neide, a Maria, o Ricardo, a Camyla, 

Marivaldo, dá isso ou mais do que isso.  

 

Quero dizer a vocês que não adianta às vezes reclamar porque fulano ou sicrano 

ganha dez, quinze mil. Sabe por quê? Por que essa pessoa levou a vida se doando 

a um cordão e olhem os salários do Portal da Transparência e vejam se eles não 

são de quem faz parte do cordão vermelho ou do azul. Agora, vão na minha casa 

para ver se tem. Tem dois servidores públicos dentro da minha casa, mas vê se eles 

têm gratificações de 10 ou 12 mil.  

 

Vai no Atalaia Prev e veja hoje o cabide de empregos que ele é. Veja hoje para que 

serve ele. Olhem os funcionários cedidos e os que estão. Tudo isso é arrumação 



política. Veja se querem mudar a presidência. Não querem, porque é cômoda a 

situação. Um Atalaia Prev que seu presidente não fala nada e aceita tudo que o 

gestor manda. Isso, porque tem acordo político com ele. Tem que mudar de cima 

para baixo e de baixo para cima, para fazer a renovação. Eu, estou aqui com seis 

anos de vida pública, mas nunca me beneficiei de cofres públicos de Atalaia. Estou 

aqui como vereador para fazer o que é certo. O que for errado, não conte comigo, 

pois sou contra.  

 

Outra coisa, eu quero vê no chamamento quem vai vim, pois tenho um arsenal de 

lista de quem não vai vim. Então, não vai funcionar. Ou para todos ou para nenhum. 

Estamos de olho para não ter confronto entre Executivo e Legislativo. Estamos aqui 

para ajudar a gestão. Estamos aqui pra ser parceiro, mas com coerência para todos. 

Já provei inúmeras vezes que sou situação ao Governo, mas situação tem limite e o 

cara tem que saber o que tá dando, pois tem que saber subir e expor o que está 

errado e não apenas engolir e calar. Isso não funciona comigo, até porque, uma 

das coisas que me trouxe de volta a Tribuna, foi a palavra, foi a minha credibilidade 

com os meus eleitores. Não tive votos de vermelho ou azul, tive votos da grande 

massa, do povo que acreditou em mim e acreditaram mais uma vez. Então, não 

tenho rabo preso com ninguém, mas fazemos parceria entre Legislativo e Executivo 

para que dê certo o município”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo, quero agradecer a Deus. Obrigado Senhor por me dar mais uma 

vez a oportunidade de estar aqui neste Plenário. Quero, em nome do presidente 

em exercício, vereador Marcos Rebollo, parabenizar a todos que estão aqui na 

mesa. Cumprimentar aos demais vereadores, a todos que estão aqui no Plenário e 

toda a população de Atalaia. A todos que estão nos ouvindo através da Atalaia FM. 

Também parabenizar ao meu amigo Phablo, que sempre faz um belo serviço com 

o Atalaia Pop.  

 

Quando o Marcos falou que a Maria da Comesa está com 22 anos que está aqui 

como vereadora, eleita pelo povo. Estou no meu sexto mandato, graças a Deus e 

ao povo que me elegeu consecutivamente por seis vezes. Mas, o pessoal também 

precisa saber, que antes de eu vim a me candidatar vereadora desta cidade, eu 

trabalhei 27 anos em uma empresa privada. E, todos aqueles que me conhecem, 

sabem a função que eu executava lá. Era chefe da tesouraria e contabilidade do 

Grupo Gerdau, não era da Comesa. Tinha um bom salário, sabe pra quê? Pra 

educar os meus filhos, que graças a Deus os eduquei. Não temos as coisas, porque 

estamos como vereadores, quando eu cheguei trouxe o meu imposto de Renda, eu 



já tinha o meu apartamento em Maceió, a minha casa onde eu moro. Mas, eu e o 

meu marido Jorge, sempre trabalhamos. Somos sim ricos, mas das graças de Deus. 

Obrigada Senhor. 

 

Sobre o Decreto, acho que ele deve ser cumprido, mas os funcionários efetivos têm 

também os seus direitos. Se um recebe R$ 950,00 e outra pessoa 5 mil, todos os 

funcionários tem que reivindicar os seus direitos. Como também os que não estão 

trabalhando, tem os que estão a serviço do prefeito que trabalham mais do que se 

estivesse na própria Prefeitura. Os funcionários efetivos que foram chamados, 

também tem os seus direitos, eles podem tirar suas férias, licença prêmio e irão 

voltar assim que terminar sua licença. Acho que é um direito de todos. 

 

E, quanto aos contratados, acho que são os que realmente se dedicam ao trabalho. 

Esse pessoal trabalha mesmo. Se dedicam. São funcionários do prefeito. Eu sinto 

muito quando tiram um funcionário contratado que executa sua função no dia a 

dia, trabalhando até mais que os efetivos. Agora, colocar os funcionários 

contratados e não pagar, então é melhor realmente tirar. Só pode botar uma 

pessoa para trabalhar, se tiver condições de pagar. Só posso colocar uma pessoa 

para trabalhar na minha casa, se eu tiver condições de pagar”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício (Aparte) 

 

“O contrato trabalha por não ter estabilidade. Ele é quem trabalha por quem está 

em casa. Por não ter estabilidade, realmente ele rende. Mas, se eu não posso 

contratar duas domesticas para minha casa, só posso pagar uma, deve tirar uma, 

reduzir o quadro e continuar com a que eu posso pagar. Dói, mas tem que botar 

pra pagar. Para não pagar, não adianta colocar ninguém”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“É triste a gente vê essas demissões nesse Decreto. Eu estava assistindo os 

noticiários ontem e hoje e isso está preocupante no Estado de Alagoas todo. 

Temos o segundo maior pólo hoje do nosso estado, que é a cidade de Arapiraca e 

o prefeito Rogério Teófilo, baixou um Decreto demitindo todos os contratos do 

município. Então, um município Pólo, um município que gera renda, que tem um 

comércio bom e hoje está demitindo o seu povo, é porque a questão hoje está 

ruim.  

 

Solicitei uma audiência pública com o pessoal da Educação, do Sindicato. Temos 

aqui que nos basear em números. Eu não posso aqui falar algo sem ter a realidade 



da folha. Tenho que saber quanto é a folha, quanto é a arrecadação, para poder ter 

esse confronto e um debate mais profundo. É Preocupante, é lamentável, mas eu 

tenho certeza que o prefeito está fazendo isso, sendo acompanhado pelo Judiciário 

e o Ministério Público, para poder ver essas questões. Tenho certeza que iremos 

sair dessa crise, que não atinge só o município de Atalaia, mas todo o Estado de 

Alagoas. Se continuar do jeito que tá, teremos uma demissão em massa em todo o 

Estado de Alagoas”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Como falei agora a pouco, sinto muito quando um contratado sai, porque são 

quem lutam e quem trabalham. Mas, se não pode pagar, é melhor não contratar”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Concordo com tudo que o vereador Mauricio falou. Aqui só podemos debater e 

tentar ajudar tanto o Executivo, como o município em sim, com dados. Mas, isso o 

senhor é sabedor que existir nos anais desta Casa que já vemos debatendo isso por 

todos os vereadores, que todas as semanas nos pede informações e isso não vem 

até a gente. Inclusive, me permita comunicar a toda a população, que estão todos 

convidados, para que no próximo dia 09 de novembro, as 10 horas, uma audiência 

pública para a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Olhe 

como a coisa aqui está igual o Rubinho Barrichello. Ainda estamos no primeiro, 

mas tudo bem. Só peço que não seja como foi feito o último, que veio só um papel 

para a gente ler. Toda a população está convidada, para que a gente realmente 

possa ver, se é que vão trazer, esses dados, para que a gente possa ajudar, pois a 

nossa função aqui também é essa, de debater e ajudar a tirar o município desse 

caos que aqui se encontra”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Presidente Alexandre, fiquei feliz por você ter vindo hoje muito mais alegre. 

Graças a Deus, obrigado Jesus. Dá pra ver em seu aspecto a felicidade e tudo isso é 

graças a Deus. É Jesus. Creia. 

 

Também gostaria de informar aos meus colegas vereadores, que ao sair daqui, no 

dia 22, sai um pouco preocupada e assim que cheguei em casa recebi um AR dos 

CORREIOS. Pedi para o meu marido ir buscar. Quando chegou, era um AR do 

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. A burocracia do país é muito grande e 

lenta. Fiquei feliz quando o presidente que eu votei disse que iria acabar com essa 



burocracia toda que existe no país. Em 2009, fui gestora da Câmara e me estendi 

por oito anos. Em 2011, eu recebi uma multa aqui, porque não informei ao Tribunal 

de Contas o quarto bimestre. Só que para isso, eu precisava que a Prefeitura 

mandasse os dados e o advogado Dr. Diogo, disse para não pagar e entrou com a 

defesa. Estou com a carta aqui de 17 de outubro, assinada por Marcos Joel Nunes 

Marques, diretor do gabinete. Mas, quem deu a decisão foi o conselheiro Otavio 

Lessa dos Santos, que foi o relator. Fiquei feliz quando a presidente Rosa Maria 

Albuquerque disse que diante da apreciação do pleno do Tribunal de Contas do 

Estado, pede provimento de reconsideração e anulação da multa. Vejam, isso foi 

em 2011 e estamos em 2018. Fiquei muito feliz, pois entramos com a defesa e 

ganhamos mais uma vez. Só queria relatar isso aqui e agradecer ao Senhor”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Indicação número 32 de 2018, de autoria da vereadora Neide Miranda, que o 

senhor presidente solicitou que fosse colocada em pauta. Indica depois de ouvido 

o Plenário ao secretário municipal de Infraestrutura, o senhor João Eudes de Melo 

Bastos, solicitando do mesmo que seja feita a reposição de lâmpadas em todas as 

Ruas do Loteamento Santa Inês, no bairro José Paulino. A justificativa, é que as 

referidas ruas encontram-se as escuras”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Só para reforçar o convite, o Grupo de Orações Mães que Oram, tem a honra de 

convidar para participar da missa campal em comemoração do seu primeiro ano de 

existência. A mesma acontecerá na Praça de La Sallete, ali no antigo Buraco do 

Jacaré, no dia 09 de novembro, próxima sexta-feira, às 19 horas”. 

 
 


