
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Aos comerciantes, gostaria de dizer que já estamos sabendo da medida que foi 

tomada perante a situação de vocês, estabelecendo um horário e estabelecendo 

que não pode vender bebida alcoólica na BR. O vereador Toni e outros vereadores, 

me ligaram na semana passada e estão todos sensibilizados com a situação de 

vocês. Vamos procurar um meio, junto ao Ministério Público, para vê como 

podemos ajudar. O  primeiro passo para isso é abrir conversa com o Ministério 

Público. O Dr. Sóstenes, dentro da medida do possível, sempre que pode ajudar, 

ele ajuda. Vamos relatar o caso de vocês, pois existem casos e casos. São pessoas 

trabalhadoras, que conhecemos não de agora, mas de muito tempo e sabemos da 

índole de vocês  dentro da sociedade de Atalaia. Dentro da medida do possível, o 

que a Câmara de Vereadores puder fazer, iremos fazer. Vou tentar me reunir com o 

Ministério Público e comunico a todos os vereadores. Digo a vocês que a Câmara 

está sensibilizada com a situação de vocês e estamos bem atento nessa situação. 

Mas, não tem como tomarmos uma posição, a não ser abrindo uma conversa com 

o Ministério Público”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Estou vindo aqui à Tribuna hoje para poder passar para os demais colegas e para 

toda a população, que hoje pela manhã, juntamente com a vereadora Janaína, 

vereador Quinho e vereadora Neide, participamos na Prefeitura de uma reunião 

juntamente com prefeito e os contratados que foram desligados do município, a 

maioria deles com três meses do ano passado e dois meses desse ano, alguns com 



quatro meses do ano passado e dois meses desse ano, para que tivéssemos um 

posicionamento com relação à regularização desse pagamento. E, infelizmente eles 

saíram sem ter uma resposta concreta, mas com o compromisso do prefeito de 

que iria se empenhar para tentar pagar pelo menos uma folha e sentar dia 27 do 

mês de novembro, novamente com o pessoal, que é para poder dar uma resposta 

definitiva com relação as datas de pagamentos e a possíveis parcelamentos. Até 

porque, esses meses do ano passado tinham sido feito um acordo com essas 

pessoas, acordo verbal de que seria pago em 7 parcelas, porém não foi cumprido. 

Também iria ser parcelado. Então, esse foi a primeiro a reunião do dia. 

 

Após isso, me dirigi ao SEATA que hoje estava havendo uma Assembleia, que foi 

proveniente da nossa última reunião com o prefeito, na qual os vereadores 

estiveram em sua maioria. Só não foi alguém que realmente tinha algum outro 

compromisso. A proposta do prefeito foi para sentar novamente em janeiro para 

tratar do reajuste dos professores. E, em Assembleia o que foi deliberado que no 

dia 28 de novembro, o SEATA vai realizar o Fórum dele, vai chegar convite, vai 

chegar a Ata, vai chegar tudo direitinho. O Fórum onde foi feito todo estudo de 

impacto financeiro, de gratificações, de irregularidades, de tudo e vai ser 

apresentado aqui nessa Casa. Ficou deliberado que a reunião com prefeito deve ser 

ainda esse ano, a data que ficou definida foi dia 3 de dezembro. Então, eu estou só 

adiantando, pois ainda devem estar preparando a Ata, porque a reunião acabou 

agora a pouco. Eu e o vereador Ricardo, estávamos lá representando todos vocês. 

Eu estou aqui já passando as datas para que a gente possa se organizar, para que a 

gente possa também está em um número maior do que o de hoje.  

 

Outra coisa também que muito me preocupa e volto a dizer, é a situação dos 

aposentados de Atalaia. A situação dos aposentados é a seguinte, eles têm um 

acordo judicial dentro da Ação Civil Pública, proposta pela Defensoria Pública do 

Município, na qual ficou determinado que até o dia 10 de cada mês, seria pago o 

mês anterior, juntamente com os décimos. E, no dia 10 agora de Novembro, foi 

pago mês de outubro sem o décimo de outubro e o décimo de setembro também 

já não tinha sido pago. Então assim, pode parecer uma besteira, pode parecer uma 

bobagem, mas acordo ou é 100% cumprido ou ele é descumprido, não existe 

acordo meio cumprido.. Então, o acordo está sendo descumprido. Esse acordo tem 

força de título judicial, pode ser executado a qualquer momento. Inclusive, na 

próxima semana, estarei junto com pessoal dos aposentados falando com a 

doutora Daniela, que é a nova Defensora aqui no município. Por que não está 

sendo cumprido e para que as providências sejam tomadas, porque vai ser uma 

bola de neve. Era para os décimos serem pagos até o dia 10 do mês subsequente, 

eles estavam sendo pagos até o dia 30, mas estava sendo pago". 



 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“O pessoal da Prefeitura, o setor Financeiro da Prefeitura está brincando de gestão. 

Promete as coisas e não cumprem. Estão de brincadeira. Tem que se tomar umas 

atitudes mais enérgicas, para que parem com tanta mentira com os funcionários 

públicos que tanto trabalhou”.  

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

"Complementando, se existe um acordo firmado perante a Justiça, o acordo é bem 

claro que por descumprimento, bloqueio de Contas do município. Então, a 

conversa que Vossa Excelência tenha com a com a Defensoria seja nesse sentido, 

pois então, automaticamente aparece o dinheiro". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“A conversa é que não tem mais conversa. A gente conversa com quem quer 

conversar. A gente, conversar com pessoas que diz hoje e amanhã no cumpri, só se 

for com criança, pois quando a gente conversa com criança ela diz que vou não 

volto a fazer nunca mais, mas daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Mas, se 

tratando de gestão, de recurso que garante o alimento da gente, a barriga cheia, o 

pagamento das contas, ninguém está para brincar não. Concluindo, o pagamento 

dos décimos estavam sendo pagos até o dia 30 de cada mês subsequente, que 

fique bem claro e o pessoal tava acatando. Mas, no mês de setembro já não houve 

o pagamento dos décimos e o mês de outubro também não houve o pagamento 

dos décimos. Então, a gente já está juntando dois décimos e assim, realmente a 

conversa com a com a Defensora é essa. Na semana passada, nós conversamos, eu 

fui lá e conversei com ela, depois uma equipe dos aposentados entrou e conversou 

também e o que me foi passado depois, porque eu tive que me retirar antes, que 

ela tinha ligado para o gestor do Atalaia Prev e ele veio na Prefeitura e conversou 

com quem manda em dinheiro e garantiram que sexta-feira seria honrado o 

compromisso e na sexta o pagamento foi feito só do mês de outubro. Não foi o 

Super Peu não, foi a super. Pagou o mês de outubro e não pagou o mês de 

setembro, o décimo, nem o mês de outubro, o décimo. Então, realmente a gente 

nota que infelizmente precisa ser tomadas medidas mais enérgicas. Enquanto eu 

precisar tomar medidas que depender dessa vereadora, estarei do lado do povo, 

do lado dos aposentados". 

 

Vereadora Camyla Brasil 



 

“E até porque, é Lei no município pagar o décimo no mês do aniversário. Então, 

tem que ser cumprido, porque se deixar o décimo para pagar em dezembro, se 

não pagar no aniversário para ser mais leve para Prefeitura, porque eles dizem que 

se deixar todo décimo para o fim do ano fica muito pesado. Tem que ser cumprido, 

por que não é brincadeira você abrir mão do seu décimo em dezembro quando as 

necessidades são maiores, aí você vai receber no mês do aniversário e nem isso. 

Por que fica muito mais leve e nem isso estão cumprindo. Então, é necessário que 

o Ministério Público tome uma Providência cabível para que se resolva esse 

problema em Atalaia, não só do pagamento, como também dos décimos". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“E, até porque, é Lei no município pagar o décimo no mês do aniversário. Então, 

tem que ser cumprido, porque se deixar o décimo para pagar em dezembro, se 

não pagar no aniversário para ser mais leve para Prefeitura, porque eles dizem que 

se deixar todo décimo para o fim do ano fica muito pesado. Tem que ser cumprido, 

por que não é brincadeira você abrir mão do seu décimo em dezembro quando as 

necessidades são maiores, aí você vai receber no mês do aniversário e nem isso. 

Por que fica muito mais leve e nem isso estão cumprindo. Então, é necessário que 

o Ministério Público tome uma Providência cabível para que se resolva esse 

problema em Atalaia, não só do pagamento, como também dos décimos". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Quando a senhora conversar com a Defensoria, pergunte a ele quem é que manda, 

porque são tanta gente para mandar e não é cumprido nada. Um manda e o outro 

desmanda”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

"É o seguinte minha gente, eu estou tratando aqui dos aposentados e 

especificamente, porque já existe uma luta judicial, existe um Acordo Judicial 

homologado pelo juiz, que vale de título judicial. Por que, Lei aqui no nosso 

município vereador, eu vou dizer a você, não se cumpre há muito tempo. Se a 

gente for puxar os da ativa também não recebem décimos há muito tempo. Então, 

décimo aqui para passou a ser artigo de luxo".  

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 



"Só a título de esclarecimento, o pessoal do ativo da Educação, foi pago décimo 

apenas até abril. De Maio para cá, ninguém recebeu". 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

"E da Administração até fevereiro, com exceção de algumas caras mais bonitas que 

aleatoriamente são pagos durante esse tempo". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Cara bonita, ou voto, ou apoio né, alguma coisa tem que ter para esse benefício, 

para poder ser beneficiado nessa Prefeitura, infelizmente. Mas, tudo bem. 

Infelizmente, é como eu digo, Lei existe, mas aqui em Atalaia não andam sendo 

cumpridas há muito tempo. Mas, com relação aos aposentados, que eles tem uma 

situação mais à frente, nós já estivemos lá na semana passada e eu vou tentar 

ainda amanhã, juntamente com a comissão, está lá. Amanhã, não sei se vou 

conseguir, mas se caso elas consigam isso, também eu vou mantendo vocês 

informados, porque precisa realmente aqui acho que cair agora uma bomba 

atômica, porque a situação vai de mal a pior. São classes e classes, todas brigando 

por aquilo que já é de direito conquistado. É muito triste ter que lutar por isso. 

Essas são as infelizes notícias que eu trago para vocês colegas vereadores e 

vereadoras e para a população atalaiense que nos acompanha". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de fazer o uso da Tribuna mais 

uma vez. Em nome da vereadora Neide Miranda, saudar a todos os colegas 

vereadores, já que daqui a pouco vou adentrar num tópico da saúde do município 

de Atalaia. E, mais uma vez, irei precisar da sua colaboração.  

 

Iniciar o meu pronunciamento hoje, lamentando algumas atitudes que acontecem 

no município de Atalaia. E, eu não sei se é só no município de Atalaia, mas algumas 

atitudes nos deixa a cada dia mais cabisbaixo. Como é complicado lidar com gente, 

com o povo do município de Atalaia. Nosso prefeito está implantando 

recentemente o ponto eletrônico para os Servidores Municipais e eu escuto muita 

gente criticar essa atitude do prefeito. Todo mundo conhece aqui que o município 

de Atalaia paga um monte de gente com alta gratificações para ficar em casa. E, 

estão passando aí que esse ponto eletrônico vai ser um absurdo, que é imoral. Mas 

não é. Eu trabalhei no Banco do Brasil com ponto eletrônico e era a melhor coisa 

que aconteceu, porque se a gente se atrasava 10 minutos, descontava, a não ser 



que fosse justificado, pois quando você apresenta a justificativa é abonado por 

quem controla o fechamento da folha. Então, é muito importante a implantação do 

ponto eletrônico em qualquer Instituição. Inclusive, eu até sugiro ao Presidente da 

Casa, que adira também a esse movimento e implante o ponto eletrônico aqui na 

Casa. Informações que eu tenho, que infelizmente eu não sei quem são as pessoas 

que trabalham, que prestam serviço a Câmara Municipal de Atalaia, que temos 

cerca de 40 funcionários aqui dentro, há muito tempo. É um controle para que 

cada um cumpra sua carga horária. Então, essa atitude do Governo é muito 

saudável, porém devia ser feito quando o Governo estivesse com as suas 

obrigações em dias, quando o Governo tivesse honrando seus compromissos. Por 

que eu convivo em Atalaia desde que nasci, eu tenho recebido depoimentos. Ainda 

hoje, uma servidora da Educação como a gente, que hoje passa no mínimo 60 dias 

para receber o seu salário, então a única renda daquela casa vem da educação. A 

professora lá tem 40 horas, tem três filhos, o mais velho tem oito anos de idade e 

precisa ter alguém para tomar conta dessas crianças, porque ela tem que dar as 

suas quarenta horas. E, agora ela não vai poder atrasar 10 minutos para dar um 

banho para o menino ir para escola, para melhorar a comida dele, garantir que ele 

vai almoçar. São três crianças e ela não consegue arrumar alguém para tomar 

conta das crianças, pois não consegue pagar. Um servidor da Educação, nível 

superior, 40 horas, na ordem de R$ 3.500,00, o salário de servidor não consegue 

pagar para alguém ajudar a tomar conta dos seus filhos, porque o Governo não faz 

sua parte. Mas, está cobrando agora". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Só para ilustrar, não pode pagar porque não recebe seu salário em dia e tem que 

estar lá por causa do ponto eletrônico. Não tem nem sequer uma creche que 

coloque suas crianças, porque se as creches do município funcionasse a contento, 

se fosse uma creche que desse condições, porque ultimamente as creches 

praticamente estão fechadas. Como é que essa servidora vai trabalhar e agora com 

ponto eletrônico? O salário não está em dia, não tem uma creche, não pode pagar 

uma pessoa para tomar conta dos seus filhos e a família como é que fica? Em 

primeiro lugar vem a família. Se você sai de casa para trabalhar, um professor vai 

dar uma aula, mas se ele está cheio de problema, como é que ele pode transmitir 

uma aula decente? Como vai dar uma educação decente se o seu filho está 

precisando? Então, é necessário que se veja isso. Eu não sou contra ponto 

eletrônico, agora ele paga em dia, dê condições, mantenha as creches para 

funcionando para poder o funcionário trabalhar. É o minimo que se pede, é a 

condição de trabalho justo, decente. Se você não está lá com a cabeça boa, você 

não pode transmitir uma boa aula para um aluno". 



 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Então, assim, o meu entendimento é que realmente precisa do ponto eletrônico o 

município de Atalaia. Agora, precisa do ponto eletrônico, porque os próprios 

gestores de muito tempo causaram esse caos administrativo do município de 

Atalaia. Então se resolve com ponto eletrônico, que seja implantado para todos, 

para todos, que todo mundo sabe aqui quem é de Atalaia, quem trabalha, quem é 

de Maceió e que trabalha, quem é do Recife que trabalha aqui. Quem trabalha aqui 

nesse município todo mundo conhece. Então, que seja implantado, mas que seja 

para todos, porque a partir de agora a fiscalização vai apertar, vai apertar para todo 

mundo. Inclusive, nós vamos abrir um espaço da internet daqui a pouco, após a 

entrega do nosso gabinete, onde vou abrir um canal no gabinete do vereador 

Anilson para quem quiser fazer alguma denúncia de algum servidor que não esteja 

trabalhando, que você conheça e de forma anonimamente. Eu terei o prazer de ir 

procurar o prefeito, de procurar a Justiça para tentar resolver, para a gente tentar 

pelo menos fazer que o TAC seja cumprido, que é de até dezembro manter as 

contas do município, dos servidores em dias e que após conseguir esse feito, a 

gente inicia o novo TAC para que não haja mais atraso nos salários do servidor de 

Atalaia. 

 

Outra situação de Atalaia, que nos deixa cabisbaixo, é que os servidores da Saúde 

do município de Atalaia, que há muito tempo vem aí capengando por falta de 

estrutura, por falta de medicamento, por falta de atenção humana, perderam 

recentemente a sua parcela no programa Federal do Pmaq. Para quem não sabe 

como é que funcionava, basicamente ele medi a excelência da qualidade dos 

serviços oferecidos pelo PSF do município de Atalaia. Na última avaliação nós 

caímos e quem sofreu foi os servidores da Saúde daquele serviço que tinha o seu 

incremento de R$ 300,00 no seu salário, que tinha um salário mínimo e tinha 

R$ 300,00. Vocês não imaginam, senhores vereadores, a falta que tá fazendo na 

casa daquele servidor, até porque nem recebe. Então, isso vem deixando a gente 

triste no município de Atalaia". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“O Pmaq Foi um acordo que foi feito e que dava uma percentual para o funcionário, 

do serviçal ao médico, na faixa de 70% e 30% ficava para Secretaria. Foi cortado 

depois que veio a fiscalização. Não era uma coisa regular, por exemplo se 

passaram 3 meses, aí quando essa parcela vinha, era rateado. Inclusive no nosso 

salário, servia para descontar o Imposto de Renda. Quando veio a fiscalização, na 



época era o Juliano o secretário e o descaso da Saúde era total. Nós funcionários 

foi quem fizemos a limpeza dos Postos de Saúde, compramos material para pintar. 

Inclusive no Posto que eu trabalho eu comprei na Solange todo material para a 

gente fazer as gambiarras que lá não tinha energia, porque era uma casa antiga. 

Nós fizemos as gambiarras nas paredes para ter iluminação, pintamos, então, nós 

trabalhamos com o nosso dinheiro e mesmo assim Atalaia ainda diminuiu. Apesar 

de todo empenho, de todo gasto do funcionário e do trabalho para que o Posto 

continuasse funcionando. Para vocês verem o descaso com a saúde do município 

de Atalaia. Inclusive as visitas na área onde eu trabalho era feita em meu carro". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Inclusive a gente sabe que Vossa excelência atende até em outras áreas, na hora 

da necessidade do município, porque mais do que uma médica, a senhora é uma 

cidadã atalaiense e como a gente, tem amor por essa terra. Realmente todos nós 

vimos o empenho de cada PSF em fazer aquela meia sola, aquela maquiagem, mas 

esquecemos que o programa do Pmaq entrevista o usuário do Posto, que quando 

eu chegar lá na entrevista, com certeza disse que estavam fazendo aquilo agora 

para tapear, pois não tem médico, não tem remédio, não tem dentista, não tem 

nada. Isso deixa agente triste, porque vai penalizar apenas os servidores do 

município de Atalaia, que, como eu falo há muito tempo, é quem banca a 

economia do município de Atalaia". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Não estou lembrado muito da porcentagem do rateio dos agentes de Saúde, pois 

ficou uma porcentagem para a Prefeitura comprar material para os agentes de 

Saúde. Mas, até agora não compraram nada. Gostaria de solicitar a Secretária de 

Saúde que ela mande informações sobre esse dinheiro e em quê ele foi gasto. Que, 

se possível, essa Indicação seja coletiva”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“"Isso vai deixando a gente triste, ainda mais a situação lá dos guerreiros lá do 

Conjunto Deus é Fiel, que há muito tempo ele vem se arrastando a legalização e 

entrega daquela comunidade, que hoje é taxada como uma comunidade 

marginalizada, uma comunidade de bandidos. É taxada desse jeito porque o Poder 

Público abandonou aquela comunidade. Desde já, tem uma indicação acho que foi 

do vereador Marcos, solicitando o abastecimento de água através do carro-pipa, 

porque no início dizia-se que não não ia ter fornecimento de água porque o 



conjunto não foi entregue. Hoje a maioria das pessoas que estão ali são filhos de 

Atalaia, como nós, e precisa da atenção do Poder Público.  

 

Finalizado o meu pronunciamento, preciso também tocar no assunto que nos deixa 

também triste. Recentemente a proibição da venda de bebida alcoólica lá nas 

margens da BR-316, na Vila José Paulino. A gente entende realmente que estar na 

margem da BR, que existe um certo risco, mas a gente, acima de tudo, acredita que 

tem que haver um diálogo e encontrar um meio-termo, um entendimento. Uma 

pessoa apresenta aqui uma Portaria vereadores em que em nenhum momento a 

ela proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas, em nenhum momento ela limita 

o horário, ela proíbe a comercialização para menor de idade e que realmente tem 

que ser proibido, porque quem é pai de família sabe o tormento que é saber que o 

filho está saindo de casa para consumir bebida alcoólica. Se por um acaso, em um 

elemento tiverem essa postura de fornecer bebida alcoólica, de vender bebida 

alcoólica para menor de idade, tem que ser penalizado, tem que ser 

responsabilizado. Mas, tem que haver um meio-termo entre os proprietários de bar 

e restaurante, a Câmera como intermediadora e o Poder Judiciário. E, a decisão 

final na verdade parte do Poder Judiciário. A casa tem uma Lei regulamentando o 

horário de funcionamento, mas vocês precisam entender que acima da Lei 

Municipal existe uma Lei Federal que limita em algumas situações a 

comercialização às Margens da BR. Mas, acima de tudo a gente precisa ter um 

entendimento que são pais de família que estão precisando fazer a sua feira, que 

estão precisando arcar com suas despesas. 

 

Diante do exposto, eu finalizo hoje o meu pronunciamento me colocando à 

disposição dos comerciantes das margens da BR-316, onde eu gosto de frequentar 

e onde eu vejo um povo pacato, um povo humilde e os amigos que já se 

encontram naquela região há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, e que agora não 

tem mais para onde se encontrar. Então, desde já me proponho a ajudar. O 

vereador Alexandre ele já fez uma ligação para o nosso promotor e vamos tentar o 

entendimento e chegar no meio-termo, para que ninguém saia prejudicado". 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

"Inicio a minha fala, só complementando aqui a fala do meu colega Vereador 

Anilson Júnior, quando ele fala que realmente na Portaria não está terminando essa 

proibição da venda da bebida alcoólica. Porém, lá está mencionado que deve ser 

cumprida a Lei 11705/2008, que refere-se a Lei Seca. Então, realmente está 

determinado que é proibido a venda de bebida alcoólica nas margens da BR. Eu 

quero dizer que tudo na vida a gente tem um meio de conciliar. Que vocês hoje, 



que estão aqui representando as pessoas desses estabelecimentos, contem com 

esta a vereadora. Vamos realmente fazer essa ponte, para que a gente possa 

chegar numa conciliação com Ministério, com o magistrado. Claro, eu entendo a 

parte da preocupação deles no sentido de diminuir a violência, pois nos últimos 

dias a gente tem visto jovem sendo assassinado no município. Mas, também nós 

temos que ver o direito de vocês, o trabalho de vocês. Então, acho que nada 

melhor do que sentar nós aqui vereadores e tenho certeza que todos eles estão 

dispostos a acompanhar vocês para que a gente possa chegar a um denominador 

comum e ajudar da melhor forma. Infelizmente nós não temos o poder de decisão, 

mas enquanto representantes da população, eu me disponho de ir a hora que for e 

até de intermediar". 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

"Realmente, assim que saiu essa Portaria uma comissão esteve lá no Fórum e eu 

entrei para falar com o promotor, para tentar intermediar e interceder em favor 

deles, até porque realmente na Portaria não existe nenhuma proibição explícita. 

Mas, implicitamente, ele pede a aplicação da Lei Seca que é justamente a Lei que 

Vossa Excelência acabou de citar. Realmente existe uma determinação Federal 

onde não permite e eu, naquele momento, tinha conversado com todos os 

comerciantes que sei que para a maioria deles é a única fonte de renda, que eles 

tem aluguel para pagar, que é uma situação bastante difícil e eu disse até naquele 

momento que me colocava a disposição, mas que tivessem um pouco de paciência 

para que através do diálogo nós pudéssemos reverter a situação, até porque essa 

Lei é de 2008. Na verdade, ela já existe desde 2008 o que não havia era o pedido 

de fiscalização e aplicação da Lei aqui no nosso município. Pedi para que tivesse 

um pouco de paciência, para que através do diálogo a gente chegar num consenso 

que é justamente isso que nós estamos buscando. Acontece que no final de 

semana tudo funcionou ou em sua maioria. E, ontem, eu acho que as pessoas que 

estavam no Fórum juntamente comigo, eu ontem só não me comeram viva, porque 

acho que eu sou muito grande e crua não queria, mas o promotor mesmo ele 

estava extremamente chateado, dizendo que estava sendo feito de besta, de 

palhaço, que tinha sido cumprida. O pessoal do Comando foi chamado ao Fórum e 

se reuniu junto com o Dr. João Paulo. Se a gente for quebrar o braço, medir forças, 

infelizmente a gente vai perder, porque a Lei é Federal. Então, não adianta a gente 

querer medir forças onde existe Lei. Quando existe Lei, a gente não mede forças, a 

gente dialoga demonstrando que aquilo ali é o ganha-pão de vocês. Isso tudo ele 

até entendeu. E, naquele dia que ele saiu lá do Fórum, ele saiu bastante maleável. 

O Ademar está aqui e não me deixa mentir. Ele me ligou quando saiu de lá, no final 

de semana eu conversei novamente, eu disse que são pais de família e tudo. E, 



quando foi depois, ele recebeu as imagens de que tudo funcionou. Então, assim, 

peço um pouquinho de paciência e tem o meu apoio, mas como existe Lei Federal, 

a gente precisa ir no diálogo. Na quebra de braço, infelizmente vocês vão perder. 

Então, eu quero estar junto com vocês, assim como os outros vereadores também, 

mas eu peço que vocês sejam sensatos".  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"Fica complicado realmente e por atitude de A, termina um pagando pelos demais. 

Mas, assim, vamos tentar realmente ver o que nós, enquanto representantes de 

vocês, podemos ajudar nesse sentido.  

 

Me deixa muito triste vi a essa casa e a um ano e onze meses, quase que todas as 

terças-feiras, só faltei duas sessões aqui por motivo justificado, e me deixa muito 

triste cada vez que a gente vem, cada vereador que vem a essa Tribuna e não tem 

uma notícia boa pra gente discutir aqui, um avanço nesse município. Ninguém 

enxerga nem de longe para dizer que está se aproximando. A cada dia que passa, 

infelizmente e isso me deixa triste, ter que vim aqui falar que eu estive reunido na 

no gabinete do prefeito na quinta-feira, com alguns vereadores, para cobrar direito 

do servidor. E, de ter ido hoje, as 09 horas da manhã para o gabinete do prefeito 

cobrar salário atrasado de funcionário contratado, que trabalhou 5 meses e foi 

colocado para fora através de Rede Social e não recebeu o seu salário, o seu direito. 

Isso realmente é vergonhoso. Claro, o gestor ia dizer o quê a não ser que tem 

interesse de pagar e que vai tentar. Mas, não tem uma luz para dizer assim é daqui 

a um ano que eu vou lhe pagar. Então, assim, realmente é triste e lamentável você 

ver uma mãe de família como disse lá no gabinete hoje, que tá com três conta de 

energia, que tem duas filhas para criar e não tem previsão de quando vai receber 

pelo serviço que ela prestou ao município. Ela não foi pedir dinheiro a ninguém, foi 

pedir pela colaboração que ela deu ao município. Realmente é muito triste, é 

lamentável. Enquanto Deus permitir que eu esteja aqui todas as terças-feiras, eu 

irei sim bater nessa tecla e cobrar para que os direitos sejam garantidos.  

 

Disse mais de uma vez semana passada e hoje, que uma das atitudes mais 

louváveis que o gestor fez durante essa gestão foi ter baixado aquele Decreto. Sou 

favorável desde que ele seja cumprido. O seu canal vereador Anilson Júnior, a 

primeira pessoa que vai mandar a lista que você precisa sou eu, porque eu tenho.  

Baixou o Decreto, vamos cobrar vamos e fiscalizar para que Decreto seja cumprido 

na sua íntegra. 

 



Acho certo sim, porque não? Agora, para eu cobrar o seu dever, primeiro eu tenho 

que garantir o seu direito. Ponto eletrônico, cobre. Cumprir horário? Claro. Se não 

quiser trabalhar, pode pedir pra sair, pois tem tanta gente querendo. Agora, que 

também garanta o direito do servidor, garanta o direito de quem vem sofrendo 

esse tempo todinho. Hoje a gente trata, porque foram contratados da Educação 

que estiveram, mas os contratados da Saúde também saíram com dois meses de 

salários atrasados e sem perspectiva de receber. E, hoje uma funcionária mesmo 

falou na presença da Secretária de Educação, que nos foi apresentada hoje, pelo 

menos a mim e quando disse nós estivemos semana passada e ela disse, eu vou 

me reunir com o prefeito e depois eu lhe aviso, mas quando a gente foi de novo 

ela simplesmente disse eu não tenho o que dizer, eu não tenho previsão, eu não 

sei. Realmente ela não sabe, pois quem manda é o gestor. Então, o mesmo está 

ocorrendo na Saúde, onde eu tenho conhecimento que alguns profissionais já 

foram procurar saber, mas infelizmente a secretária não tem uma posição de 

quando isso seja pago. Minha gente, hoje o servidor ele está querendo negociar, as 

pessoas que saíram, estão querendo negociar. Estávamos hoje numa audiência de 

conciliação, querendo negociar, você divide aí. Tipo Insinuante, em 12 vezes e eu 

aceito. E, não teve proposta. Realmente é muito triste, você se coloque no lugar do 

outro que você com certeza vai saber". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

"Ainda tem as pessoas do ano passado que não receberam. Tem pessoas de agora 

que estão sobrevivendo pela ajuda de cesta básica. Eu conheço pessoas que foram 

postas para fora e elas estão sobrevivendo por ajuda de cesta básica. Então, isso é 

uma vergonha, uma humilhação muito grande que se faz com um ser humano. Se 

você não pode contratar, você não contrata, mas, se você contrata, você tem 

obrigação de pagar. Então, isso não se faz com ninguém, isso é uma vergonha no 

nosso município. Eu, como representante do povo, muitas vezes eu tenho 

vergonha das atitudes dessa gestão e nós vereadores cobramos e não podemos 

fazer nada, porque quem dá o aval, quem assina é o Executivo. Vejo aí no 

Facebook as reclamar ações com os vereadores, mas a gente não tem o poder de 

pagar. Estávamos presentes hoje e realmente foi o que Vossa Excelência disse, 

vamos pagar em 10 vezes, vamos dividir em R$ 500,00 por mês e mesmo assim, 

não tivemos uma resposta do prefeito. Então, realmente o caso é muito crítico". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



"Mais cedo, a nobre vereadora também estava presente e ele se comprometeu de 

daqui a alguns dias vê que acordo iria poder fazer. Que todos nós fiquemos 

vigilantes e fiscais para que realmente os direitos dos servidores sejam garantidos.  

 

Falando ainda na Saúde, além do salário atrasado, esse mês de novembro é onde 

se intensifica a prevenção da Saúde do homem e infelizmente os exames no 

município eles foram suspensos. Então, é lamentável, pois não tem o que se fazer 

de campanha de Novembro Azul, a não ser só botar o laço azul nos peitos, um 

papelzinho, um panfleto, se a gente não vai oferecer o serviço". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

"Nós tivemos também o Outubro Rosa e quando pedi a enfermeira do posto que 

eu trabalho para que ligasse para ver se mandava um lanche, disseram que não 

podia fazer nada e nós fizemos um bolinho, uns lanchezinho, onde fizemos as 

palestras em conjunto com a população, tudo por conta de nós funcionários, pois 

dividimos a despesa e fizemos. E, lembrando também que amanhã é o Dia do 

Diabetes, onde a gente tem a obrigação de prevenir a diabetes. Sabemos que é 

uma doença de família, quem tem um pai, um irmão, tem a tendência, mas 

também pela alimentação né que a gente come muita massa, principalmente as 

refinadas e com muito açúcar, muito refrigerante, quando se faz pouca atividade 

física. Também tem que ter essa consciência, que tem que melhorar, porque a 

diabetes cada vez mais aumenta, e, por conta principalmente da alimentação e dos 

hábitos errados que nós fazemos". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"O secretário estava aqui, mas se ele tiver me ouvindo, secretário de Infraestrutura 

há dois dias que a Rua da Igreja está sem água. Sei que preciso encaminhar isso ao 

diretor do SAAE, inclusive eu já enviei uma mensagem para ele, mas eu acredito 

que a Infraestrutura pode ajudar, porque o carro do lixo que passou quebrou o 

cano e fizeram lá uma gambiarra, mas os canos estão todos descobertos lá na Rua 

da Igreja. Todos ou na sua maioria. Como também a reclamação tem que ser para 

Infraestrutura e para o SAAE, essa questão do Deus é Fiel. Realmente a gente 

precisa dar as mãos e tentar não só falar aqui, mas agir, porque essa comunidade 

vem sendo penalizado, massacrada em todos os seus aspectos. Eles vivem de 

forma desumana. Nos dias atuais você não tem energia, você não tem lâmpada, 

você não tem água, é questão até de sobrevivência. Então, eu faço esse 

chamamento aos nobres colegas para que a gente possa mais uma vez bater na 

porta do nosso vizinho aqui, pedindo ajuda. Secretário me ajude, na Rua da Igreja, 



eu sei que é a água, mas assim mesmo Vossa Excelência pode me ajudar bastante, 

pois os canos estão lá descobertos. E, a comunidade do Deus é Fiel hoje veio aqui 

cobrar melhorias e eu tenho certeza que o senhor, mais do que ninguém, sabe das 

necessidades de lá". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de registrar a minha ausência da sessão passada por problemas de Saúde. 

Agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida pela recuperação de seu filho 

Vinicius. Fizemos várias orações. 

 

Senhores vereadores, a crise continua se alastrando mais ainda. Temos aqui coisas 

que poderiam não estar havendo, mas temos coisas também que poderiam estar 

em piores situações. Eu não sei se os senhores já receberam, pois aqui está datado 

de 02 de novembro, que é o relatório da Audiência Pública que eu aqui venho 

pedindo insistentemente, justamente para tirarmos duvidas a respeito disso. 

Sabemos do sofrer que é o funcionário trabalhar e não receber. Ou quando receber, 

receber com 60 dias ou mais. Mas, temos também que vê que o Brasil tem dado 

uma mudada tão brusca, tão rápida, que a gente não sabe como vai ser o nosso 

amanhã.  

 

A respeito dessas reclamações, gostaria de passar que ontem, nas redes sociais, 

vimos União dos palmares e mais três cidades, que agora me foge a memória, mas 

que fizeram a mesma determinação que o prefeito daqui. Decretaram ponto 

eletrônico e dispensaram todos os contratados de uma forma unânime. Temos a 

preocupação de vê a vida ao nosso redor, para que a gente norteie as nossas 

posições que são tomadas em nosso município. Não adianta nada crucificar só o 

prefeito ou só o secretário, pois um companheiro aqui já dizia que esse problema 

já vem de várias administrações, lá de trás. Sabemos que tem gente que tem um 

salário menor do que a gratificação que foi implantada de anos atrás. E, que agora 

vai ter que fazer valer o direito de receber. Vai ter que trabalhar os 30 dias, senão 

não vai receber. E, é isso que dá a disparidade. Temos funcionários que tem três 

empregos em três municípios diferentes. Ou será que estou inventando essa 

historia? Mas, agora vai ter o cruzamento de folhas. Temos coisas boas a virem e 

não adianta vim pra cá só jogar lamentos.  

 

Quero aqui dizer que lutei para ver o meu país melhor. Por isso, apostei no 

presidente que ninguém apostava. Mas, que em 90 dias transformou-se num mito 

da política mundial. E, tenho certeza que todas essas coisas vão acabar. Num é que 

ele seja melhor do que os outros, mas jamais será pior. 



 

Esses cortes que a vereadora Neide falou agora, sobre os cortes do Pmaq, vão ser 

maiores. Isso é culpa dos vereadores de Atalaia ou da população de Atalaia? Não, 

isso é pelo descalabre administrativo que imperava há 16 anos ou mais no Brasil. E, 

para se ajeitar uma coisa que está errada, tem que acertar outras. Infelizmente a 

vida da gente é assim, dias bons e dias ruins, pois se fosse todos os  dias bons, 

ninguém iria fazer nada. Então, correr atrás é preciso. 

 

Quero dizer que não vim aqui para proteger o prefeito, em momento nenhum. 

Sempre estou e sempre estive ao lado dos funcionários. Luto pelo que é legal, real 

e verdadeiro e estou a disposição de todos para irmos a essa luta de novo. Mas, 

pergunto a todos qual é a regra que vai ser implantada e vai nortear os recursos a 

partir de janeiro no Brasil? Ninguém sabe. Vamos ter que esperar a transição de 

Governo que está sendo feita. Vamos ter que esperar as mudanças que vão ser 

implantadas.  

 

Citaram aqui agora a pouco, a questiúncula dos bares. Nós aqui somos pequenos 

demais para resolver. Conversava lá atrás com o meu amigo Machado e explicava 

tudo que foi falado aqui. É uma questão Federal e nós somos municipal. Mas, como 

disse a vereadora Camyla, é preciso que a gente dissimule nesse momento, porque 

se partir para a briga, vamos perder de antemão. Mas, se formos para um acordo, 

pode ser que saia um acordo bom. Sempre digo aqui que é melhor um péssimo 

acordo, do que uma boa briga. Denuncias de drogas e etc ali naquela região é que 

levaram ao fundamento desta questão. Excesso de paredões foi o que levaram a 

esse fundamento final. Há cerca de dois meses eu estava correndo uma Cavalhada 

e eu ouvi o padre reclamando lá da Igreja, que não tinha mais quem tivesse paz no 

final de semana, quem morava na região, por conta da altura do som dos paredões. 

E o Machado, que não tem nada a ver com isso, vai tá pagando. E como vamos 

resolver? O caminho é o do entendimento. Se quiserem iremos falar com o Dr. 

Sostenes a hora que for, mas se for pra briga vão perder. São não sei quantos 

metros de área da Federal e se vocês continuarem abrindo, quem virá é a Federal. 

Estou a disposição de vocês, apesar da saúde um pouco alterada. 

 

Essa questão do prefeito não botar em dia. É muito fácil muitos chegarem e dizer 

que os vereadores estão roubando com o prefeito, pois o dinheiro entra e some. 

Um diz que o secretário pegou o dinheiro e sumiu e o outro diz que o dinheiro 

sumiu com aquela turma que estar lá. Não é assim minha gente. Temos que ter 

consciência, pois a crise é real. Agora, que existe também a acomodação da 

administração em manter certas pessoas que não tem a capacidade de continuar 

na pasta. Eu disse isso ao prefeito. No inicio desse mandato eu disse ao prefeito na 



casa dele que ele trabalhasse um ano no regime de quatro ou cinco secretários no 

máximo. Trabalhando como um pólo, colocando um para administrar da Branca 

pra lá, outro no centro, outro nos Olhos D’água e Santo Antônio. Loteava em cinco 

zonas e talvez estivesse dado certo. Talvez tivesse pago a esses funcionários que o 

município está devendo”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Mas vereador, tem esse super-homem aqui em Atalaia. Infelizmente não funciona. 

Mas, tem. Está aqui o secretário de Infraestrutura, que não compra nada se antes 

não passar por ele. Nobre vereador, eu já venho dizendo do começo do meu 

mandato, a questão de Atalaia é falta de organização e planejamento. Isso faz 

quem mora na cidade e quem sabe a dificuldade de cada um, não um forasteiro”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Medidas ante-povo, medidas ante-política são boas para o prefeito? Mas, ele está 

agora sendo obrigado a tomá-las todos os dias. Quando toma uma que não dar 

certo, tem que tomar uma mais dura, mais na frente toma  outra mais dura ainda. A 

esperança que eu vejo é que a arrecadação aumento mais de R$ 500.000,00 em 

novembro. Deus tomara que em dezembro dê um estouro como dar todos os anos. 

Na realidade, as dificuldades vão permanecer ainda uns dias. Tenho certeza que 

Deus vai nortear e com essas medidas vai melhorar. Espero que em dezembro 

tenha uma arrecadação boa e janeiro e fevereiro, como sempre, mantenha-se o fiel 

da balança para que pelo menos a gente diga que Ataalaia vai ficar pagando em 

dia a todo o seu funcionalismo”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Em nome de Deus, abraçar a todos os munícipes atalaienses que estão nos 

ouvindo nesse momento. 

 

Nosso amigo vereador Fernando Vigário falou agora a pouco sobre altos salários 

nesse município, que as vezes estão encostados em casa. Esses salários foram 

resultados de politicagem instaladas em nosso município. Isso é herança velha dos 

gestores que passaram por esta casa grande. Esses altos salários eles não estão no 

bolso do gari, do Guarda Municipal, do servidor do SAAE, mas ele está no bolso de 

uma minoria. Veja de que forma esse alto salário chegou em seu bolso. Chegou 

através de negociata política, para acompanhar o cordão azul e o cordão vermelho. 

Gostaria de uma Indicação para aqueles que ganham acima de nove mil reais em 



Atalaia, mas não pode. Queria que vocês vissem quem são os beneficiados com 

salários altos aqui neste município. Não são vocês servidores da Educação, da 

Infraestrutura, da Saúde, mas sim uma meia dúzia que vem corroendo os cofres 

públicos e sem dar um dia de serviço. Está provado mais uma vez que quando se 

vai para uma disputa política, esses servidores pedem para fechar e o fechamento 

foi acordos irresponsáveis de gestores e hoje Atalaia tem salários de mais de 10 mil 

reais. Acho que é um dos maiores do Brasil. Qual município alagoano consegue 

pagar a um servidor mais de 10 mil reais por mês? É tanto dinheiro que eles tem 

que sacar de duas ou três vezes, ou dentro da agencia bancária. O que mais 

envergonha é saber que essas pessoas, além de levar tudo isso, eles não trabalham. 

Eu lanço um desafio aos amigos atalaienses, pois tenho dois servidores públicos 

dentro da minha casa, a minha irmã e o meu irmão, se quiser eu posto os salários 

deles nas redes sociais. Agora eu desafio se eles ganham 10 ou 15 mil reais. Mas, 

olhem quem ganham esses valores acima de 10 mil, olhem os sobrenomes deles. 

Isso vem de arrumações políticas desde 20 anos atrás.  

 

Fiquei triste por estes dias, quando abri o Facebook e vi uma critica, onde querem 

jogar todos os problemas de Atalaia na Câmara de Vereadores. É fácil vocês 

acharem culpados. Mas, você não se culpa quando você seguiu uma linha política 

no último pleito eleitoral. Você não se culpa por ter contribuído para esta desgraça 

também. Você não e culpa que votou no prefeito, no vereador, no ex-prefeito. 

Quando o Mano era prefeito eu vi o público do SEATA ser um. Quando o Zé do 

Pedrinho assumiu, o público do SEATA era outro. Os que estavam fora queriam 

entrar e os que estavam dentro não queriam sair. Muda muito rápido aqui em 

Atalaia. Por isso é fácil chegar nas redes sócias e colocar a culpa nos vereadores, 

dizer que são omissos. Dizer que a Câmara toma café com leite e a Prefeitura 

cafezinho.  

 

Quero dizer a você cidadão ou cidadã, que faz uma autocrítica em cima de Marcos 

Rebollo, digo a você os itens que faz com ele esteja aqui nesta casa. Eleito por duas 

vezes. É a minha credibilidade e o meu caráter de andar de cabeça erguida aqui 

dentro desta Casa. Agora, você faça uma autoanálise de você mesmo, pois eu 

nunca precisei sair corrido desta cidade. Nunca passei cheque sem fundo. Não me 

escondi de cidadão nenhum desta terra e nem vou fazer isso. Você, para criticar 

alguém, faça primeiro uma autoanálise dentro da sua casa, se você é bom pai, se é 

bom irmão, se é bom vizinho, se é bom pagador, se você tem crédito na sociedade 

atalaiense. Quero dizer a você que meça as palavras quando for criticar homens de 

bem, que você pare, conte até dez e respeite. Leia o meu discurso no Atalaia Pop e 

veja que a carapuça vai cair mais uma vez na cabeça desse irresponsável, pois ele 

sabe que nunca precisei sair corrido daqui. Vivo aqui nesta terra a mais de 35 anos, 



fazendo amizade e honrando os meus compromissos e não vou deixar de honrar 

os meus compromissos de legislador.  

 

Está aqui aprovado pelos amigos vereadores, através de Indicação do vereador 

Marcos Rebollo, que coloca as gratificações ininterruptas de dez anos. Os 

mototaxistas hoje têm placa vermelha e isso foi indicação minha. Pegamos uma 

Guarda Municipal com sete anos de existência e com 30% de risco de vida e hoje 

ela tem 70%. Tenho contribuído nesses seis anos que tenho de vida pública. 

Respeito, faça uma autoanálise de você quando for criticar alguém, pois nunca me 

escondi aqui para defender os direitos do cidadão e do servidor público, assim 

como também os meus colegas. Se somos omissos algumas vezes, é porque não 

podemos dar a canetada para pagar a vocês. Mas, isso me dói, pois sei o quanto 

dói salário atrasado. E, quando atrasa o salário no Pilar, eu vou pra briga.  

 

Quero dizer a vocês que estou de licença médica por uma contusão no joelho, mas 

eu trabalho, eu dou 24 horas de serviço e as vezes 12 horas na cidade do Pilar. Sou 

servidor público e servidor público que trabalha, ele quer receber. É vergonhoso 

hoje a situação de Atalaia, onde um gari, que vive assando e comendo, está com 

dois meses atrasado. Um servidor público da Educação, onde tem pessoas que 

estão prestes a se aposentar, que estão pagando aluguel, faculdade do filho, tem 

Farmácia pra pagar e hoje não receber seus ônus em dia. Não fiquem achando que 

estou satisfeito com isso, pois sou atalaiense, amo essa terra e quero vê todo 

mundo feliz. Até porque, quando funciona a Saúde, quando funciona a Educação, o 

munícipe atalaiense não vai a sua porta pedir exames. Temos o exemplo de Campo 

Alegre e Teotônio Vilela. Com a Saúde de lá, ninguém vai procurar vereador para 

fazer exames, ultrassom, para pegar remédios. Tá lá uma Saúde que funciona, uma 

Educação que é exemplo. O que está faltando é gestor ser gestor, pois não tem 

sido não. 

 

Não tenho procuração para defender o financeiro, mas houve uma critica 

implantada em Atalaia, dentro do Setor Financeiro, onde o filho do prefeito foi o 

mais criticado, porque não resolvia a situação. Ao ponto de cair e perder o cargo. 

Derrubaram o filho do prefeito, num efeito escadinha, onde o cara sai pela porta 

de uma Secretaria e sai minando as outras. Tem mais de cinco ou seis Secretarias 

ocupadas por uma pessoa só. A verdade é essa. É pouco uma pra ele? Então deram 

duas. É pouco duas? Então deram três, quatro. É por isso que foi denominado 

como super. Aqui em Atalaia está sendo a liga da justiça dos super heróis. Cadê o 

super homem que vinha resolver os problemas em 90 dias? Cadê o respeito com 

essa Casa Legislativa? Quantos ofícios chegaram aqui informando o pagamento do 

servidor público? Mas, eu tenho me preocupado. Tenho ligado para o Léo, que me 



diz que não sabe. Então, quem é que sabe? Quem vai dar essa resposta? Vocês tem 

recebido alguma resposta do Financeiro? Informando que não vai sair pagamento 

por causa disso ou daquilo outro. Mas não, simplesmente se cala.  

 

É por isso, nobre vereador Mauricio, que temos que marcar uma reunião com o 

senhor prefeito e perguntar com quem está a chave da Prefeitura, se tá com ele ou 

com o secretário de Finanças? Até um dia desses, Atalaia era a única cidade do 

Brasil que não tinha secretário de Educação nomeado. Como é que pode? Foi 

nomeada a secretária agora e confesso que não recebi nenhum comunicado. Essa 

situação não está só no servidor, não está só nas ruas, ela chegou aqui. Estamos 

caindo juntamente com esse Governo, caindo juntamente com o descaso, pois 

somos penalizados quando dar errado lá. Por isso eu torço e dou sustentação para 

ele dê certo. Hoje, não pude estar presente, mas outros vereadores estiveram na 

Prefeitura, para falar com o prefeito em prol dos funcionários. Não estou aqui para 

torcer contra prefeito e gestão, estou aqui para que a gestão ande e dê certo. Mas, 

estamos ficando omissos quando aceitamos algumas situações”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“É impressionante, pois não sei qual é o setor de trabalho do secretário de Finanças. 

Desde a semana passada que ando nessa Prefeitura atrás dele, mas não o localizo. 

Telefone eu nem quero, pois ele não atende. Queria saber o local onde ele trabalha. 

Aqui em Atalaia que não é, porque só vi ele hoje em uma reunião, onde entrou 

mudo e saiu calado. Quem deveria  falar era ele”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Vereador Marcos, aproveitando a sua fala, gostaria que encaminhasse para cá o 

nome do novo secretário de Educação, pois ninguém sabe. Essa Casa não foi 

informada. Somos representantes do povo, mas não temos essa informação. Pelo 

menos que comuniquem a gente, para sabermos a quem podemos reivindicar”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Não poderia deixar de falar, porque estive agora na Secretaria de Educação, falar 

com o secretário. A secretária me disse que assumiu definitivamente. A secretária 

de Educação é a Girlene. Uma pessoa muito preparada”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 



“Venho ouvindo atentamente os pronunciamentos de Vossas Excelências aqui na 

Câmara. Tem coisas que temos que parar e analisar aqui no nosso município. As 

medidas que estão sendo adotadas agora pelo Executivo. As vezes acontece na 

nossa casa, de termos uma programação de pagar água, luz, feira e telefone. Por 

exemplo, a gente ganha em torno de mil reais e quando se coloca todas essas 

despesas, ela dá em torno de mil e trezentos. Então, você já tem um déficit de 

trezentos mil. Acho que qualquer gestor se sente bem em ser prefeito de um 

município, administrar uma pasta, quando o pessoal recebe em dia. Agora, é bom 

ressaltar que as medidas que estão sendo tomadas nestes dias, de ponto 

eletrônico e de cruzamento de folhas, tem que ter em torno de dois a três meses 

para vermos o impacto dessa decisão. A gente vê, pois é público e notório no 

Portal da Transparência, que entrou um milhão e meio na parcela do dia dez, mas 

tem folha de pagamento, tem o combustível, manutenção de carro e uma máquina 

para se administrar. Essa Câmara está aprovando medidas para resolver os 

problemas e também ajudando o prefeito do município. Até peco aos senhores 

vereadores, pois, as vezes, determinadas medidas que estão sendo tomadas aqui 

do ponto eletrônico, do cruzamento de folha, pois nos bastidores as vezes tem 

pessoas ligadas a algum político, a algum vereador e não querer fazer arrumação, 

pois vai atrapalhar o andamento da coisa. O pau que dá em Chico, tem que dá em 

Francisco. Que o prefeito tome essas medidas completamente, para colocar o 

município em dia. Aí lhe digo vereador, que se daqui a três meses a gente não vê 

uma melhoria, vê resultados, pois precisamos trabalhar com base e em dados, 

como já falei para o SEATA quando veio aqui. Quando foi mostrado os dados e 

discutido, viu que não tinha condições realmente de no momento de se dar o 

aumento. Acho que a Câmara tem que ser parceiro e ajudar. Estamos em crise e 

isso não é só em Atalaia. A cidade vizinha de Chã Preta demitiu e também está 

fazendo ajustes. Se você trouxer hoje aquele rapaz que foi candidato a Presidência 

e que diz que resolve tudo, o Meirelles, ele não resolve o problema de Atalaia, pois 

tem três milhões e quatro em dividas. Acho que está sendo louvável o cruzamento 

de folhas. Vereadora Janaína ficou de fazer um Requerimento, que não sei se fez, 

para o Estado, pois tem também funcionário que é do Estado. Temos que tomar 

essas medidas. Eu não vou aqui pedir para favorecer eleitor meu sobre alguma 

medida. Quem fez para 40 horas, vai trabalhar para atender as 40 horas, quem fez 

20 horas, vai trabalhar 20 horas, quem tá em casa ganhando do município, vá 

trabalhar. Todo funcionário tem que trabalhar. Agora, tem muitos funcionários que 

é apadrinhado. Vereador faz pronunciamento aqui, mas quando é depois vai lá 

para ajeitar fulano. Isso eu não faço. Vou dizer na Tribuna se tiver favorecimento de 

alguém, pois essas medidas são para ajeitar o município”.    

 

Vereador Marcos Rebollo 



 

“O nobre vereador, acho que estava no celular, pois esqueceu que eu fiz um 

desafio, pois a família de Marcos Rebollo não tem esse beneficio. Se eu estivesse 

pedido para pessoas que não trabalham, eu não estaria subindo essa Tribuna para 

ficar com demagogia. Estou aqui pedindo, porque tenho que ser exemplo também. 

Vou mais além vereador Mauricio. Procure um contratado indicado pelo vereador 

Marcos Rebollo aqui no município de Atalaia. Agora, procure na Ouricuri, na 

Porangaba, na Branca, Santo Antônio ou no centro, se não tem. Também em 

Assentamento. Estou subindo aqui com a maior clareza e transparência. Se pudesse 

expor a folha de quem ganha 10 mil reais, seriam poucas as pessoas que ganham, 

mas com certeza um sobrenome Macena não iria aparecer nessa folha.. Isso é que 

me orgulha de subir nessa Tribuna e ter a minha independência. Mas, tenha certeza 

vereador, que ia aparecer muito Albuquerque lá”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Só esclarecendo vereador, não é questão de poder ou não poder. O Portal da 

Transparência está aí para ser visto isso. Basta ter acesso a Internet. Sôo dos 

efetivos”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Então, esse desafio está lançado aqui. E, quem quiser que venha para cá se 

defender também. Agora, esse ajuste deveria equiparar salário de servidor que 

ganha 950 reais para o salário do servidor na mesma função, que ganha 6 mil reais. 

Ou baixar desse para 950 mil. Tem que cortar na própria carne e não apenas dos 

pequenos, dos desprotegidos. Tem que ser para todos”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Realmente tem que cortar na carne, para sentir a dor. Esse Decreto já foi feito a 

seis meses atrás e nem por isso resolveu. E aposto que esse também não resolve. 

Por que, saíram a metade dos contratados e na Prefeitura tem um monte de 

contratado, fazendo o quê? Vai resolver isso? Não resolve. Se é para cortar, vamos 

cortar na pele”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“O que foi feito em setembro foi vergonhoso, mas foi bom. Teve pessoas que fazia 

parte do meu grupo político e eu perguntei se havia a possibilidade de votar no 



meu deputado. Disse que não, pois já tinha compromisso, pois já tinha arrumado 

um emprego. E isso não foi um ou dois, foram dados para mais de 30 contratos 

aqui em setembro em Atalaia. Hoje, encontram-se todos na rua e estão de 

parabéns, pois mostraram para eles que eles tem que procurar o lugar deles e 

procurar trabalhar e não está se pendurando em cabide político. O que acontece 

em Atalaia é que tem muitos que não querem trabalhar e querem mamar na vaca 

branca. Todos estão fora e ainda deram voto. Mas, quem votou em Nivaldo e 

Antonio Albuquerque, eles apareceram para resolver e Marcos Rebollo está todo 

dia na porta de casa e, dentro da medida do possível, tem atendido a todos. 

 

Dizer aos vereadores, que vamos sentar com o prefeito. Não estou aqui sendo 

contra ele, mas sim dando sustentação para que ele acerte. Em momento algum 

estou torcendo para que Atalaia dê errado, porque se dar errado, vai dar errado 

para todo mundo, para ele e para o servidor. Agora, do jeito que está indo, com o 

Financeiro que não tem compromisso com Atalaia, que não tem compromisso com 

esta Casa e que não tem compromisso com o servidor, vai afundar o barco com o 

comandante e com os marujos que estão lá dentro ao lado dele. Eu não sou 

marujo e não vou ficar não”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar 

fazendo uso da palavra aqui nessa Casa. 

 

Iniciar minhas palavras parabenizando os nobres colegas vereadores pelos 

discursos de melhoria, pois os discursos que eu vi aqui foram de melhoria para o 

município de Atalaia, para os servidores de Atalaia. Parabenizar todos que aqui 

passaram e que deram suas opiniões. Estão realmente de parabéns.  

 

Começar minha falar aqui falando sobre a reunião que nós tivemos com o prefeito, 

na semana passada, com a comissão da Educação e com outros vereadores que 

puderam estar presente, para que a gente, juntos, chegassem a um denominador 

comum Dra. Neide Miranda, a senhora que preside a comissão. As pessoas 

confunde muito o reajuste com aumento salarial. O que a classe dos professores, 

que eu sou professor, está reivindicando, não é aumento salarial, é bom deixar bem 

claro isso. Nós estamos reivindicando o nosso ajuste que o Governo Federal já 

enviou para o município de Atalaia. É por isso que nós estamos reivindicando esse 

reajuste de 6.81. Hoje estivemos em outra Assembleia, não pude estar presente, 

Vereador Quinho, porque estava em outra reunião do SEATA, vendo como é que a 

gente ia tomar as medidas cabíveis para conseguirmos esse reajuste. Não estamos 



onerando a folha do município de Atalaia, pelo contrário, o recurso veio para pagar. 

Eu acho bonito Dra. Neide, quando a senhora vem aqui defender a classe da 

senhora. Eu falei lá na reunião, como a vereadora Camyla também falou, estamos 

aqui esperando esse projeto de Lei, pois eu tenho certeza que essa Casa aqui será 

unânime para que a gente possa dar esse reajuste aqui aos professores. O pessoal 

gosta de confundir dizendo que a classe que aumento salarial. Não, a gente tá 

pedindo uma coisa que é direito nosso e que já veio recurso. Então, tivemos uma 

reunião hoje e nessa reunião decidimos que vai ter dia 28 outra reunião com os 

professores, em um Fórum e dia 3 nós vamos sentar com Vossa Excelência o 

senhor prefeito, junto com a comissão da Educação e os vereadores que fazem 

parte da bancada, para que a gente possa chegar dia 3, a gente sente para a gente 

defender essa proposta. Outra coisa que eu vou pedir encarecidamente, vou pedir 

de coração, que reconduza os professores para as classes, os efetivos ou os 

contratos. Só sei que a gente não pode, de maneira nenhuma, é ver os alunos fora 

da sala de aula. Para mim é de cortar o coração. O Decreto é bem claro, tem os 

serviços essenciais e eu fico doente sem poder fazer nada, de mãos atadas". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Eu tive o desprazer de olhar uma Escola e estava faltando uma merendeira. 

Perguntei ao diretor, que é o dono da Escola, pois se acham donos das Escolas, não 

todos, mas a maioria,  que acham que ficaram eternamente como diretor. 

Perguntei se tinha solicitado à Secretaria de Educação uma merendeira. Essa 

situação já está com duas semanas e ainda não tinha solicitado, por causa do 

Decreto. Expliquei que ele tinha que comunicar essa necessidade. As vezes o 

diretor, como se acha dono da Escola, acha que tem que puxar o saco do prefeito e 

do secretário de Educação e não toma essa atitude de cobrar. Tem que botar na 

cabeça que ele foi  eleito pelos alunos e pais dos alunos, não foi pelo prefeito, 

secretário e nem vereador. Que cobre mais da Secretaria e diga que a Escola só vai 

funcionar depois que chegar merendeira e funcionário tal”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

"Inclusive os professores e professoras hoje na Assembleia do SEATA, deixou um 

convite a nós vereadores e vereadoras para que a gente possa visitar as escolas, 

para que a gente possa ver na realidade a falta de condições dessas pessoas, como 

elas estão trabalhando, com salas de aula super lotadas, sem merenda, sem 

condições. Então, ficou lá feito esse convite, esse apelo para que nós vereadores 

pudéssemos visitar as escolas". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 



 

“Não falei na Tribuna, mas quero deixar aqui o nosso apoio a todos os nossos 

amigos comerciantes da Vila José Paulino. A todos que tem o seu comércio lá em 

cima, tenham a certeza que a Camyla com a amizade que tem e a vereadora 

Janaína com o conhecimento que tem, pois são advogadas e sabem defender os 

direitos do cidadão, vamos nos unir, conversar com o promotor ou com quem for, 

pois o que não pode é uma cidade quebrada como essa, sem emprego nenhuma, 

fechar as portas dos bares da Vila. A Plataforma estava uma coisa linda, o Machado, 

o Cajueiro. Só sabe é quem sente na pele, é quem tem um comércio daquele 

parado, fechado, tirado o seu direito de comercializar. Mas, tenham a certeza que 

eu e os demais amigos, iremos nos unir aqui para chegarmos lá e pedir ao 

Ministério Público Estadual para que liberar o comércio deles, que está sendo a 

única diversão pública de Atalaia. Sem contar que já perdemos há muitos anos o 

Carnaval que era tradição aqui neste município e que começou a terminar de seis 

horas da noite. Onde vamso parar?”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Vereador Ricardo, eu agradeço o aparte e gostaria de parabenizar Vossa Senhoria 

por esta luta. Queria alertar as companheiras Janaína e Camyla Brasil, que são 

advogadas e estão mais a frente do que nós, que aqui temos uma fundamentação 

que pode ser usada nessa  negociação com o Ministério Público. Apesar de sermos 

BR, não temos aqui um ponto que seja de parada de caminhoneiros, nem os 

postos daqui são paradas de caminhoneiros. Isso seria um lado de tentar 

convencer as autoridades que os bares que funcionam as margens da Rodovia, não 

tem freqüência de caminhoneiros, pois essa Lei Seca que foi criada, foi para coibir 

os motoristas, praticamente os caminhoneiros, de beberem e em seguida pegarem 

a Rodovia Federal. Acho que seria uma fundamentação que poderia resultar em 

alguma coisa”.       

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

"Dando continuidade com o meu raciocínio, pedir a todo o pessoal da Educação 

que veja essa situação do nosso município, nessa questão das escolas, das turmas 

que estão paradas, pois isso aí é de fundamental importância para todos alunos, 

para que a gente não perca mais dias letivos, para que o ano letivo não fique 

prejudicado, para que nossos alunos tenham as aulas normal e a situação volte à 

normalidade e que a gente possa trazer o desenvolvimento educacional, crescendo 

no Ideb e colocando a nossa cidade no lugar que realmente ela deve e merece. É 

um ajuste que nós estamos fazendo, vai ser bom para todo mundo. Então, é 



revoltante a gente vê uma situação dessa e quero pedir que tomem as decisões 

mais rápido possível, para que volte à normalidade, que é ver os alunos em sala de 

aula. 

 

Com relação a essa questão dos pontos lá em cima, os comerciantes que ficam ali 

trabalhando podem contar com meu apoio, com esse vereador que está falando 

aqui. Estamos juntos e engajados aqui, todos vereadores, para que a gente possa 

ajudar vocês. A gente sabe que os comerciantes, quem depende desse setor, 

fechando é muito prejudicial e a gente vai ver uma maneira dos vereadores 

sentarem com o Ministério Público para que a gente possa ajudar vocês e vocês 

continuarem trabalhando e também trazendo dia de lazer para a comunidade de 

Atalaia, que precisa e também necessita.  

 

Também eu quero pedir aqui ao secretário de Infraestrutura que ele faça reposição 

de lâmpadas no Distrito Branca, principalmente nas transversais e também na 

principal, que está faltando. Eu quero que faça essa Indicação para o secretário de 

Infraestrutura.  

 

Eu quero agradecer a todos e dizer que estaremos aqui na terça-feira, vai ter 

sessão normalmente. Estaremos aqui todos juntos". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Eu estou convocando duas sessões extraordinárias para a próxima sexta-feira, para 

a gente apreciar a matéria da suplementação. Vai terminar ficando sem receber 

todos os funcionários”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“E, porque só em cima da hora as coisas aqui? O povo sem receber já estar, basta 

de botar a culpa na gente”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Eu reclamei isso vereadora e disse que a partir de agosto eles mandassem isso. 

Mas, ficam enrolando e enrolando. O problema é que na terça-feira já é dia 20”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 



“Sei que o presidente não tem culpa disso, mas o problema é que aqui no 

município falta gestão, falta organização e a gente é quem paga”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Aconteceu isso o ano passado e eu já desde o ano passado, disse que o que eles 

tivessem de suplementação, mandassem até agosto, pois daria tempo da gente 

apreciar. Se colocarmos para segunda-feira, terça já é de 20 e por isso acho que 

não tem tempo hábil para encaminhar tudo na terça”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Na minha opinião, o senhor faça cumprir o que acha que é correto e cabe a cada 

vereador a vim ou não. De antemão comunico que eu não venho. Inclusive, para 

adiantar também, o meu parecer só dou na semana que vem, não dou agora não. 

Por que, acho que é uma falta de respeito com a gente”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Se chegar no dia 20 e Vossa Excelência não receber, Vossa Excelência não culpe o 

presidente. O repasse da Câmara só vai ser repassado, se aprovar essa 

suplementação”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“O caso não só é a questão do recebimento, é a questão de empenho. Se eles não 

estão conseguindo empenhar nem o valor da Câmara, imagine uma folha de 

pagamento. Está  todo mundo avisado e sabendo da situação. Acabei de falar aqui 

com o vereador Mauricio e disse que pedi para que eles encaminhassem hoje, pois 

iria ser só na próxima terça-feira. Também não quero tirar aqui a razão de cada um. 

Até porque, eu avisei isso”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Não nossa Lei Orgânica, existe um artigo, não sei se é o 68, que diz que reunião 

extraordinário pode ser realizada em feriado, em dia útil, em madrugada ou seja o 

que for. Já estamos nessa dificuldade e isso são índices técnicos. Nesse momento 

agora vai atingir a todo mundo”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 



 

“Eu não quero aqui prejudicar ninguém. Se fosse pelo meu salário, eu recebia dia 

21, dia 22 ou dia 30, porque eu iria fazer de pirraça pela falta de administração e de 

respeito que esse gestor está tendo com a gente. Mas, eu não vou prejudicar os 

funcionários. Só quero tirar uma dúvida, sexta-feira é uma extraordinária e não foi 

nem lido agora, mas já vem com tudo pronto, com o parecer e tchau. Não temos 

um prazo para ser enviado às comissões?”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Só a titulo de sugestão, vamos deixar para semana que vem mesmo e fica a 

Câmara e os funcionários sem receber mesmo”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Vereador Mauricio, você não queira jogar os funcionários da Casa contra a gente. 

Eu venho, pode marcar sexta, sábado, domingo ou hoje, eu venho. Não vou 

atrapalhar o andamento da Casa. Mas, acho errado, pois porquê não entregou isso 

na semana passada, já que a comissão tem até dez dias para ficar com isso? Não 

estou reclamando do presidente. Isso não é a primeira vez. Mas, pode convocar 

que eu vou”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Eu tenho que preservar essa Casa. Não pode dizer que não foi avisado, até porque, 

todo mundo sabe que eles pedem 40%, a gente reduz para 25% e os 15% ele 

manda lá para junho, janeiro, fevereiro, março. Ele não pede suplementação do 

valor, ele pede suplementação dos 15% de remanejar de tal dotação orçamentária 

para folha de pagamento, para poder pagar. É suplementação da dotação”.      

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Em virtude do projeto, vou falar sobre ele. O Fernando passou quatro anos aqui na 

Câmara e eu fazia parte da segunda secretaria. Eu passei oito anos na Presidência. 

E, vereador Alexandre, seria bom o senhor consultar o Jurídico, pois de absoluta 

certeza, não vai prejudicar a nenhum funcionário, pois se você leu hoje, mesmo 

que marcar as duas sessões,  ficam ao seu critério, mas se for para a próxima terça-

feira, dia 20, nenhum funcionário da Câmara e nem do município serão 

prejudicados. Isso falo com absoluta certeza, pois já aconteceu quando eu era 

presidente e quando o Fernando também era”. 



 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O pagamento da Câmara é dia 20, assim como outros do município. Vamos dizer 

que o valor não deu par ser empenhado. Não vai poder ser empenhado e como se 

paga? Só se empenha se tiver orçamento para se empenhar”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Não vou explicar, porque essa é uma parte contábil. Mas, estou dizendo a você 

que juridicamente. Não posso saber o que estou dizendo, de absoluta certeza e eu 

ficar calada. Desculpem vocês, mas eu realmente não posso. Empenhar é 

burocraticamente, é interno. Digo isso de absoluta certeza, pois não foi uma, duas 

ou três vezes que aconteceu durante os oito anos que eu estive aqui na Presidência, 

assim como nos quatro anos do Fernando. Eu preciso dizer isso a Vossa Excelência, 

ao pessoal, aos funcionários, mas fica ao critério de Vossa Excelência e ao Setor 

Jurídico da Câmara e do contador. Também faço parte da Comissão de Finanças e 

Orçamentos e até agora o projeto não chegou para mim. 

 

O vereador Marcos falou agora a pouco que foi eleito duas vezes pelo povo e 

continua morando na mesma casa e no mesmo local. Fazendo uso de suas palavras 

Marcos, eu fui eleita, graças a Deus e ao povo de Atalaia, seis vezes consecutivas e 

moro no Povoado Jenipapeiro, no mesmo lugar, onde nasci.  

 

Sobre a proibição, isso já aconteceu outras vezes aqui na cidade de Atalaia. Acho 

que vai entrar em consenso, porque temos o promotor e o juiz que acredito que 

vai entrar em consenso e vocês vão voltar a funcionar. Mas, a lei 1010 de 15 de 

fevereiro de 2011 ela está em vigor, porque uma Lei só é derrubada quando se faz 

outra. Ninguém aqui na Câmara aprovou outra e por isso ela ainda é válida, para 

toda a população de Atalaia. Inclusive, no parágrafo II diz que os estabelecimentos 

atingidos por está Lei somente poderão funcionar de domingo a quinta, até as 00 

horas. E, até uma hora nos feriados. Mas, se tiver autorização, pode funcionar até a 

hora que vocês precisarem. É Lei. E, vocês podem contar comigo, pois estou junto 

de vocês. Já fomos outras vezes para o Fórum e conseguimos. Se vocês estão com 

o Alvará quitado, com tudo legalizado, tem direito”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O grande problema vereadora Maria é que a lei está em vigor, mas a Camyla, a 

Janaina e os demais vereadores já explicaram que tem uma Lei Federal, a Lei Seca, 



que diz que não pode comercializar bebidas alcoólicas às margens de BR. Depois 

da faixa de domínio que o DNIT adotou, que é de 40 metros. O que temos que 

fazer, o que o pessoal propôs e acho que é a linha que temos que adotar, é tentar 

ir para a conversa com o Ministério Público e com o Dr. João Paulo, para tentar 

sensibilizar a eles, pois são pessoas que tem família para sustentar. Não vou está 

aqui alimentando uma coisa que a  gente vá para uma quebra de braço e perca. É 

bom a gente ir para a conversa”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Eu realmente não sabia que era 40 metros, achava que era só 10 metros. Mas, 

vocês podem contar comigo, pois pagaram seus impostos, estão legalizados e se 

deixarem de trabalhar, onde irão arrumar seu sustento? A nossa Lei está valendo. 

Podem contar comigo, porque ninguém pode deixar de trabalhar, perder o seu 

sustento. Podem contar comigo para falar com o Excelentíssimo Promotor, que é 

uma pessoa muito boa, que conheço. Em se for necessário, também com o juiz. 

 

Assim que chegar o projeto da Educação, os funcionários podem contar com o 

meu voto. Mas, só podemos aprovar, depois que ele chegar aqui. Agora, vocês 

precisam correr em busca dessa regularização salarial. 

 

Eu realmente vim aqui hoje, pois não sei se os senhores vereadores viram o 

comentário de um senhor falando sobre o São Sebastião e o Jagatá. Aquele senhor 

tem toda razão. Eu, Maria Ferreira Cavalcante, não vou no Jagatá pedir votos, 

enquanto não pelo menos tamparem aqueles buracos. Tanto o Jagatá, como o São 

Sebastião, é uma vergonha. Apesar de que, quero dizer para ele que nós só 

podemos pedir. Ele culpa os vereadores, mas não somos nós que fazemos. Nós 

pedimos. Inclusive eu já  pedi muito. A CODEVASF já fez até projeto a pedido da 

vereadora Dra. Neide, para fazer aquela parte do Jagatá e São Sebastião. Tenho fé 

em Deus que vão fazer. Não tenho o senador Biu que eu pedia muitas coisas, mas 

muitos vereadores tem os seus senadores, inclusive o Rodrigo Cunha que foi o 

mais votado aqui na cidade. Espero que peçam a ele, pois eu não posso pedir, não 

fui eleitora do Cunha. Mas, ainda tenho na Câmara um deputado amigo que é o 

Arthur Lira, que posso contar com ele.  

 

Estive no Jagatá para visitar uma amiga minha que estar doente. Eu nem cheguei, 

pois tive que deixar o carro na principal e até chegar lá é uma vergonha”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 



“Complementando o que a Maria disse, pela metade do Jagatá, aquelas duas ruas 

fazerem parte do meu PSF onde trabalho, é vergonhoso a gente vê a lama que 

ainda hoje continua. O esgoto é a céu aberto. O que ali tem de doenças vinculadas 

daquele material que ali existe, é vergonhoso. As crianças cheias de feridas, de 

manchas na pele, as pessoas sem poder se locomover direito, tem ruas que não 

entra carro, é uma vergonha. Quando fomos à Brasília, falei com o senador 

Benedito de Lira e com o deputado Arthur Lira e eles garantiram de fazer. Só que o 

Benedito de Lira é senador até janeiro e não tem mais condições. Então, que outros 

senadores, pois é justo trabalharem por Atalaia, já que receberam votos de Atalaia. 

O senador Biu trabalhou por Atalaia, está lá o Buraco do Jacaré feito, onde tirou o 

pessoal da cheia, daquela zona perigosa. Precisava que o povo de Atalaia desse 

uma resposta melhor. Mas, cada um tem a sua compreensão, nós vivemos em uma 

democracia. É uma obra grande que a Prefeitura não tem condições de arcar com 

aquilo sozinho. 

 

Gostaria de falar sobre os comerciantes ali da Vila, que sabemos que a Lei existe, 

mas é uma questão de sobrevivência. Há quantos nos estamos acostumados a ir no 

Bar do Cajueiro e nos demais bares, comer uma pizza e frequentar aquela parte 

que é onde tem a diversão de Atalaia. Não tem mais Carnaval, São João acabou e a 

única diversão que nós temos é aquela parte da frente da Vila de Atalaia, onde as 

pessoas se reúnem para conversar e comemorar. E, em contrapartida, os 

comerciantes sobrevivem. Como nós vivemos em uma Atalaia acabada, não 

podemos deixar que os comerciantes fechem. A Lei Seca tem que funcionar, mas 

nós temos que deixar os nossos comerciantes de barriga cheia. Não podemos 

deixar que os nossos comerciantes passem fome. Estou a disposição de vocês para 

ir falar com o promotor, com o juiz, com a policia ou quem for, para que vocês 

continuem traablhando. 

 

Peço ao secretário de Infraestrutura, através de oficio, que melhore a iluminação 

próxima aqueles bares. Quando passo ali a noite está tudo às escuras. Que seja 

feita uma iluminação decente, colocando refletores, melhorando a condição da 

principal da Vila José Paulino, da Rua da Frente. Isso fará com que os comerciantes 

tenham uma condição melhor de atender ao povo de Atalaia.  

 

Também quero mandar uma Moção de Pesar para a família do Miguel Sampaio 

que faleceu no dia 11 desse mês. É o conhecido Miguel das Molas. Os demais 

colegas querem sobrescrever e que seja coletivo. Até porque, ele foi vereador lá 

em Barra de São Miguel, vice-prefeito, prefeito, uma pessoa conhecida e um amigo 

muito querido de muitos anos”. 

 



 


