
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereadora Camyla Brasil 

 

“Meu bom dia aos senhores e as senhoras atalaienses que nos acompanham 

através da Rádio Web do Atalaia Pop, das minhas redes sociais.   

 

Hoje eu vim de rosa. É outubro, Outubro Rosa. Infelizmente esse ano não vou 

poder realizar meu mutirão de mamografia, mas deixo aqui a conscientização para 

todas as mulheres, para que façam o auto exame. É um mês para chamar a atenção 

para o combate ao câncer de mama. Um mês muito importante, para chamar a 

atenção de todas as mulheres para isso. 

 

Da mesma forma, eu não pude realizar a festa do Dia das Crianças na minha casa, 

que eu realizo todos os anos. Em virtude da eleição eu não pude realizar. Um 

monte de criança na porta da minha casa, me perguntando sobre a festa. Expliquei 

que não podia. Estamos cumprindo a Legislação eleitoral e, por conta disso não 

pode acontecer. 

 

Iniciando a minha pauta do dia, gostaria de questionar os anais da Casa para saber 

o que é que houve com o Projeto de Lei número 002 de 2012. O que é que 

disciplina esse Projeto de Lei? Ele estabelece o reajuste e altera dispositivos da Lei 

998 de 2010, definindo normas complementares ao Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos servidores da Educação do município de Atalaia. Neste projeto 

havia uma regulamentação de alguns cargos da Educação, entre eles Recreadores, 

Assessores e outros cargos. Tem o Projeto, tem o autografo, tem a aprovação no 

Plenário, tenho copia de toda essa documentação. Inclusive foi implantado os 

benefícios que teriam, pertinentes ao Projeto. Acontece que agora eles se 



depararam com uma situação, onde o Jurídico disse que essa Lei não existe e que 

vai dá uma parecer não só para não conceder o direito de quem está pleiteando 

direitos de especialização, como também vai mandar cortar dos que já estão 

recebendo. Então, gostaria de saber o que é que houve, se não foi sancionado, se a 

Casa também não resolveu a problemática. Quero saber como anda essa situação, 

para poder dar uma resposta a essa classe. E, outra, vamos resolver as coisas 

dentro da legalidade. Não procurem essas pessoas para fazer acordo político e 

politicagem. Se houver, vou denunciar e entrar na Justiça. Vou depois passar o 

número e tudo direitinho, para que o senhor presidente possa nos passar as 

informações por escrito. Quero no meu gabinete essa documentação, para que a 

gente possa até juridicamente ou a Casa, poder da um encaminhamento ao 

pessoal dessa classe. 

 

Também colocar aqui que no mês de agosto, foi aprovada uma Indicação desta 

vereadora nesta Casa, pela unanimidade dos presentes, onde dentre outras coisas 

eu solicitava do secretário de Educação, que me fosse passado quais as licitações 

em andamento, os contratos em andamentos da Educação e a origem dos recursos. 

E, que me fosse também passado o extrato da aplicação do dinheiro do Precatório, 

tanto da aplicação dos 40%, quanto dos 60%. Que esses 60%, hipoteticamente, 

estaria intacto. Ele recebeu desta Casa essa minha Indicação desde o dia primeiro 

de setembro. Em primeiro de outubro fez um mês e eu continuo sem resposta. Já 

pedi, já mandei no whatsapp, já solicitei essas informações. Esse tipo de informação, 

a Lei da Responsabilidade Fiscal, obriga que constem no Portal da Transparência. 

Eu, como fiscalizadora do povo, representante do povo, não posso ter acesso a 

essas informações? Então, foi necessário na semana passada eu entrar com um 

mandado de segurança e espero que o juiz me passe essas informações. É muito 

triste o desrespeito com essa Casa, com a população de Atalaia e com a classe da 

Educação, que tem todo o direito de saber como está sendo aplicado o dinheiro, se 

foi gasto e se não foi gasto. Transparência é tudo. Deixo aqui mais uma vez o meu 

apelo para que essas informações sejam enviadas a esta Casa e ao meu gabinete. 

 

No dia 3 de setembro de 2020, houveram dois empenhos, dois pagamentos por 

parte da Educação. Um num valor de R$ 1.087.450,00 para PAEE, editora e 

distribuidora de livros limitada. E um outro empenho no dia 3 de setembro de 2020, 

de R$ 3.045.438,00 para a empresa Mega Link Limitada. Um diz respeito a livros e o 

outro diz respeito a material de robótica. Então, eu como fiscal da Lei e 

representante do povo de Atalaia, gostaria que o secretário de Educação me 

indique onde está esse material, para que eu possa fazer a fiscalização do 

recebimento dele, já que já foi feito o empenho e o pagamento desses dois valores. 

 



É de suma importância que o secretário me passe onde está esse material e me 

agende o dia e o horário. Estou a disposição, como estou a disposição da 

população. Para que eu possa verificar o recebimento deste material, onde ele se 

encontra. Que material é esse? Até porque sabemos que as escolas estão paradas, 

não temos aulas há mais de seis meses. E, material de robótica, com mais de três 

milhões de reais, contradiz demais com a nossa realidade. Com a realidade e a 

estrutura da Educação do nosso município. 

 

Gostaria também que me seja passado a prestação de contas das entregas dos kits 

de merenda. Quantas entregas, as compras, o valor do recurso e tudo direitinho, 

pois tem muitas crianças passando necessidade em Casa. Sabemos que muitas 

crianças iam às escolas para poder se alimentar, então é muito importante que 

tenha uma entrega de kit de merenda de qualidade e que seja feito nas datas 

corretas, até porque o recurso é fiel e vem todos os meses”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Presidente, peço a secretária da Casa que faça uma Moção de Parabéns a minha 

prima Karla Tenório, que está completando ano. Também a Dona Dulce que 

também está completando ano”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Nobre vereador Mauricio, eu faço questão de subscrever as duas Moções”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Vereador Mauricio, também faço questão de subscrever”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Hoje viemos a esse Parlamento trabalhar e vê as reivindicações. E, ouvindo 

atentamente as solicitações da vereadora Camyla, que é coerente com os pedidos. 

Mas, pergunto a Vossa Excelência, que em suas redes sociais e aqui na Tribuna, 

dizer a população de Atalaia que Vossa Excelência esteve três anos na situação, 

defendendo o Governo. Hoje Vossa Excelência só faz criticar e atrapalhar a 

população de Atalaia. 

 



Vossa Excelência votou contra o Orçamento. E, quando se vota contra o Orçamento, 

população, é votar contra o direito da Educação, contra a Saúde, contra a 

Infraestrutura. 

 

Ouvi aqui Vossa Excelência falar da Educação, defendendo a classe. Como Vossa 

Excelência defende uma classe, tendo votado contra o Precatório, contra o 

Orçamento da Educação. 

 

Quero que Vossa Excelência explique a população de Atalaia. Vossa Excelência não 

vem aqui para explicar. Vossa Excelência defendeu o Governo, votou no Orçamento 

três anos consecutivo e, no último ano, votar contra. Por que? Por que é política. O 

que é que houve? Votar contra a Saúde, os Precatórios, isso é demais. Explique a 

população de Atalaia isso, vereadora. 

 

Tinha R$ 1.300,000,00 para comprar carteira escolar para deixar as escolas todas 

bonitas. Vossa Excelência antes de sair a Licitação, já estava denunciando. Vossa 

Excelência gosta do povo de Atalaia? Prejudicar as crianças, impedindo elas de 

sentarem em cadeiras novas, fazer seus deveres numa cadeira nova. 

 

Vossa Excelência tem que esclarecer a população de Atalaia a sua gestão como 

vereadora. O que Vossa Excelência fez em prol da população de Atalaia. Pois, o que 

eu estou vendo hoje, Vossa Excelência só está prejudicando a população de Atalaia, 

votando contra o Orçamento, não se pode fazer um Projeto que Vossa Excelência 

vota contra. Marivaldo colocou uma água lá, mas Vossa Excelência disse que não 

tinha qualidade de água.  

 

Como Vossa Excelência diz que gosta do seu município, venha aqui falar a verdade 

e dizer o que Vossa Excelência está fazendo, pois hoje o que vejo é Vossa 

Excelência prejudicando a população atalaiense. Votar contra o Orçamento é votar 

contra a merenda, os remédios, as estradas, principalmente num município desse 

onde temos uma zona rural muito grande, onde precisamos de máquina. 

 

Temos parceria com o Estado para fazer melhoramento nas estradas, para 

melhorar o escoamento das nossas feiras. Então, votar contra o Orçamento é votar 

contra o desenvolvimento do seu município. 

 

Quero que fique bem claro para a população atalaiense o meu pronunciamento 

aqui. Aqui votaram 12 vereadores em todos os projetos que vieram do Executivo 

para o bem do nosso município. 

 



No meu município, eu já fui oposição, mas uma oposição coerente. Quando era 

algo para a população, sempre votei a favor, nunca votei contra. Eu fui eleito pela 

população e não posso ser contra a população, por questões políticas. Ser contra o 

meu povo? Uma população de 50 mil habitantes, ser contra por questões políticas. 

 

Quero esclarecer isso, pois quando viemos para cá, viemos eleito pelo povo e 

precisamos dar uma resposta ao povo, com um trabalho para o município, pela 

coletividade e o trabalho individual de cada um”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Pela ordem senhor presidente, eu gostaria de falar”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Na verdade, vereadora Camyla, o vereador Mauricio não lhe concedeu a aparte. 

 

Peço aos senhores vereadores que ao longo dessas cinco semanas que temos aí, 

sabemos  que estamos  em um processo político. Vai existir alguns momentos 

desconfortáveis e precisamos ter maturidade para nos deparar com algumas 

situações. Independente de  qualquer coisa, somos uma Câmara de Vereadores e 

precisamos manter a calma enquanto parlamentar e essa parte de degladiação que 

possa ter, que deixe da porta para lá”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Mas, o vereador subiu na Tribuna e seu discurso foi todo direcionado a mim, 

inclusive citando meu nome com muitas inverdades”. 
 

 

 

  


