
 

SESSÃO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 10 DE MARÇO DE 2020 

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

convidados durante a sessão que votou o Orçamento para o ano de 2020. 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Convido o professor Erivaldo, do Centro Educacional O Pequeno Príncipe, que vai 

apresentar um trabalho sobre Política e ação afirmativa”. 

 

Professor Erivaldo - Centro Educacional O Pequeno Príncipe 

 

“Sou o professor Erivaldo, sou formado em sociologia pela Universidade Federal de 

Alagoas e estou com um projeto de nome Vocês são Protagonistas do seu Próprio 

Futuro. Envolve o conceito da representatividade social. Como os jovens são o 

futuro atalaiense, então, nada melhor do que mostra a eles como funciona a vida 

política e o contexto de representatividade. O contexto sociológico e filosófico, 

onde trata da questão da representativa tem uma questão política e sociológica do 

que significa isso. Como nossas ações podem contribuir para essa mudança? Então, 

nada melhor do que incutir nossos jovens, essas ações políticas e afirmativas. A 

questão da representatividade eu uso o conceito aristotélico que diz que toda 

relação social é uma relação política. E, também quando eu falo em ação política, o 

povo ele é quem escolhe seus representantes. Então, parte de duas questões 

filosóficas. Primeiro, quando eu abdico do meu direito na teoria política moderna, 

de reivindicar o meu reconhecimento, o meu direito natural e transfiro para o 

prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente, 

estou transferido a responsabilidade. Ou seja, eles têm que lutar por mim, em favor 

do povo e para o povo. Então, eutrabalho com a idéia de Stuart Mill e Alex 

Tocqueville que fala como eu devo trabalha a ação política. Diz que é uma ação 

reflexiva. Ou seja, na atuação política a gente ganha o outro com uma proposta, 

com o carisma.  



 

O projeto tem oito etapas. A primeira, nós estamos aqui observando quais os tipos 

de discussões que estão sendo debatidas aqui, a favor do povo, pois vocês são os 

representantes do povo. Vocês são as vozes dos pais, dos avôs e deles próprios. A 

segunda, terceira e a quarta, são observação. Eles estão começando a perceber que 

aqui estão sendo debatido questões essenciais para o nosso municípios, questão 

sobre uma rua que não está sendo iluminada, questão de água, questão que o 

nosso município sofre tanto. Também questões de segurança pública. A função do 

vereador é advogar pelo povo.  

 

No final do projeto, eles, enquanto alunos têm que elaborar uma proposta, como 

se fosse um vereador. Vou ensiná-los a preparar um projeto político. Quando 

votamos em um vereador, confiamos na sua proposta, no seu projeto de trabalho e 

no seu plano efetivo. Mesmo que não dê certo esse projeto, tem que estar no 

papel esse plano. Também o carisma, pois o vereador também conquista pelo 

carisma. 

 

No final desse projeto, os alunos vão defender aqui, se assim nos permitirem, essa 

proposta.  

 

O porquê de elaborarmos esse projeto? Estamos em um ano importante para o 

nosso município. Também vi no Enem uma questão sobre representatividade social. 

Como trago uma questão filosófica sobre o tema, principalmente quando abordo a 

questão do jus naturalismo, que fala do contrato social, que diz que cada poder 

tem uma dimensão especifica. Agora, a segunda parte é vê aqui como esses 

poderes funcionam na prática, pois futuramente qualquer um deles podem estar 

aqui, só depende deles. Também enfatizar a importante escolha que eles podem 

fazer esse ano ou daqui a dois anos. 

 

Com o projeto Você é Protagonista do seu próprio Futuro, você pode construir 

uma Atalaia melhor. 

 

É um projeto feito em parcerias, é interdisciplinar. Estou aqui com o professor 

Denisson, que apoiou a idéia. Também passei para a direção e coordenação como 

funcionaria o projeto. Quando a gente fala nessa possibilidade de articular e 

mostrar, queremos construir algo melhor para Atalaia. É construir uma sociedade 

pensante. Na atual conjuntura do país, onde todo o projeto de conhecimento está 

sendo deslegitimado, é complicado. 

 



Eu sou sociólogo formado, já fiz mestrado, mas não sou socialista, não sou 

comunista. Mas, estamos sendo taxados ultimamente de socialista comunista. Não, 

nem todos que fazem sociologia é comunista ou socialista. Faço sociologia para 

tentar contribuir para a dimensão cultural da cidade onde nasci. Para o seu 

patrimônio material e imaterial, que é rico, mas que precisa ser mais valorizado 

pela juventude. 

 

O meu papel aqui é falar da importante da ação deles e da ação de vocês na 

atuação prática”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Agradeço ao professor por sua explanação. As portas desta Casa vão estar sempre 

abertas aqui. Temos no Regimento que é preciso se inscrever um dia antes e 

sempre que quiser , pode voltar a esta Casa, que daremos o espaço a vocês. 

Parabéns pela sua contribuição para o nosso município. Soube através do Ricardo 

que o senhor vem do Pirajá e hoje está aqui transferido conhecimento para esses 

jovens de Atalaia, o futuro do amanhã”.        

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Quero parabenizar ao professor Erivaldo pelo brilhante projeto que está 

desenvolvendo em sua comunidade e em nossa cidade. Falo com propriedade, 

pois a sua história é linda. Estudamos juntos no Amâncio. Você vem de uma 

Fazenda do Pirajá e hoje está trazendo conhecimento para esses alunos. Quero 

parabenizar pela pessoa e profissional dedicado que você é. Chegar a uma UFAL 

não é brincadeira e não é para qualquer um. É uma prova para os alunos que 

podem chegar a onde quiserem, basta ter confiança, determinação e fé em Deus, 

que os objetivos podem ser alcançados. O professor de vocês é exemplo vivo na 

trajetória de vocês. Se algum de vocês, em algum momento, pensar em fraquejar, 

vai ter um exemplo vivo no professor Erivaldo. Parabenizar também o professor 

Denisson, meu amigo lá do Santo Antônio”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Quero dar os parabéns ao professor. Tivemos algumas conversas já. Você é uma 

pessoa muito competente. Uma pessoa muito bem intencionada e que faz seu 

trabalho acreditando que possa conseguir mudar não a humanidade, pois não é 

possível, mas sim as pessoas que estão perto da gente, que estão sob nossa 

responsabilidade. Quero lhe parabenizar quando o senhor falou que ser estudante 



de sociologia não quer dizer ser comunista, nem socialista. Socializar não quer 

dizer que você seja da ideologia socialista. Vocês que são professores, é 

extremamente importante que ensinem isso. Saber diferenciar que cada um tenha 

direito de escolha e que pelo menos tenha ciência no que está escolhendo. Hoje, 

infelizmente tem muita mistura disso no sistema de ensino”.   

 

Vereador Toni Barros 

 

“Desejo uma boa vinda aos estudantes. Que continuem sempre participando de 

nossas reuniões, pois é muito importante. 

 

Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar 

usando esta Tribuna. 

 

Essa semana fui surpreendido com alguns áudios em alguns grupos de WhatsApp, 

citando o meu nome em algumas polemicas. Participo de vários grupos de 

WhatsApp, mas nunca me envolvi em polêmica nenhuma e nem em discussão com 

ninguém, porque a minha índole não permite esse tipo de coisa. Sou um homem 

de bem. Na política há 32 anos, desde o tempo do meu pai, nós somos detentores 

de seis mandatos de vereador neste município e nunca nos envolvemos em 

polemicas alguma, fazemos política voltada para o bem. Fazemos política voltada 

para a amizade, voltada para o trabalho, sem tentar denegrir a imagem de 

ninguém. 

 

Não possuo desafeto nenhum na política de Atalaia. Sou amigo de todos os 

políticos de Atalaia. Como também não possuo desafetos na minha vida pessoal. 

Sou amigo de todos. Exijo respeito sobre essa publicação que citou o meu nome. 

Exijo uma retratação, pois se não houver uma retratação, a minha equipe jurídica já 

está se organizando para tomar as devidas providências. 

 

Agradeço a todos que me deram força nesses dias, por conta desses áudios. Quem 

me conhece sabe da minha índole, sabe do meu caráter e do meu posicionamento 

político nesta cidade. Sempre fiz política respeitando todos, desde o pequeno ao 

grande. As medidas serão tomadas. Não devo nada a ninguém e nem me envolvo 

em polêmica nenhuma. Quem quiser se envolver em suas polemicas, se envolva só. 

Nunca vão vê esse vereador aqui trocando acusações em qualquer tipo de rede 

social”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 



“Nobre vereador, é o primeiro mandato que estamos trabalhando juntos. Vossa 

Excelência é um cidadão de bem, que representa muito bem o nosso município de 

Atalaia. Isso são coisas pequenas. As pessoas hoje usam as redes sociais achando 

que nós não temos família, filhos. Hoje as pessoas usam as redes sociais para 

denegrir a imagem da gente, criar situações distorcidas para querer enganar a 

sociedade. Por isso temos que ter muito cuidado em observar as postagens, vídeos, 

áudios, ver a origem da fonte para vê se realmente é verdade ou não é”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Quem espalha esse tipo de coisa, é responsável por ela. Principalmente esses 

áudios, esses Fakes que não tem identificação. Quem repassa é o responsável por 

ela. Medidas tem que serem tomadas para que acabe com isso, senão, a eleição 

será a mais nojenta que vai ter em Atalaia. É preciso que a gente tome alguma 

posição, para que essas coisas acabem”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Todo mundo conhece Vossa Excelência e sua família, não é de agora. Sua família 

tem uma historia no município de Atalaia, coisa que esse povo não tem e por isso, 

tenta denegrir quem tem. Releve isso, esqueça, pois se for rebater é pior. São 

pessoas que não tem o mínimo de caráter para julgar Vossa Excelência e nenhuma 

daqui da gente”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Vou rebater da maneira certa, procurando os meios jurídicos. Não com farpas em 

redes sociais. 

 

Trago aqui três Indicações. A primeira onde indico ao Excelentíssimo senhor 

deputado estadual Ricardo Nezinho, para que venham intervir ao secretário de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas, Fernando Soares Pereira, 

para que seja feito um poço artesiano em caráter de urgência no bairro Bittencourt, 

no município de Atalaia. A justificativa é que aquela comunidade vem sofrendo por 

falta de água. Que juntos possamos conseguir um poço para aquela localidade. 

Obrigado a todos que quiserem subscrever. 

 

A outra Indicação, indico ao Excelentíssimo senhor prefeito Francisco Luiz de 

Albuquerque para que venha aproveitar a obra de calçamento que será feita com 

recursos enviados pelo deputado Arthur Lira, no povoado Bittencourt, que 



brevemente irá começar essa obra, que o prefeito venha através de recursos da 

Prefeitura, aproveitar e fazer a pavimentação das seis ruas do Mutirão do 

Bittencourt.  

 

A outra Indicação é também ao Excelentíssimo senhor prefeito Francisco Luiz de 

Albuquerque, para aproveitar a obra que brevemente estará iniciando com 

recursos da CODEVASF, para que ele faça também aquela principal que sai no 

Posto de Combustível, para que melhore a situação do nosso bairro e do nosso 

povo”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Hoje um dia muito especial, a nossa Casa, a Casa do Povo aqui cheia, 

representada pelos alunos do Centro Educacional O Pequeno Príncipe. São bem 

vindos. Quero parabenizar os dois professores pelo brilhante trabalho que está 

sendo desenvolvido com vocês. Dizer que realmente vocês são protagonistas do 

próprio futuro. É de grande importância e com certeza será um aprendizado que 

vocês levaram para a vida de vocês. Vocês hoje participam de uma sessão ordinária, 

mas fica aqui o meu convite para que a hora que quiserem, vocês visitarem o 

gabinete da vereadora Janaina do Cal, que funciona todos os dias, para saberem de 

perto, como funciona o gabinete do vereador. Que vocês realmente se empenhem 

o máximo nesse projeto, onde o professor está sendo apenas um instrumento. 

 

Hoje venho a esta Casa apresentando duas Indicações. Uma feita deste 2017, mas 

infelizmente a gestão ainda não pôde fazer. Mas, como eu soube que essa semana 

estão refazendo e reformando os pontos de ônibus da Vila, venho apresentar uma 

nova Indicação, pedindo que seja construído um abrigo para o ponto de ônibus 

para o Distrito Branca, na praça. As pessoas lá ficam no sol, na chuva, no sereno e 

não tem um abrigo para que possam ficar. Aproveitando que a Prefeitura vai 

começar esse trabalho, que se estenda ao Distrito Branca e atenda a Indicação 

desta vereadora em prol da comunidade do lugar”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Parabéns pela Indicação de Vossa Excelência. Realmente isso no nosso Distrito, 

com a população que tem, é de extrema importância e que ela seja concluída”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Na semana passada também vim aqui falar sobre o problema da água. Foi muito 

bem rebatido e explicado que não é só questão de gestão. É questão realmente da 

natureza. Muito bem explicado pelo vereador Mauricio. Mas, o Distrito Branca, na 

parte da Chã, há 15 dias que está sem água e a bomba quebrada. Não tem 

condições de funcionamento. Hoje já recebi reclamações sobre a Rua do Meio, que 

se não me engano é fornecido por um particular, mas lá não tem água. Solicitei do 

secretário de Infraestrutura que me deu o ok de que iria enviar um carro pipa para 

pelo menos amenizar o problema que está acontecendo. A Indicação está sendo 

enviada hoje ao prefeito e ao diretor do SAAE para que seja comprada uma nova 

bomba d’água para o Distrito Branca, pois a que está lá realmente não vai suprir, 

ainda mais com a deficiência de água que temos lá. 

 

Quero saudar também aqui o professor Fábio representando os professores, seja 

bem vindo. 

 

Na semana passada, veio um projeto do Atalaia Prev. Quero dizer aos nobres 

vereadores que não fiz o meu parecer, pois tenho as minhas divergências para esse 

projeto. Queria que cada um analisasse, para podermos sentar, pois enquanto não 

houver um consenso, eu sou contra ao projeto. Acho que temos coisas muito mais 

importante e urgente a tratar no município”.  

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Vereadora Janaína do Cal e vereadora Maria da Comesa, através das quais eu 

saúdo a todas as mulheres que nos acompanham hoje. 

 

Professores e alunos, vocês não sabem da alegria que fico em vê essa platéia cheia 

nos acompanhando. Vocês não sabem o quanto é importante o nosso trabalho e 

nossas discussões, para reflexo em nossa sociedade. 

 

Ao professor Fábio, através do qual eu saúdo a toda a classe da Educação. 

 

Vou iniciar as minhas palavras propriamente ditas agradecendo a Deus mais esta 

oportunidade de fazer uso desta Tribuna. 

 

Quero também dizer a todas as mulheres que na passagem da data das mulheres, 

ontem, mantivemos a tradição e pelo quarto ano sairmos às ruas, eu e mais 

algumas pessoas que me acompanham, fazendo a entrega das rosas. Visitei 

algumas escolas. É tão importante  e bom sentir o carinho e amor da população. 



Quero agradecer a população atalaiense que abraçou e recebeu com muito carinho 

a entrega das rosas, por mais um ano.  

 

Quero cumprimentar aqui o vereador Toni, que falou a respeito de algumas 

colocações e algumas coisas que estão rolando no WhatsApp. Quero dizer que só 

atiram pedra em árvore que dar frutos. Quem tá frondoso, cheio de frutos, vai 

receber pedrada. Árvore morta, murcha e sem dar fruto, não recebe pedrada. Nós 

também estamos sendo vitimas de colocações falsas, caluniosas, difamadoras, que 

rolam nos WhatsApp. Mas, temos a nossa consciência tranquilha. O nosso passado, 

presente e futuro limpos, então, vamos apenas tomar as providencias jurídicas e 

policiais cabíveis, para esse tipo de crime, porque isso é crime. Saibam pessoas, que 

quem calunia uma pessoa comete crime e quem compartilha no WhatsApp algum 

crime que seja mentira, também é crime. Tenham muito cuidado na hora de 

compartilhar, pois também pode estar infringindo a Lei, o nosso Código Penal 

Brasileiro. Procure se certificar se aquilo é verdade e se procede mesmo, antes de 

passar para frente. Com relação a isso temos a nossa consciência tranquilha. E, 

vamos tomar as providencias e depois as autoridades vão dar as respostas.  

 

Semana passada eu voltei a visitar os órgãos públicos do nosso município. Iniciei 

pelo Maria de Nazaré. Lá, a respeito da água, a bomba foi concertada, porém, no 

Maria de Nazaré, por mais que esteja normalizado, a água só chega de quatro em 

quatro dias. Principalmente num período quente do jeito que está, não é normal 

que um cidadão viva com água de quatro em quatro dias. Uma situação calamitoso, 

que inclusive foi alertada por outros vereadores. A vereadora Janaína na última 

terça tinha nos feito o convite para que todos nós pudéssemos ir lá. Chegando lá 

nos deparamos com vários problemas estruturais, com cratera, buraco e outras 

situações que precisam ser resolvidas. 

 

Quando postei isso nas minhas redes sociais deixei aberto para que as pessoas me 

fizessem denuncias. E, estranhamente comecei a receber denuncias de vários 

órgãos, de escolas, de posto de saúde. Uma escola que recebeu três denuncias foi 

a Dr. Domingo Correia, que fica lá no Povoado Boca da Mata. Inclusive o vereador 

Marcos tinha visitado a escola uns dias antes, também chamado por algumas mães. 

Só quero deixar bem claro que as denuncias que chegaram até o momento, em 

nenhuma delas tem denuncia com relação a gestão e direção das escolas, nem 

com relação a professores, serviçais, merendeiras e pessoas que compõe a 

estrutura da escola. As denuncias que chegaram é com relação a estrutura física, 

principalmente com relação ao calor. 

 



Lá na Domingos Correia, tinha uma questão peculiar. Talvez pela questão dos 

alunos que diminuíram, foi a justificativa que recebi. Tinham unificado três turmas 

em uma sala só, terceiro, quarto e quinto ano. Quando cheguei lá, o terceiro ano já 

tinha sido separado. Estava o quarto e o quinto ano na mesma sala. A professora 

disse que não tinha condições de usar o material didático, não tinha condições de 

repassar para os alunos aquilo que deveria repassar, pois eram interesses 

diferentes. Sabemos que isso acontece em primeiro mundo. Para isso precisa ter 

uma estrutura, uma capacitação, uma evolução. Em nossa cidade não seria possível. 

Tinha também muito mato na escola. 

 

Quando estava fazendo a visita, a Secretaria de Educação chegou lá com alguns 

representantes. Me receberam super bem. Porém, depois foi um furdunço, pois 

algumas crianças me relataram que a merenda era mais ou menos, e que as vezes 

não tinha merenda. Me dirigi a parte da merenda, filmei o local. O que filmei é o 

que realmente tinha lá. Inclusive, posteriormente o secretário me encaminhou a 

entrega da merenda da escola. Era totalmente incompatível com o que eu tinha 

visto e filmado. Merenda essa que, diga-se de passagem, para mim de baixíssima 

qualidade, fraquinha e com pouca quantidade. Nessa relação é mostrou que no dia 

dois foi entregue na escola, açúcar, arroz, creme-craker, bolacha, colorau, flocos, 

extrato de tomate, leite de coco, macarrão, milho para manguzá, olhe, vinagre e 

feijão. No dia dois não foi levado nenhuma proteína para a escola. Não tinha 

proteína, não tinha verdura. Então, como é que diante dos grãos, você prepara uma 

merenda de alta qualidade. No dia dois foi quando as crianças voltaram às aulas. 

Eu cheguei lá no dia cinco. No dia quatro tem uma nova entrega. Na entrega tem 

carne, batata doce, carne moída, frango, carne com osso, verdura, fruta. Mas, entre 

o dia dois, três e até o dia de chegar esse complemento, ninguém escondeu nada e 

ninguém também furtou nada, como posteriormente foi levantado por aí. Não foi 

furtado nada, era que o que tinha lá era pouco mesmo. Quem me disse que as 

crianças era as vezes e mais ou menos, foram as próprias crianças. E, foi constatado 

realmente isso. 

 

Achei muito maldosa a condução que foi dada a tudo isso. Foram falar com a 

direção. Foi dito também num grupo aí que se eu fosse em alguma escola, não era 

pra deixar eu entrar. Quero deixar o recado para o secretário de Educação, caso eu 

Camyla Barsil Paranhos Lima, representante do povo de Atalaia, advogada atuante, 

cidadã atalaiense, for entrar num órgão público desse para fiscalizar e eu for 

barrada, eu entro com uma representação contra essa pessoa, pois isto é crime. 

Está avisado aqui, pois tenho denuncias de outras Instituições, de outras escolas, 

de unidade de Saúde também e vou continuar visitando. Então, ninguém me barre, 

pois irei tomar as providencias. Já estou avisando e peço a Secretaria de Educação, 



vou enviar via oficio, para que oriente e coloque nos grupos que essa minha 

entrada não pode ser impedida. 

 

A Semed botou uma nota, dizendo que era de boa qualidade, que tinha merenda, 

falaram em politicagem. Mas, ninguém falou que a escola lá tá um forno. Só tem 

um ventilador funcionando, mesmo assim tão bambo. As outras salas são todas 

sem ventiladores, sem ar-condicionado, sem sistema de ventilação. Foi uma das 

denuncias, mas ninguém respondeu a isso. 

 

Visitei a escola novamente para levar flores e as crianças me agradeceram. Estavam 

recebendo o material didático, pois graças a minha presença na escola, tinham 

separado as turmas”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Estive com o coordenador Charles da Semed e entramos em acordo para que as 

crianças não precisem estar pegando ônibus do Povoado Boca da Mata para 

Atalaia. Uma questão foi resolvida e a outra ficou unificada. Então, ficou do 

secretário por esses dias resolver a situação de Boca da Mata, pois alegam que por 

conta da evasão, não deu para manter a escola. Por esses dias vou in loco visitar, 

para ver se estão resolvendo essa situação. As mães estariam preocupadas, pois 

são crianças que teriam que vim ao município e ficar aqui sem o amparo. Estamos 

fazendo o nosso papel de fiscalizador”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Da mesma forma que procuraram a vereadora Camyla e eu estive lá, procuraram o 

vereador Marcos que esteve lá, mas não teve burburinhos. Mas, se for para resolver 

a situação da população vou continuar indo, não quero elogios a minha pessoa, 

quero que as situações sejam resolvidas. 

 

O mato continua, o calor continua, a falta de ventilador continua e a merenda 

péssima continua. São em todas as escolas. 

 

Na semana passada coloquei aqui a respeito de um contrato. Pelo que tinha visto e 

pelo que li, coloquei como adesão de ATA num valor de um milhão e duzentos e 

poucos mil para compra de mobiliários. Onde ligaram para o vereador Ricardo 

durante a sessão falando que não era adesão de ATA e que o recurso era do FNDE. 

Para procurar saber, me dirigi a Prefeitura e solicitei a cópia do contrato e tudo por 

escrito. Isso no dia 4 de março. Estive na semana passada na Prefeitura para buscar, 



mas ainda estava escaneando. Hoje estive lá novamente, me disseram que tinham 

mandado para a Câmara. Aqui disseram que não chegou, mas só depois 

mandaram. Passaram uma semana escaneando pouquíssimas folhas. Mas, confesso 

a vocês que não tenho como falar melhor disso daqui, se foi ou não pregão, 

porque ainda não analisei a documentação. Só que estranhamente, no dia cinco 

saiu uma publicação do Diário dos Municípios, fazendo uma retificação do número 

de CNPJ da empresa contratada. Pode ter sido uma bobagem. Mas, não posso aqui 

tecer juízo de valor de uma coisa que ainda não tive tempo hábil de analisar. 

 

Mas, o que hoje quero solicitar aqui e passar para toda a população de Atalaia, 

ainda é do Carnaval. Quero solicitar da Prefeitura Municipal de Atalaia cópia de 

todos os contratos de inexigibilidade das bandas do Carnaval. Cito aqui um 

exemplo. Foi feito aqui um contrato de inexigibilidade e publicado no Diário dos 

Municípios, entre a Prefeitura e o artista chamado Diogo Wagner Lins Santos, 

conhecido artisticamente como Diogo Cachorrão. Diogo Cachorrão foi contratado 

aqui em Atalaia por 24 mil reais. Dentre os dias de Carnaval, Diogo Cachorrão 

constava apenas com uma apresentação no Carnaval de Atalaia. Continuei olhando 

o Diário, para olhar onde ele tocou no Carnaval, fora Atalaia. Vi que tinha tocado 

em Cajueiro e também no Pilar. Foi contratado no Pilar, publicado no Diário do dia 

18 de fevereiro, por 20 mil reais. Mas, se esticar mais um pouquinho, ainda no 

carnaval, pra não dizer que varia de preço pela época que toca, ele foi contratado 

lá em Cajueiro por 12 mil reais. Eu não consegui entender. Para poder entender, 

preciso da documentação. Esse mesmo artista foi contrato no São João de 2019, lá 

no município de Satuba, por R$ 3.400,00. De R$ 3.400,00 no São João para 24 mil 

no Carnaval, eu ainda estou sem entender. 

 

Foi contratado aqui em Atalaia, Jadielson Ângelo da Silva, no carnaval. É o artista 

Diego Galã, Galã do Brega. Foi contratado aqui no Carnaval por 50 mil reais. Ele foi 

contratado lá em Cajueiro por 40 mil reais. Lá em Delmiro Gouveia, divisa do 

Estado, ele foi contratado por 40 mil também. Só em Atalaia que foi 50 mil reais. 

 

Foi uma empresa chamada Taluam Eventos e Estrutura. Em outros municípios essa 

empresa consta representando a banda Rabo de Sereia. Foi contratada aqui em 

nosso município por 50 mil reais. Lá em Delmiro Gouveia ela foi contratada por 25 

mil reais. E, lá em Cajueiro, ela também foi contratada por 25 mil reais”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Vereadora Camyla já passou os minutos que diz o Regimento, mas foi aparteada 

por mim e pode concluir o seu raciocínio. Estamos aqui para discutir e trabalhar. 



Hoje estou o dia todo, pode passar uma hora, duas ou três, o microfone está 

aberto para você”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Que bom que não tem Lei da Mordaça aqui e vou continuar falando. A empresa 

esquina dos artistas, que representa a banda Paulinho da Bahia, foi contratada aqui 

em Atalaia por dois contratos. Um contrato de 24 mil e um contrato de 12 mil reais, 

totalizou 36 mil reais. Dentro da programação, esse artista vinha para Atalaia no 

sábado para a cidade e no domingo, para o Distrito Branca”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“No Distrito Branca, só se tiver outro no Estado. Pois, na Branca de Atalaia, onde eu 

e o vereador Ricardo residem, a banda não apareceu”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Não sei o porquê dessa variação toda. Inclusive no Distrito Branca ela não 

compareceu, conforme a vereadora Janaína do Cal também avisou. Lá em Cajueiro 

ela também foi contratada só por 12 mil. 

 

Gostaria de todas as cópias desses contratos. Solicitar através de ofícios. Também, 

através do meu gabinete, vou enviar essas informações ao representante do 

Ministério Público de Atalaia, Dr. Bruno Baptista, para que possamos tomar mais 

informações. Os cidadãos e cidadãs atalaienses, sei que são tão inteligentes que 

estão notando aqui que tem algo errado”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Vereadora, sei que aqui nesse Parlamento temos um tempo para usar a Tribuna, 

mas isso já vem quebrado há muitos anos, desde do tempo da vereadora Maria. 

Esse assunto que Vossa Excelência estava falando é de interesse de vereador de 

oposição, de sustentação e do povo. Nesse momento, se corto a voz da senhora, 

serei interpretado de forma errônea nas ruas”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Vereador Marcos, como o meu nome foi citado, gostaria de informar a Vossa 

Excelência que quando passei esse período de oito anos, eu fazia o possível para 



cumprir o tempo regimental. Mas, quando o pessoal pedia apartes, realmente se 

prolongava um pouco mais”.  

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Presidente Marcos, eu pedi só que Vossa Excelência cumprisse o Regimento. Esse 

ano tudo vale. Há dois anos atrás, no começo do mandato não havia nada, mas 

agora, tudo pode. Eu já fiz oposição, agora uma oposição coerente, respeitando as 

Instituições. Mas, nessa Casa as vezes quem faz oposição antecipa as coisas. A Casa 

tem o poder de fiscalizar, mas aqui já dá a sentença antecipada. Tudo pode neste 

ano político, todo mundo quer aparecer. Esta é a verdade. A população de Atalaia 

conhece quem são os treze vereadores deste município de Atalaia, desde o 

primeiro dia de mandato, quando assumiu nesta Casa e a postura de cada um. 

Agora, vem mostrando de bom moço, de boa moça na Tribuna da Câmara. A partir 

de agora vou começar a discutir o mérito, vou mostrar à sociedade realmente as 

coisas como acontece. Mostrar que são bom agora, por quê? E lá atrás? Todo 

mundo agora é bom. 

 

Lembro que o Mano Walter já fez um show de 3 mil reais. Hoje quanto é um show 

do Mano Walter? O cachê vai aumentando. Então, nada mais do que justo de que 

o rapaz que já tocou até nos Estados Unidos, que o cachê dele seja 24 mil reais. 

 

Como o vereador Toni falou aqui, são muitos Fakes, são muitas informações, são 

muita gente querendo ser direito, mas quando vai puxar a historia e os 

procedimentos, você vê que não é nada disso. É melhor cada um fazer o seu, 

trabalhar, sem querer aparecer. Ano político, todo mundo quer aparecer, mas a 

população já vem tendo ciência de quem é que gosta de aparecer. 

 

Eu gostaria que quando o cidadão pregasse as coisas, ele também fizesse na vida 

pessoal, que as vezes prega uma coisa para sair bonitinho, mas você não faz na 

vida real. Fico indignado quando vejo certo tipo de comportamento, vejo pregar 

uma coisa e fazer outra. 

 

Vereadora Camyla Brasil fez um vídeo lá da Escola e depois a diretora fez um vídeo 

dizendo que tinha tanto material. Eu queria saber onde é que tava o material 

quando a vereador fez o vídeo? Por que tinha um recebimento de quantidade de 

material. Tem muita gente agindo de má fé. Quando agir assim, também foi pedir 

para abrir sindicância para apurar o comportamento. Pode ser do servidor, da 

diretora, de quem foi fazer o vídeo. Se houver erro da Secretaria, ela vai pagar, 



agora se houver erro da diretora, de quem cuida, de quem fez, também vou cobrar 

e mostrar para a população atalaiense ficar informada. 

 

Só em época de política que aparecem as coisas. Até dezembro tava tudo 

sossegado. Está entrando em ano eleitoral e tudo se mostra e se faz, para mostra 

que são bons. Vou avaliar daqui pra frente a conduta que também podemos tomar. 

Só falar e não provar, complica. 

 

Falei com o vereador Marcos para cumprir o Regimento, pois tem que cumprir. A 

Lei é feita para cumprir. Caso contrário todo mundo fala uma hora ou duas horas. 

Estou aqui para trabalhar pela  população, venho trabalhando, mas quero que se 

cumpra a Lei, o Regimento, para discutirmos as coisas com relevância. 

 

Veio aí uma compra de material. A vereadora Camyla quer que as escolas 

funcionem bem. Sei que é o desejo de Vossa Excelência. Mas, de chegar o material 

no município, já questionaram. Primeiro deixa chegar o material, bota nas escolas e 

é o papel do vereador ir lá e fiscalizar. Política temos que fazer respeito as ideias, 

mas também não prejudicando a população, porque esse ano tenho certeza que a 

população vai ser prejudicada por muitos políticos que não pensa e não gosta de 

Atalaia”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Gostaria só de responder vereador Mauricio, já que Vossa Excelência citou o meu 

nome por duas vezes em seu pronunciamento, inclusive em uma delas me fazendo 

um questionamento. O que filmei lá na escola onde estava a merenda, era o que 

tinha lá. Inclusive no vídeo da diretora eram os mesmos itens. A nossa realidade já 

é tão drástica, que não precisamos deixar ainda pior para poder filmar para 

ninguém. O que filmamos no local já é ruim demais para ser mostrado. 

 

O outro questionamento que Vossa Excelência fez a mim foi da mobília. Tenho 

compromisso com Atalaia, mas o processo de fiscalização deve acontecer desde o 

momento da aquisição do material. A transparência deve existir desde a aquisição. 

Todos os procedimentos devem ser investigados, desde o inicio. Esse é o papel do 

vereador e continuarei cumprindo”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Quero justificar a minha ausência, pois estava numa reunião muito séria a respeito 

do residencial Maria de Nazaré e também do Residencial Deus É Fiel. Lá tiramos 



muitas duvidas a respeito do processo que ocorre. Foi explicado lá que em 2017 

praticamente sumiu todas as listas. Entrou em ação o Ministério Público Federal, 

que tudo hoje está sendo coordenado por esse órgão. Lá na reunião ficou definido  

que vão ser entregue aquelas casas que foram danificadas, de alguma forma 

violadas. O processo está em andamento. Está aqui a planilha de desenvolvimento 

social das duas localidades.  

 

Estou indo daqui a pouco à Maceió, participar de uma reunião. Coisas boas estão 

chegando para Atalaia. Amanhã estaremos indo à Pernambuco, ainda em função 

desses projetos e tenho certeza que as coisas aqui vão andar e melhorar. 

 

Essas questões de bandas são muito séria. A política tem os dois lados, que está a 

favor e quem está contra. Ontem vimos a vergonha que passou Vossa Excelência o 

Governador do Estado e o vice-Governador, o ex-prefeito Cristiano Mateus vaiados 

por mais de hora em uma inauguração de uma escola e isso justamente por uma 

mentira. Aqui em Atalaia sabemos quem é quem. A população também sabe, pois 

ninguém é mais besta não. Quem pensar que tem eleitor besta no mundo, está 

enganado. 

 

Gostaria aqui de defender, apesar da ausência, o nosso grande amigo especial de 

infância, Diogo Cachorrão, um cara que veio da pobreza e ainda continua na 

simplicidade. Ele recém chegou da Europa, onde foi uma das grades estrelas do 

Brasil. Fazendo parceria com grandes nomes da musica brasileira, a exemplo de 

Simone e Simara, entre outros nomes. O cachê dele automaticamente aumentou. 

Quanto é o cachê do Galã do Brega hoje? Tenho o meu amigo Johnny Vale que 

toca há mais de 30 anos e de mil e quinhentos não passa, quando arruma. 

 

Não ouvi todo o discurso, mas ouvi aqui quando a vereadora reclamou do 

Paulinho da Bahia. É um nome considerado de puxar as bandas lá na Bahia, por 

isso vem com o cachê triplicado. 

 

Hoje os top de Alagoas são o Galã do Brega, Manoe Walter e agora o Diogo 

Cachorrão. Juninho Love tá crescendo também, graças a Deus”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Gostaria de deixar aqui bem claro que não estou falando do artista Diogo 

Cachorrão. Diogo Cachorrão merece respeito e é uma pessoa que está crescendo. 

Troço e rogo a Deus que ele atinja o cenário nacional e mundial. O que estou 

falando é que no mesmo Carnaval, os contratos foram de valores muito diferentes. 



Houve uma variação. Não fiz nenhuma afirmação. Disse que iria solicitar a 

documentação pertinente a isso. Os artistas aqui tem o meu respeito”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Carnaval são de três oficializados a quinze dias, pois tem o antes, o durante e o 

depois. É normal essa agenda. As bandinhas que a gente contrata tem dia que é 50, 

100 reais, mas quando chega o Carnaval passa para mil ou mil e quinhentos reais. 

Tudo depende da época. O povo tá cansado desse joguete de esconde e esconde e 

sabe a verdade onde anda”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Um contrato de 20 e outro de 24 mil, isso acontece no mundo da banda, num 

valor que sempre varia. Só causava estranheza se Pilar tivesse contratado por 20 

mil e aqui por 40 mil. 

 

Outra questão é a importância que esse carnaval teve para o nosso município. A 

importância dos ambulantes que venderam, gerou emprego, que gerou renda. 

Ninguém discute isso. Discute a diferença de um valor mínimo. Muitos ambulantes 

lucraram, muita gente vendeu, o comércio funcionou. Só tem o nosso município a 

ganhar. Parabenizo os ambulantes que fizeram acontecer o Carnaval em nosso 

município”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“As únicas reclamações que vi no Carnaval foi que terminava as seis horas da noite 

e que o povo queria brincar mais. Mas, sabemos aqui da dificuldade de 

policiamento para dar uma segurança maior. Houve um joguete político onde 

tiraram muitos daqui para outro município. Na realidade ficamos aqui felizes em vê 

essa festa sendo resgatada. Quero de antemão dizer que já está quase confirmada 

a volta do nosso bloco padrão que era o Caça Cachaça. Isso vai trazer uma melhor 

renda para Atalaia, tendo em vista que o Caça Cachaça era um dos blocos mais 

organizados do Estado. E, se voltar, com certeza vai pipocar nas avenidas”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Quero saber mais informações sobre os Conjuntos Maria de Nazaré e Deus é Fiel, 

pois marcaram uma reunião no mesmo horário da nossa sessão. Esse evento é de 

fundamental importância para o município, pela entrega imediata dessas casas. 



Que não seja feito como foi feito em gestão passada, onde foi dada a irmã de 

vereador, a primo de vereador. Que seja dada a quem precisa. Vou procurar a 

Secretaria de Assistência e a Vossa Excelência, para saber mais informações”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Estou aqui com as cópias dos dois e as decisões. Só que lá dentro do bojo tem 

essa determinação, questionada até pelo vereador Fabricio, pois diz que se alguém 

tiver sujo, tem que ir lá tentar limpar o nome para ganhar a casa. Mas, isso é uma 

coisa que já está pré-determinada, é uma Lei Federal. O projeto veio agora 

regionalizado. Todo ele manobrado pela Dra. Sandra, juíza federal, designada 

especialmente aqui para o município de Atalaia”. 

 

Vereador Fabricio Torres (Aparte) 

 

“Como Vossa Excelência falou, eu questionei o representante da CAIXA, pois pode 

ser Lei até no Vaticano, até o Papa dizendo que é Lei, mas ainda vou questionar. 

Acho um verdadeiro absurdo. Deixar claro que não é a Prefeitura de Atalaia que 

criou essa regra e nem a CAIXA Econômica, é o Ministério. Até onde eu sei o Deus 

é Fiel e Maria de Nazaré foram feitos para retirar pessoas da área de risco. Uma 

pessoa que tem sua casa em área de risco, derruba a sua casa, depois aconteceu o 

que aconteceu, a ocupação, mas depois só ganha a casa se tiver com o nome 

limpo. Que absurdo é esse? Não tem o menor sentido, pois isso é um papel social”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte)  

 

“Era bom convocá-lo para cá, pois tem casa que foi dada no Maria de Nazaré que 

já foi vendida”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Falou-se nisso. Eles estão com a vigilância efetiva. De 15 em 15 dias está sendo 

monitorado. A superintendente federal está a par de tudo isso. Joga-se o CPF,  se 

tiver feito uma inscrição pelo CPF, descobre que fez lá e aqui”. 

 

Vereador Fabricio Torres (Aparte) 

 

“O que eu discuto é a questão da regra. Não tem cabimento, pois se está fazendo 

inclusão social, doando uma casa a alguém. Se quero fazer uma inclusão social, 

como vou cobrar que esteja com o nome mínimo, se a pessoa está numa situação 



pior possível. Não sei se podemos fazer alguma coisa, pois talvez sejamos 

pequenos demais diante do Ministério, mas se pudermos fazer algo, que façamos, 

pois é um completo absurdo”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“A melhor ideia é convidar a comissão e fazer aqui uma sessão solene, aberta para 

todos. Explicaríamos melhor, com mais tempo”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Na entrega dessas casas há anos atrás, foi feito um modelo de entrega de forma 

errada. Se é para fazer jus a essa questão de está cobrando do cara que ganhou a 

casa, que tem que está limpo. Mas, como o vereador Fabricio falou, tem que ser 

entregue a quem mora em área de risco. Ainda existem casas na Vila Davi, no 

Jenipapeiro e outras situações. O que é louvável é fazermos um novo 

recadastramento e vê se realmente o beneficiário continua na mesma casa. Era 

bom fazer um levantamento, pois será que os beneficiários continuam na casa 

ainda?”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Pelo que falou lá a empreiteira ainda está com problema financeira dela e não tem 

um tempo determinado para entregar. 

 

Falou lá que quem for de Atalaia tem preferência 100%, mas quem for de fora vai 

ter que mostrar que estava ali do inicio”. 

 

Vereador Fabricio Torres (Aparte) 

 

“A questão do critério de ocupação eu concordei. A questão é que quem esteja lá 

tenha legitimidade pela casa, por ter passado oito anos. O que contesto é esse 

detalhe que para mim é muito importante”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo quero agradecer a Deus. Obrigada Senhor por me conceder mais 

uma vez fazer uso dessa Tribuna. 

 



Vim aqui para parabenizar aqueles jovens e aqueles professores lá do Pequeno 

Príncipe. Coisa linda que o professor aqui falou, quando disse que são 

protagonistas do futuro. Irão observar cinco etapas e depois fazer projetos sobre 

água e segurança. Água é vida. 

 

Gostaria de pedir ao presidente que quando eles vim apresentar o projeto, seria 

muito importante convidar o pessoal ligado ao SAAE e também a área da 

segurança pública. Segurança é o que realmente precisamos em nossa cidade, pois 

convivemos com assaltos, roubos. Sem contar com os crimes contra nossos jovens. 

 

Também gostaria de parabenizar o secretário de Infraestrutura, o João Eudes. Pedi 

para ele fazer uma retirada do lixo lá no Jenipapeiro e ele fez a retirada. Obrigada 

João Eudes. Ao mesmo tempo lhe peço que coloque coletores de lixo, para que o 

pessoal não fique jogando o lixo no meio da rua. 

 

Gostaria também de falar sobre a entrega das casas. Lá no Deus É Fiel têm 170 

casas prontas para serem entregues. As demais, roubaram muita coisa”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Solicito da Secretaria de Assistência Social a lista do pessoal que vão receber essas 

casas”. 

 

Vereadora Maria da Comesa  

 

“Muito bem posicionado vereador Quinho, com a solicitação da relação das 

pessoas que vão receber essas casas. O pessoal que estão construindo, me falaram 

que ainda está faltando a energia e ligação de água. Tem muitas casas onde o 

pessoal não quer sair, pois já fizeram benfeitorias e querem ficar nas próprias 

casas”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Trago hoje aqui um assunto que eu pessoalmente sofro com isso há muito tempo. 

Acredito que até a Câmara em tempos atrás deva ter debatido essa questão, mas, 

como não tenho conhecimento, trago ela de novo. Se já foi tomada providencia, 

peço perdão e me junto a providência que foi tomada. 

 



Vivemos numa cidade que tem quase 50 mil habitantes. Os Correios no Brasil são 

hoje uma empresa praticamente falida. Está para ser privatizada, o Governo está 

tentando um modelo de privatização e ainda não conseguiu encaixar. 

 

Hoje em Atalaia, apenas 30%, acredito eu, isso é número aproximado, é servida de 

Correios. Alguém pode dizer que lá na Vila tem uma associação, mas isso não é 

Correios. Uma Associação onde você tem que ir buscar sua correspondência, isso 

não é Correios. Correios é quando vão entregar em sua casa.  

 

O que podemos fazre para solicitar da nova direção dos Correios, já que temos um 

novo Governo? Imagino hoje que a população da Vila seja maior do que a 

população daqui de baixo e o povoado que a vereadora Janaína mora deva ter uns 

10 mil habitantes. Perto de 30 mil pessoas que não são atendidas pelos Correios. 

Os Correios são um monopólio no Brasil e não atende a 30 mil pessoas no 

município de Atalaia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Vereador Fabricio, hoje o que existe no Povoado Branca, no Santo Antônio e na 

Vila são Postos de Entrega. Sem contar o risco que corre das correspondências 

chegar nas mãos de alguém mal intencionado. Esse pedido de Vossa Excelência é 

de grande valia. Podemos fazer uma Indicação coletiva, em seu nome e mandar 

para os Correios, para estender e colocar outros carteiros”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Não são postos dos Correios. O Instituto do vereador ele cede e ajuda em parceria. 

Recebe vários correspondências de que o povo passou por lá, viu o meu nome e 

levou para a minha casa. Tenho ações hoje na Vara Federal, aqui de Atalaia contra 

os Correios, pois entrega a qualquer pessoal. As minhas aços são sobre cartões de 

crédito que foram entregues a qualquer pessoa, que fizeram compras. Me associo 

que essa solicitação. Acredito que esta Casa ainda não tomou nenhuma atitude 

com relação a isso”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Sem contar que na Ouricuri, tem pessoas que pegam a correspondências e 

entregam em mãos. Nas mãos de pessoas mal intencionada, vão ser muitas 

pessoas prejudicadas. Pode contar com o meu apoio”. 

 



Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Eu já fiz um pronunciamento um outro dia, que uma pessoa ligada a mim solicitou 

um cartão de crédito. Pegaram o cartão de crédito e a senha dela e foram comprar 

lá em Arapiraca. Compraram mais de 20 mil reais. Foi feito o BO. To com mais de 

seis meses que não sei o que é uma fatura do cartão, pois vou lá buscar e alguém 

já pegou. Tenho que puxar a segunda via para poder pagar a fatura do cartão. São 

poucos funcionários. Quando fui prestar o BO, tinham mais quatro pessoas que 

também foram prejudicadas nesta mesma questão”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“No Distrito Branca o Instituto Ricardo Calheiros ele atende, pois temos a parceria 

com os Correios. Mas, é muito importante essa Indicação de Vossa Excelência, 

nessa questão de ampliação. Seria muito importante um Posto em nosso Distrito. 

Mas, hoje temos essa parceria que ajuda muito aquela comunidade. No nosso 

Instituto, cartão de crédito nós não recebemos. Recebemos avisos e são entregues 

nos Correios. Só entregamos lá as correspondências e os avisos”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Agradecer as Associações que prestam esses serviços, mas na verdade, falando em 

uma língua mais popular, é um tapa buraco na deficiência dos Correios. Nós 

vereadores temos a obrigação de cobrar que a única empresa que existe no Brasil, 

o que é um absurdo. Também não concordo em privatização sem quebra do 

monopólio. Está aí a Equatorial que fez a privatização e não quebrou o monopólio 

e está aí a situação, com aumentos nas contas. 

 

Pedir que coloque essa Indicação para que o Plenário todo assine. Vou tentar 

através de amigos que tenham deputados federais, entrar em contato e tentar ver 

o que posso fazer em relação a isso. Sei que não é fácil, pois é uma empresa que 

está passando por uma privatização, mas vamos  tentar fazer a nossa obrigação 

aqui, que é tentar ir buscar esse serviço”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Na verdade, quando tem esses Postos, alguém está trabalhando para os Correios 

de graça. Tem pessoas bem intencionadas, mas as vezes pode ter pessoas mal 

intencionadas. É um órgão que arrecada bastante”. 

 



Vereador Toni Barros 

 

“Gostaria de fazer uma Indicação ao secretário de Infraestrutura, para que ele faça 

a manutenção em uma bueira que tem no Loteamento É Tempo de Esperança. Ela 

está cedendo dos dois lados. A população lá me cobrou isso, temendo as chuvas 

que se aproximam”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Gostaria de enviar uma de Moção Parabéns para o secretário de Infraestrutura 

João Eudes, pela total reforma do sistema de energia do Povoado Bittencourt. 

Também na localidade Parque do Futuro II”.  

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Quero mandar uma Indicação para a Secretaria de Esporte. Estamos vindo de um 

Campeonato de Futebol amador, do qual quero parabenizar a Prefeito, pois 

consegue envolver todo o município. Agora tem a Copa Vila, que é feita pelo Dedé. 

O Dedé vem no esporte há muitos anos, envolvido nessa área e merece nosso 

respeito. Queria que a Secretaria de Esporte entrasse com a parceria, para colocar 

os bandeirinhas. Fui neste domingo para uma partida na Sucupira, o Mauzão 

sozinho apitando um jogo sem bandeirinha. E, não tinha segurança nenhuma. Que 

a Prefeitura entre com essa  ajuda, para se evitar uma confusão maior. 

 

Quero aqui mandar uma Moção de Parabéns ao secretário João Eudes, pois através 

de uma Indicação do vereador Marcos Rebollo, foi colocado lâmpadas na São 

Joaquim, a baixo da Sucupira. Estava com mais de quatro anos que não tinha 

iluminação lá. A população ligou para mim e para o secretário João Eudes 

agradecendo, pois estamos avançando na maior parte do território do município. 

São Joaquim era uma parte esquecida do município e hoje conseguimos colocar 

luz elétrica lá”.  

         

      


