
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 14 DE MAIO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente  

 

“Vereador Anizão, Presidente da UVEAL vereador Fabiano, vereador presidente da 

Câmara de Tanque D’arca nosso amigo João. Deixarei o espaço aberto para um de 

vocês. Antes quês Vossas Excelências possam usar a Tribuna desta Casa Legislativa, 

a vereadora Neide Miranda está pedindo aqui que a gente conceda um minuto de 

silencio pela morte, no dia de ontem, do Lula do Seu Serzedelo, um amigo nosso 

de longas datas. Concedido um minuto de silencio. Como na semana passada não 

tivemos sessão, um minuto de silencio em homenagem ao pai do vereador 

Mauricio”. 

 

Vereador Anizão da cidade de Murici 

 

“É uma satisfação muito grande eu voltar aqui nesta Casa. Senhor presidente, eu tô 

acompanhando o Fabiano, que o Fabiano tá numa peregrinação. O Mauricio disse 

que já era por conta da eleição da UVEAL, mas a eleição da UVEAL ainda vai 

demorar. Na verdade, nós estamos andando pelas Câmaras, porque o Fabiano é 

meio ruim do cara tirar ele da Câmara de Arapiraca. Eu tenho dito sempre que o 

Fabiano é aquele cara que você chega violento e ele vai e acalma o ambiente. Não 

tem coisa mais agradável do que você ser vereador, mesmo com os atropelos 

diários que você tem e são atropelados mil. Na sua cidade você tem problemas 

diariamente. O Diego, que está aqui, ele trabalha comigo e sabe disso. Hoje eu ia 

sair de casa e ia chegando duas senhoras duas figuras E aí quando elas viram que 

eu tava saindo elas deram minha volta.  E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, me 

perguntando o que era. Eu parei o carro e perguntei, mas disseram que não é nada 



não. Elas vieram me visitar, na minha casa. Então, a gente tem desde a pessoa que 

vai lhe visitar ao cara que vai lhe pedir o impossível. Mas, ser vereador é muito bom. 

Para mim, ser vereador é algo que não tem palavras  para dizer, é algo sublime. 

Você poder atender o povo, os reclames do povo. A pessoa chegar com uma dor e 

você ser procurado para poder atender. Então, é uma coisa muito importante. Você 

vereador, além de você poder cobrar, indicar e fiscalizar, ao vereador é dado o 

poder de aprovar contas, denominar ruas, de homenagear pessoas. Então, a missão 

do vereador é muito grande. É tão bom ser vereador que a cada eleição você tem 

um monte de gente querendo ser. Vereadora Maria, quantos e quantos não estão 

querendo estar no nosso lugar? Por isso que é bom ser vereador. Eu tô lá na 

Câmara desde 82. Também já experimentei a derrota. Eu perdi a eleição de 92, mas, 

sou insistente. Em 96 o Geraldo tava com mais tempo, o meu irmão que também é 

advogado e ele ganhou eleição. Em 2000, eu tava em uma outra missão, fora da 

cidade e o Geraldão ficou só e perdeu a eleição. Ou coisa ruim o cara perder. Em 

2004 eu voltei e o povo continua insistindo e me mantém até hoje. E, eu vou lutar 

para continuar, mesmo sabendo que a regra que virá não é fácil. Nós estamos 

diante, Alexandre, de uma das eleições, e olhe que eu já disputei nove, a mais difícil. 

Eu estou falando aqui pela regra atual, que nós vamos disputa-lá em 2020. Se o 

congressistas entenderem de aprovar a PEC e o mandato for estendido mais dois 

anos, é uma coisa, mas, nós temos que pensar que nós vamos disputar a eleição 

com a regra de 2020 e tem um monte de gente conversando e não tem a menor 

noção de como vai ser. Não tem a menor ideia, porque o cara pensa uma coisa e é 

outra. A regra não é nada como se diz por aí. Primeiro, não tem Coligação, acabou 

a Coligação. Tem um senador querendo, com demagogia, dizendo nós vamos lutar 

para aprovar agora uma mudança na regra e permitir eleição para vereador com 

Coligação. Mas, já tá aprovado, não tem como, é muito difícil. Para se ter uma ideia, 

tem um monte de partido que não alcançou a cláusula de desempenho na eleição 

passada e esses partido não vão ter direito ao fundo partidário, que não é o caso 

nosso que fundo partidário não chega, mas, aqui tem Rádio e esses partidos 

também não terão horário no guia eleitoral. Outra coisa, é que nesta eleição o 

partido que não fizer o quociente eleitoral, a partir da segunda rodada, as vagas 

que não foram preenchidas na primeira rodada, elas poderão serem preenchidas 

por um partido que não fez o quociente eleitoral. Então, o quociente só vale para a 

primeira rodada? São perguntas que você faz. Como é que você acaba com as 

Coligações e você permite o quociente eleitoral, e permite um absurdo do partido 

que não fez o quociente preencher a vaga. Quer dizer, isso é uma pegadinha que 

não dá para você compreender. Para você chegar na sobra, você tem que fazer 

uma conta que não é uma conta fácil". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 



 

“Estive com a vereadora Janaína exatamente na última palestra lá que teve na OAB. 

E, como estudante de engenharia que fui, tenho a humilde consciência de dizer 

que engenharia a gente estuda muito cálculo. E, o que ela tratou lá naquele 

momento é que hoje o que deu para entender que hoje o que a gente tem que se 

preocupar não é apenas com o coeficiente eleitoral, mas também com o 

coeficiente partidário, porque o coeficiente partidário ele vai influir e influenciar 

diretamente nessa conta que Vossa Excelência está falando aí, porque você pega o 

somatório lá e soma mais um, e, consequentemente aquele partido, por exemplo, 

que fez um menor coeficiente eleitoral na conta, vai ter que ter uma divisão e ele 

vai ser agraciado com a primeira vaga do segundo rodízio. Como você tá dizendo, 

que deu para entender, foi isso. Por que, hoje, o coeficiente partidário ele vai 

atingir diretamente ao segundo rodízio. Eu não sei se foi desse jeito que você 

entendeu". 

 

Vereador Anizão da cidade de Murici 

 

“Eu agradeço, é bom o debate. Isso é uma coisa muito importante, se você puder 

debater e tirar as dúvidas. Presidente, é uma negócio assim impressionante. Por 

exemplo, Atalaia, você para fazer a conta de Atalaia, quantos partidos irão disputar 

as próximas eleições em Atalaia? Você tem que ter uma noção de como é que você 

vai disputar a eleição, você tem que ter uma ideia, sobre mais ou menos quantos 

partidos você vai ter. E, a partir daí você se localizar aqui. São treze vereadores não 

é isso? Quantas coligações, umas 3, 4 ou 5, então vocês vão ver em cada Coligação 

quantos partidos e por aí vocês vão se localizar no partido que achar que vai ser 

mais interessante para você. Mas, escute a pegadinha, onde está um partido que 

não vai fazer o quociente eleitoral? A única exigência que ele tem, os candidatos 

desse partido, é que alcance 10% do quociente. O cara tem que ter 10% para 

poder ser vereador, que eles acabaram com aquele efeito Tiririca que era um cara 

só que puxava alguém lá com um voto. Teve caso, no mandato retrasado de 

deputado federal, com um voto na Câmara Federal. Enquanto o cara em São Paulo 

com cento e tantos mil votos perdeu a eleição e um cara com um voto foi puxado. 

Onde tá o problema, o cara faz 10% e vai para segunda rodada, como é que você 

chega na segunda rodada? Vamos dizer que seja 500 votos e aqui seja 9 vagas e 

aqui quatro partidos disputam a eleição. O partido A ele faz 1800, num quociente 

de 500 votos, ele já fez 3 vereadores. Com uma conta rápida, o segundo partido fez 

1.600, ele também fez três. O terceiro partido fez 1200, ele também fez 2. Sobra 

uma vaga. E, o quarto partido não fez o quociente. Mas, vamos dizer que ele tenha 

feito 490 votos, o que é que vai fazer? Para fazer a segunda rodada, você vai para 

segunda rodada, você pega 3, mais 1 do partido A, soma e divide pelo 1800 votos. 



Aí vai sobrar exatamente o que você faltou e vai passar para a sobra que vai ser de 

450. Você vai para o segundo, você faz a mesma coisa 3 mais 1 e divide por 1600, 

vai dá 400. E, assim sucessivamente. Nesta rodada, quem vai fazer a vaga 

automaticamente vai ser o partido 4. Vamos dizer que nas sobras do primeiro 

partido, ela seja maior do que a sobra do partido que não fez o quociente. Então, 

vocês terão que fazer uma conta mais ou menos assim, com dois mil votos. É fácil 

de fazer agora, o problema está exatamente como é que vocês vão se agrupar no 

partido. E aí nós teremos esse ano todinho, primeiro para brigar pelos dois anos, e, 

se não der, os senhores vão ter que estudar. O Fabiano tá com a ideia da gente, já 

agora, em Arapiraca, fazer um encontro que nós fizemos essa parceria com a OAB 

e nós vamos discutir isso exaustivamente, que é para gente orientar o vereador, 

para o vereador depois quando não ganhar a eleição, não dizer a UVEAL não fez 

nada, não ajudou. Nós vamos fazer isso, orientar. Agora em Brasília, quem tava lá 

em Brasília isso foi discutido lá, como foi discutido aqui. Foi discutido lá e o povo 

fica tudo olhando, como é? Tem cidade por aí que o vereador não tem a menor 

ideia, é a tal da Maria vai atrás das outras. Vão tudo para o pacotão e vai ter 

neguinho lá em cima, com uma super votação que vai perder eleição para um 

voador, que vem de longe, que não trabalha, que tem essas injustiças na política. 

Enquanto os senhores estão aqui trabalhando o dia todo, atendendo o povo e 

cumprindo o papel condicional de vocês, vem um cara de fora, com dinheiro aqui. 

Hoje você não compra voto, você compra candidato. Você monta uma chapa com 

10 candidatos e banca os caras. Teve um exemplo que aconteceu muito parecido 

agora na eleição de deputado. Quem viu a eleição do cara competente, que tem 

muita competência, que foi o Silvio Camelo, que montou uma chapinha, tinha 

coligação. Ele montou uma chapinha e ele disse a mim, cantou a regra dois meses 

antes, de que iria ter 15 mil votos e vou ser deputado. E, do jeito que ele disse, 

aconteceu. Nós vereadores temos que entender isso e aprender. Aqui não tem 

nenhum inimigo, as brigas aqui elas vão ser resolvidas ali naquela mesa lá dentro. 

Aqui é para você cumprir o papel que cabe na Constituição, no Regimento, na Lei 

Orgânica, que é para vocês votarem, aprovarem, discutir e indicar. Eu participo de 

mais de 30 grupos de vereadores e tem cada absurdo. Por exemplo, um vereador 

aqui de Sergipe foi para a Marcha dos Prefeitos, chegou lá e pediu a palavra na 

CNM, e propôs que os prefeitos defendessem a mudança do nome de vereador 

para Deputado Municipal. Ainda bem que isso ninguém nem deu valor. Quem é 

que vai chamar o cara de Deputado Municipal na cidade, pois desde 300 anos atrás 

o vereador é chamado de vereador. E, porque quer mudar? Tá com vergonha de 

ser vereador? Seja Deputado. Eu por todo canto que eu passo, a doutora não me 

deixa mentir, todos dizem lá vem o vereador Anizão. Que nome lindo vereador. 

Vereador é o cara que ver, que ver a dor, que tá do lado do povo. Estou aqui 



visitando vocês para mim é uma honra muito grande tem muita satisfação em falar 

sobre esse assunto pode me procurar no meu no meu privado. 

 

Um outro assunto que eu tenho rodado o Brasil, discutindo, é a questão da 

reforma da Previdência. Que tem muita gente que não tá entendendo, pensando 

que a questão é política. Não tem nada a ver, não é porque o cara é Bolsonaro ou 

contra Bolsonaro. A questão da reforma da Previdência ela não tem o menor 

sentido, ela não tem nenhum benefício ao pobre. Essa semana no debate lá na 

Comissão Especial, um deputado perguntava para o Paulo Guedes quem eram os 

privilegiados, me diga, pois eles estão dizendo que vão acabar com privilégio. 

Privilégio de quem, pelo amor de Deus? Quem é que é privilegiado, o cara que 

ganha R$ 5.850,00? 90% dos aposentados da Previdência Social não passam de 

R$ 1.300,00. O que é que eles querem fazer? Simplesmente é acabar com a 

Seguridade Social, tirar o INSS da Seguridade Social, que a Seguridade Social, bota 

no Google aí que você vai saber, a Seguridade Social é como se fosse uma panela, 

onde dentro dessa panela vai um monte de dinheiro e desse dinheiro você tira 

para Saúde, para Assistência e para a Previdência. É um rio de dinheiro, 40 bilhões 

por ano e eles tiram e uso de maneira que você não tem ideia como. E aí eles 

querem simplesmente tirar o INSS da Seguridade, ficam com a Seguridade 

torrando o dinheiro e como é que o cara vai se aposentar mais na frente? Vão criar 

um sistema de capitalização. Sabe como é o sistema de capitalização? Primeira 

coisa, ele privilegia o patrão, o patrão não paga à parte patronal e o trabalhador vai 

contribuir sozinho para ele com uma conta, uma conta de poupança. O nosso 

sistema hoje ele funciona como compartilhamento, onde todo mundo paga para 

todo mundo. O cara que trabalha hoje, paga o aposentado. No momento que 

deixar de contribuir para o sistema, quem vai pagar os que estão aposentados? E 

eles não responde isso. Então, a gente precisa estar atento para esse fato, essa 

reforma da Previdência não beneficia nenhum trabalhador. Aqui não é porque é 

contra o Bolsonaro ou a favor, tem nada a ver, a questão é o futuro de quem vai se 

aposentar. 

 

E, para encerrar, o outro assunto é que o Fabiano, ele graças a Deus teve uma ideia 

brilhante, que é aproximar o MP da UVEAL. Pegue os jornais que vocês vão ver que 

toda semana tem vereador da cidade de tal na cadeia, por coisa besta, às vezes até 

dentro da Câmara. Semana passada aprenderam um presidente de Câmara no Rio 

de Janeiro e os jornais do mundo e do Brasil inteiro detona. Aqui em Alagoas, o 

procurador-geral de justiça Dr Alfredo, que disse lá no evento de Maceió, quem 

tava lá ouviu, que antes ele chegava na Câmara com o camburão e ele agora chega 

com diálogo e isso deve-se à presidência do Fabiano Leão, que fez essa 

aproximação. Uma outra coisa importante que o Fabiano tá fazendo é aproximar o 



Poder Legislativo Municipal do Tribunal de Contas. Se você botar no jornal aí hoje 

você vai ver no Zero Hora que 490 Câmaras do Estado do Rio Grande do Sul foram 

denunciadas pelo Ministério Público de Contas, simplesmente porque não houve 

um ajuste nessa questão de verba de gabinete, de diária. Ontem, fui procurado por 

uma vereadora de uma cidade aqui perto, que teve a Câmara inteira presa, só um 

que não foi preso, no mandato passado, que lá tá acontecendo a mesma coisa. Um 

vereador só vai contra todo mundo, porque, para se eleger parece que chegou não 

sei de onde, se elegeu vereador e denunciou os outros. Aí, daqui que você prove 

que ele tá mentindo. Quando o cara fala da Câmara, ele não fala de um vereador 

só cometeu ilícito, ele fala da Câmara inteira. E às vezes até o próprio eleitor nosso, 

nos procura e a gente não tem como atender a demanda dele e ele diz que daqui a 

pouco tem eleição e tu me paga. É isso que a gente tá acostumado a ver, 

infelizmente essa é a realidade. Então, eu quero parabenizar o Fabiano e saudá-lo 

por essa aproximação da UVEAL, das Câmaras municipais com o Ministério Público 

e com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é poder, mas é o auxilia, 

mas ele denuncia. E, lá dentro do Tribunal de Contas tem uma coisa que foi criada 

chamada Ministério Público de Contas, que os caras não são promotor de justiça, 

são promotores de contas e esses caras acham que tem o maior poder do mundo, 

para denunciar um vereador e depois o cara vai absorver o vereador, que não teve 

culpa, mas já pagou o pato como se culpado fosse.  

 

Essa questão da PEC, nós estivemos lá em Brasília agora e nós discutimos ela. O 

Fabiano Foi recebido pelo presidente da Câmara, juntamente com o presidente da 

UVB e o cara simplesmente disse que ela era incondicional. Quem é o autor da PEC 

foi falar mais tarde, o Peninha e disse o seguinte, ele não é o dono da Constituição 

não, tem a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão, o relator já deu um 

parecer favorável pela tramitação da PEC. E aí nós vamos aguardar. Ontem, em 

Pernambuco, uma reunião ,dos prefeitos de Pernambuco com as duas entidades de 

vereador lá, onde tinham quase 1.000 vereadores, se não houver pressão não passa, 

porque tem vereador que é candidato a prefeito, que fica detonando, que é contra. 

Tem deputado estadual, tem deputado federal que é candidato a prefeito aí que 

quer brigar. Mas, ela faz uma economia de um bilhão um bilhão por eleição. E, 

outra coisa, nós terminamos a eleição de Governador tem quantos meses? Nós 

terminamos a eleição de Governador e tá aí o povo tá louco para eleição do ano 

que vem". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“É um prazer imenso receber os senhores, vereador Anizão, vereador Fabiano e o 

vereador João, aqui nesta Câmara. O Fabiano deve muito aqui a Câmara de Atalaia. 



Mas, parece até que Atalaia nem existe. Será que Atalaia não está no mapa de 

Alagoas. Gosto muito de você Fabiano, lhe acompanho pelo seu Facebook, mas 

você deve muito aqui. A UVEAL fez um convênio de um plano de saúde, mas como 

vamos saber se vocês não vem aqui informar? É por isso que é preciso sua visita e 

seu convite para visitarmos a UVEAL”. 

 

Vereador Fabiano Leão – Presidente da UVEAL 

 

“Vou lhe responder vereadora Maria, hoje nós estamos há um ano e pouco como 

presidente da UVEAL e a gente pegou uma casa que estava desacreditada, e, hoje, 

graças a Deus, tem um respaldo juntos aos vereadores. A gente tem sim, eu pedi 

ao vereador Vítor Canuto para entrar em contato com os senhores presidentes ou 

com alguns vereadores, para informar que a gente tem uma parceria com a 

Unimed. A Unimed é um plano de saúde que se uma pessoa for fazer, é isso aqui o 

valor. Hoje, a gente já tem 215 vereadores sendo sócios da Unimed e tá aberta a 

todos, podem colocar filho. O que a gente precisa é que o presidente ou primeiro 

secretário pegasse a relação dos vereadores que queiram se associar a Unimed e a 

gente leva essa lista para lá e a gente faz um acordo com a diretoria da Unimed.  

 

Sempre nas andadas Maurício, o povo reclamava que a UVEAL não dava suporte 

aos vereadores. Hoje, estamos lá toda segunda-feira vereadora Maria. Toda 

segunda-feira é um dia que a gente tira, porque a gente não pode sair da nossa 

cidade, pois se esquecer a nossa cidade, a gente perde os espaços. Toda segunda-

feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Se tiver em dúvida de algum 

projeto, temos advogados, temos o contador que dão suporte aos vereadores. O 

vereador que quiser, temos hoje planos, tem a Faculdade vizinha a UVEAL que tem 

30% de desconto para vereadores e para filhos de vereadores, temos uma loja de 

carro que nós temos uma parceria, que tem desconto até 30% do carro. A pessoa 

que quiser um carro da Fiat, quiser um carro da Renault, vai lá na Blumare em 

Maceió, vai na UVEAL para pegar uma declaração e tem esses descontos. 

 

A minha vinda hoje aqui é para agradecer vereadora Maria. Eu sou muito grato a 

vocês, principalmente os vereadores que andavam muito comigo, como meu 

amigo Maurício, que faz parte da minha chapa. E, dizer a vocês que estou fazendo 

de tudo para a gente resgatar o nome da UVEAL, que não tinha respaldo nenhum, 

não tinha credibilidade e hoje tá tendo. 

 

Como o Anizão aqui falou, a gente fez uma grande parceria. Na hora que ele 

assumiu, teve aquele negócio na Justiça, naquele tempo na Câmara de Santana de 

Ipanema foi preso vereadores. E, o pessoal cobrando de mim, mas disse que não 



posso fazer nada, não sou presidente, mas quando assumir a primeira coisa que eu 

fiz, foi pedir ao Anizão que tem contato com o Dr. Alfredo, que me levasse lá e eu 

fiz uma coisa que os caras tinham medo de fazer. Cheguei lá, me apresentei ao Dr. 

Alfredo, falei da minha família ele é amigo da minha família e eu pedi o seguinte, 

vamos fazer uma parceria, os vereadores não tem nada para esconder do senhor, a 

gente quer fazer uma parceria, não quero na minha gestão que o senhor chegue 

numa Câmara já com o camburão e prender os vereadores. Quando o senhor vê 

uma Câmara, que o senhor vê que ela tá irregular, chama a UVEAL que vai dar um 

suporte aquela Câmara, e, se a Câmara não atender, aí a gente vê o que vai fazer, 

mas, me dê essa parceria. Ele disse que não podia de momento, me deu uns dias. 

Quando ele me deu uns dias, aí convidou a gente, eu até convidei o presidente 

Alexandre também, onde você participou do encontro da gente em Maceió. 

 

Todas as Câmaras precisam ter o Portal da Transparência para a população saber 

como é que a Câmara trabalha. O pessoal fazia o Portal e tava o portal lá não, 

alimentavam o portal, e, nisso ele fez uma proposta a UVEAL, aos diretores da 

UVEAL e a gente pegou com as duas mãos. Me pediu para a gente vai fazer uma 

reunião na minha cidade, convocando todos os vereadores do Agreste e Sertão e 

fizemos depois em Maceió. Na primeira reunião, só duas Câmaras tinham, 

Arapiraca com nota azul e a nota azul era 6,2 e a segunda foi Maceió. Aí quando foi 

a terceira, as Câmaras já começaram ele levou a TV Gazeta, levou tudo para dar 

Ibope e nisso a gente deu um passo, onde cem Câmara já com nota azul. Só duas 

câmeras no sertão ficou. Jequiá da Praia e Olho D'água do Casado, ficaram sem 

nota. E, hoje, graças a Deus em todos os discursos que o Dr. Alfredo faz, agradece 

a parceria que foi feita com a UVEAL, porque eu hoje tô como o presidente, porque 

foi vocês que colocaram. Eu não tenho ego de ser presidente de nada não, o 

Maurício me conhece, eu sou essa pessoa simples. Eu só vou falar com o 

governador o dia que ele me chamar, eu não sou uma pessoa para tá lá no 

corredor, ficar esperando, esperando e chegar de noite e dizer hoje eu não posso 

te atender. Eu só vou no dia que ele precisar ou no dia que eu estiver precisando 

de alguma coisa sobre os vereadores. 

 

Estou aqui também para dizer a vocês que nós estivemos em Brasília, na Marcha 

dos Vereadores e lá surgiu essa PEC que era a 49 hoje é a 56. A gente tem 57 mil 

vereadores no Brasil e temos cinco mil prefeitos. Essa PEC é bom para o povo, é 

bom para os vereadores, é bom para perfeito, para deputado federal e senadores. 

A gente não aguenta mais, nem o país aguenta mais. A eleição de Governador, 

Senador, Presidente da República, deputado federal e deputado estadual, terminou 

agora e a gente já tá com a cabeça endoidando, porque a campanha da gente já é 

aqui. E, com essa mudança que está havendo agora, que não haverá mais coligação 



e poucos ainda se inteiraram como vai ser a regra. A gente nunca participou de 

uma eleição desse jeito, estamos naquela dúvida como será o melhor para cada um, 

porque aqui são 13 e o que eu quero é que os 13 sentem e olhem onde vai ser o 

melhor para cada um, que cada um tem que conseguir sua cadeira de volta e 

porque vocês são representantes do povo aqui de Atalaia e eu sei que vocês horam 

o voto de cada um. A gente é o único político que o povo acha a gente nas nossas 

casas. O presidente Gilson, que o Anizão deu o Título de Cidadão honorário lá em 

Murici, ele veio com um discurso que é completamente diferente da realidade 

nossa, porque hoje nós somos vereadores, mas, a maioria trabalha no 

assistencialismo, triste de um vereador que não trabalhar no assistencialismo, 

porque se a gente não trabalhar no assistencialismo, quando chegar na seleção o 

povo nem lembra da gente e fica mais complicado. E, o assistencialismo, a gente 

faz o assistencialismo e no final a gente vai  dar um abraço no povo. Então, aqui vai 

ter mais dois eventos, nós estamos com o presidente da OAB Alagoas, que é de 

Arapiraca e nós vamos fazer um grande evento com os vereadores da região para 

levar um jurídico só para tirar essas dúvidas da eleição. Vão ter quatro jurídico-

eleitoral, para tirar essas dúvidas". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O que eu notei vereador Anizão é que houve uma linguagem muito jurídica lá no 

evento e a gente sabe que tem situações que a gente não entende. Então, é bom 

Fabiano que o pessoal jurídico que você leve lá tenha uma linguagem genérica, 

porque aí algumas perguntas, até que foram feitas lá e eles falaram 

superficialmente e a gente ficou sem entender toda pergunta. Eu costumo dizer o 

seguinte, até aos meus pares vereadores aqui, toda pergunta ninguém pode tomar 

ela como seja de pouca valia não, é porque às vezes o cara não tá nem sabendo se 

expressar, mas é exatamente a visão, já tá na mente aquela dúvida que o vereador 

tem, que aquele cara fez a pergunta. Quem tiver pensando alguma coisa, seja ele o 

que for, que externe, que é para poder a gente saber qual é a dúvida que fulano tá, 

que pode ser a mesma dúvida da gente. As vezes a gente não tá nem com uma 

dúvida, mas o assunto é tão interessante que passa a ser de grande valia. Então, 

vereador Fabiano, desde já o que eu peço é que esse corpo jurídico que você está 

providenciando para esse encontro, que ele possa falar a língua que o povo 

entenda". 

 

Vereador Fabiano Leão – Presidente da UVEAL 

 

“Com certeza Alexandre. É isso o que queremos levar lá. Eu tô só esperando a OAB 

definir a data lá em Arapiraca. Assim que definir a data, eles vão me dar um prazo 



que é para mim trabalhar as Câmaras dos Vereadores que ficam mais perto da 

minha cidade de Arapiraca, e, nesse dia, eu gostaria de contar com a presença dos 

senhores e lá a palavra está facultada, e cada um tire suas dúvidas. Tire suas 

dúvidas que a gente vai sair com a sabedoria melhor. Também vamos ter um 

grande evento agora com Tribunal de Contas. Nós temos 10 regionais. Ontem, a 

Cláudia, assessora do Otávio Lessa, foi lá e eu fiz uma parceria também com o 

Tribunal de Contas e eu preciso rodar as 10 regionais. Eles fizeram uma parceria 

com a gente e vamos fazer três eventos por mês. Nós vamos rodar o Estado todo 

aí na hora que ele me passarem essa agenda, eu passarei para os senhores 

vereadores, para contar com os senhores nesse dia desse evento". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Aproveitando essa oportunidade, quero agradecer ao Anizão que me convidou 

para participar deste evento, mas, infelizmente não tive condições, porque fiz uma 

cirurgia dos olhos no dia anterior. 

 

Quando fiz a pergunta, é porque não eu só eu não, pois muitos vereadores se 

sentiram desolados. Víamos reuniões em Arapiraca, reunião em Murici, reunião na 

Câmara de Cajueiro, de Viçosa e me perguntava se não viriam à Atalaia”. 

 

Vereador Fabiano Leão – Presidente da UVEAL 

 

“Essa PEC 56 tá começando a criar músculos. E, eu não poderia deixar de ser um 

dos primeiros a pegar esse grande evento que nós vamos fazer dessa PEC. Eu fui 

na AMA e fui conversar com nosso amigo que hoje é o presidente, já foi presidente 

da UVEAL e hoje é o presidente da AMA, que é o Hugo Wanderley. Formatei com 

ele lá uma parceria entre a UVEAL e a AMA para gente convocar todos eles, 

convocar a bancada Federal e a gente convocar todos os vereadores e ele convocar 

todos os prefeitos. Ele foi para Brasília ontem e tá voltando e vai me passar uma 

data e o local que é para gente reforçar esse pedido da gente, dessa unificação dos 

poderes e reforçar com os nossos deputados federais que vão estar todos lá, e, 

cada um da gente votou em deles para estar lá e agora a gente tá precisando deles.  

 

Muito obrigado e na casa dos senhores sempre à disposição lá e eu só tô lá dia de 

segunda, mas lá tá aberta de segunda a sexta. Eu gostaria muito de um dia contar 

com a presença de vocês lá. Segunda-feira eu chego lá". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Me sinto muito lisonjeada em receber três pares dessa magnitude aqui na nossa 

Casa. Nosso terceiro ano aqui e realmente é de grande importância. Meus 

parabéns pela explanação dos nobres vereadores, que hoje é o superintendente da 

UVB Nordeste, ao qual eu tenho um grande para trazer, tive e tenho de ter 

participado de alguns eventos principalmente o último aqui em Maceió, por ele 

liderado junto com o vereador Fabiano. Venham sempre a esta Casa, onde serão 

recebidos de braços abertos por todos os vereadores.  

 

Eu protocolei mais cedo junto à Presidência e gostaria do apoio dos nobres 

colegas, dois ofícios junto à Presidência desta Casa, onde eu solicito o cruzamento 

de folhas da Câmara Municipal de Atalaia junto à Prefeitura e ao Estado de Alagoas. 

E, outro ofício que foi sobre a reforma do nosso Regimento. Já foi dito aqui e 

pedido por alguns vereadores verbalmente, mas, hoje eu protocolei através de 

ofício. O presidente desta Casa também em outra oportunidade já pediu que os 

nobres vereadores analisem o Regimento para a gente ver realmente, pois gente 

sabe que precisa ser reformado. Espero que a gente dê uma celebridade nisto, para 

que sai aqui da Tribuna, saia só dos bate-papos e seja realmente efetivado. Eu 

também conto com o apoio dos Nobres colegas para o melhor trabalho desta Casa. 

 

Voltando o assunto do cruzamento de folhas, a Prefeitura Municipal de Atalaia, no 

final do ano passado, pediu o cruzamento de folhas com o Estado. Isso realmente é 

de grande importância, sou favorável e estou inclusa no cruzamento de folhas 

onde eu sou funcionária do Estado e da Prefeitura, onde estou legalmente, entre 

aspas, pois fui inserida através de concurso público. Mas, tenho 20 anos de Estado 

e 9 de Prefeitura. Mas, a Prefeitura resolveu agora fazer isso, entrar na legalidade, 

diminuir seus custos e eu falando da minha situação, hoje tenho até segunda-feira 

para tomar minha decisão, se eu vou pedir exoneração da Prefeitura ou se eu peço 

do Estado. Não estou aqui para pedir favor a ninguém, até porque a minha 

situação é vedada pela Constituição, em seu artigo 37, inciso 16, onde está lá o que 

pode e o que não pode. O meu questionamento hoje é o seguinte, estávamos com 

um promotor substituto, Dr. Paulo Zacarias, onde, quando o município de Atalaia 

pediu esse cruzamento de folhas apenas com o Estado, eu fui analisar o Portal da 

Transparência do município e de vários municípios de vários outros órgãos do 

Estado, onde, naquela ocasião, não veio no edital. Eu protocolei junto à Secretaria 

de Administração e junto ao Ministério Público daqui de Atalaia, solicitando 

cruzamento de folhas com vários municípios do Estado, com a Prefeitura de 

Maceió, com a Câmara Federal e com outros órgãos federais, onde eu tenho um 

conhecimento que existem pessoas servidores do município de Atalaia que 

também estão enquadrados na mesma situação que eu e que outros servidores. E, 

como diz meu amigo vereador Maurício Tenório, o pau que dá em Chico vai ter 



que dar em Francisco. Agora, eu quero pedir também o apoio de todos vocês de 

que a Lei, eu já tenho dito aqui, é erga omnes, a Lei foi feita para todos. Já pedi e 

hoje tô com outro ofício protocolando ao secretário de Administração, pedindo a 

ele cópia para esta Casa e que da mesma forma que foi publicado um edital 

através de rede social vereadores, é bom que vocês estão aqui mesmo que ver a 

situação como é do município de Atalaia, o servidor não recebe um comunicado, 

ele fica sabendo das coisas através de rede social. Então, que seja feito da mesma 

forma. Será que colocaram na rede social o cruzamento de folha do Estadio só 

porque o nome da vereadora Janaína tava lá? Então, vamos colocar os outros, onde 

tem o nome de filho de prefeito, de filha de prefeito e vereador, de fulano e 

sicrano, de quem tá sendo acobertado pela gestão. Então, mais uma vez, hoje eu 

estou protocolando esse pedido para que a Prefeitura me informe quais os 

municípios que já já mandaram esse cruzamento de folhas. Que seja esse ativado 

dentro dos trâmites legais, como foi feito do Estado. Assim como o nosso 

representante do Ministério Público, o que agora vai ficar efetivo, Dr. Bruno, eu já 

estive com ele na semana passada e estarei agora protocolando o mesmo pedido a 

ele, para que ele recomende a gestão que atue com a mesma celeridade com que 

fez o do Estado, porque se foi feito do Estado para perseguir servidor A ou B, agora 

vai ter que ser para todo mundo. Eu tô aqui, quem quiser até ver o Portal da 

Transparência de todos os lugares de onde eu falei aqui, de todas as prefeituras e 

de órgãos federais, de órgãos da Prefeitura do Município de Maceió e do Estado. 

Nós temos funcionário que trabalham no HGE e tem 40 horas no município de 

Atalaia. Então agora que a Lei seja feita para ser cumprida e a Lei seja para todos. E 

não é plantão não, pois funcionário bota no Facebook de manhã que tá do HGE. 

Que cada um faça sua defesa mas que existe, existe". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Respeito sua opinião, mas sou contra esse cruzamento de folha para quem 

trabalha. Mas, infelizmente houve essa proposta do prefeito, junto com a sua 

Assessoria. Tá bem assessorado o prefeito. Houve esse cruzamento. Com a minha 

esposa houve essa mesma coisa, se ela tiver direito, tudo bem, se não tudo bem. 

Foi bom, pois agora ficará uma coisa legalizada. Agora é o seguinte, tem tantas 

coisas erradas no município para fazerem e vão fazer isso, prejudicar o pobre. 

Conheço uma menina que trabalha no Floriano, que sai de casa nas carreiras para 

almoçar, ela tá trabalhando, tá ganhando seu dinheiro limpo. Tem tantas pessoas 

aqui no município que moram longe e recebe aqui dentro e não é pouco, é muito. 

Mas, isso ele não olha. Colocaram um ponto eletrônico, não sei para quê, acho que 

o dedo dessas pessoas que moram longe já está dentro da máquina, pois todos os 

meses recebem”. 



 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Só que a questão vereador não é Qual a minha opinião de achar que deve ou que 

não deve, porque realmente eu tenho 20 horas no Estado e 20 horas no município, 

que não me impede de cumprir essa carga horária, mas, está expresso na 

Constituição. Eu tenho dois cargos de assistente administrativo e eu não posso. A 

Dra. Neide e o Anilson Júnior, o cargo deles permitem esse acúmulo de cargos, 

dentro da carga horária é admitida. Então, assim, eu não estou aqui questionando 

mais, porque eu sei que da minha situação, porque eu não tô dentro da legalidade, 

mas, assim como eu não estou, eu não conheço ninguém aqui que esteja que 

tenha um clone que possa tá aqui e em outro estado ao mesmo tempo, que possa 

tá aqui o dia todinho trabalhando e em outro município. Então, assim, que seja 

feito para todo mundo. Eu conto com o apoio de todos vocês. Meu muito 

obrigado e tenha todos um bom dia. E, mais uma vez, muito obrigado pela 

presença dos nobres vereadores aqui nessa Casa hoje". 

 

Vereador Cicinho 

 

“Senhor presidente, demais vereadores, funcionários desta Casa, presidente da 

UVEAL Fabiano Leão, presidente da Câmara de Tanque da D'arca João Vasconcelos, 

Vereador Anizão. É muito louvável a presença de Vossas Excelências. Site Atalaia 

Pop e Rádio Atalaia FM.  

 

O vereador, em modo geral, ele recebe muitas críticas da população, porque ele 

está diretamente ligado ao povo. Muitas das vezes tem alguns vereadores que 

independente das suas atitudes, suja o nome de outros vereadores, mas, nem por 

isso, nós devemos deixar de lutar para que o vereador tenha, perante a sociedade, 

o respeito que deve ter. Eu não tive oportunidade de votar em Vossa Excelência, 

porque eu sou primeiro suplente da Coligação. Estou no meu segundo mês de 

mandato, de uma vereadora afastada por licença médica e quero parabenizar a 

vocês pelo trabalho que estão fazendo. Não tenho acompanhado, mas, pode ter 

certeza que o vereador, como disse nosso amigo, analisam perante a sociedade, 

que a sociedade acha que a gente pode trocar lâmpada, acha que a gente pode 

dar jeito nas coisas erradas que o prefeito faz. E, a população só critica o vereador, 

porque tá aqui em nosso município com grande dificuldade de gestão, não 

financeira. Isso no nosso município são gestões.  

 

Vereadora Janaína, Vossa Excelência pode contar comigo nas suas reivindicações. 

 



E, dizer o povo de Atalaia, aos vereadores aqui todos presentes, que a Câmara de 

Vereador de Atalaia ela tem que se reunir mais internamente e rever as situações 

que está acontecendo no nosso município. Agora mesmo, antes da sessão, uma 

reclamação de um cidadão atalaiense, que ele faz hemodiálise e ele disse aqui a 

mim e a vereadora Janaína o que o povo diz, que as pessoas que fazem 

hemodiálise tá preferindo mais a Kombi velha que andava com a porta caindo, do 

que o micro-ônibus adquirido pelo município. Um micro-ônibus de boa qualidade 

no transporte, digno para quem faz aquele tratamento que todo mundo sabe que 

é sofrido você viver à mercê de uma máquina três vezes na semana. E, esse usuário 

ele disse que prefere a Kombi caindo as portas, do que um micro-ônibus zero com 

ar condicionado, com toda estrutura para atender a ele. Aí eu fiz a pergunta, o que 

que tá acontecendo? Por que um micro-ônibus desse é melhor que aquela Kombi 

velha, com a porta caindo, de um calor danado dentro de Maceió, onde a gente 

sabe que não pode transitar como era antigamente. Ele disse o seguinte, que o 

micro-ônibus está servindo de transporte de passageiro e não só carregar a pessoa 

que faz hemodiálise. Estão carregando pessoas que não fazem hemodiálise, saindo 

da sua rota e complicando a vida de quem faz, porque quando você sai daquela 

máquina, você sai mais fraco do que o que você entrou. Então, eu acho que a 

gestão do nosso município ela tá brincando de administrar, porque não se pode 

admitir, senhores vereadores, que isso aconteça dentro do município. Senhores 

vereadores, a gente tem que tomar as providências no sentido de cobrar do 

prefeito, no sentido de intimar a secretária de Saúde para vim a essa Câmara, para 

prestar os esclarecimentos que a sociedade cobra dos vereadores. Por que é 

cobrado aqui aos senhores vereadores e a gente faz o pedido a secretários e 

nenhum não tem nenhum respeito, nem consideração de mandar um oficio para 

essa Câmara, dizendo o porquê não pode atender o Requerimento do vereador. 

Secretário laranja, dominado por duas pessoas no município de Atalaia. Isso não 

existe meus amigos, povo de Atalaia, isso não existe não condiz com a realidade de 

um gestor público. Então, meus amigos, essa está sendo a realidade. Ontem eu vim 

com um cidadão que é funcionário do município, contratado e tá com três meses 

de salário atrasado. Um vídeo, não é o vereador Cicinho que tá dizendo, é um 

vídeo que está circulando dentro do nosso município, que os garis, aqueles que 

fazem a limpeza do nosso município, aquele mais sacrificando, que ganha um 

salário mínimo, paralisaram por falta de pagamento. Então, essa é a realidade de 

Atalaia? Não, Atalaia tá sofrendo financeiramente, assim como todo o Brasil, mas a 

gente tem que achar os caminhos para resolver o problema. Aí na hora que faz a 

greve, que vai para a porta da Secretaria, que dá pressão, o dinheiro aparece. Para 

quê fazer isso com aquelas pessoas que trabalham para se alimentar, para de ter 

respeito? Prefeito tenha respeito com o povo de Atalaia, para com o funcionário 

público. É sua obrigação. Funcionário público não tá pedindo favor a prefeito 



nenhum, seja ele quem for. É obrigação do gestor público quando o dinheiro 

chegar saber separar esse é do funcionário e esse, ele se achar que é direito dele, 

ele achar que deve fazer, ele faz o que ele quiser. A gente tem que cobrar, 

senhores vereadores, do Ministério Público uma posição em cima do que tá 

acontecendo no nosso município, porque não é admissível você botar o 

funcionário para trabalhar e não pagar”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“A respeito dessa denuncia do transporte, do ônibus é bom a Comissão de Saúde 

daqui, junto com a presidência da Câmara, cobrasse da secretária de Saúde. E, a 

respeito dos Garis, onde eles deveriam estar cobrando aumento, infelizmente tem 

que cobrar salário. Foi dado aumento aqui a certos setores da Prefeitura, deveria o 

prefeito olhar e dar um reajuste aos garis. Mas, não estão pagando ao povo em dia, 

quanto mais aumento. Os garis têm que fazer isso, nobre vereador, não pagou, 

para, pois no instante aparece o dinheiro. Não só os garis como as outras classes 

também. A Guarda Municipal ainda não recebeu e tem que parar, pois, caso 

contrário, vão ficar um mês ou dois meses sem receber. Passou dos trinta dias tem 

que parar, pode ser a classe que for e pode contar com o vereador Quinho”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Tenho certeza que Vossa Excelência, pela sua postura, que a gente vai vendo, 

assim como de todos vereadores, eu acho que na hora certa, vão tomar as decisões 

certas.  

 

Então, para encerrar o meu pronunciamento, pedir a Vossa Excelência que vamos 

pegar o Regimento Interno, que está muito caduco, dentro das medidas, dentro do 

território Municipal, dentro da realidade de Atalaia, para poder cobrar. Então, pedir 

a Vossa Excelência que vamos fazer aqui um rodízio e em toda a sessão vamos 

convocar um secretário para ele prestar esclarecimento aqui, para que o vereador 

deixe de levar tanta tanta lapada, porque o povo acha que o vereador tem que 

pegar o prefeito e fazer ele pagar, tem que pegar um secretário fazer o secretário 

pagar, fazer o secretário de saúde botar médico nos postos de saúde, botar médico 

que está faltando. Há comentário que o médico não está vindo, mas não vem 

porque uma Faculdade de medicina não é menos de que R$ 8.000,00 aí o médico 

vem para o município de Atalaia, para prestar serviço e não receber o seu salário. 

Não vem não vereadores. Tem posto de saúde, mais de quatro Postos de Saúde 

sem médico". 

 



Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Vereador, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, pois sei do 

parlamentar que Vossa Excelência é, mas sempre prego aqui nesta Câmara que o 

pau que dá em Chico, tem que dá em Francisco. Vossa Excelência também e a 

população de Atalaia, deve relembrar que Vossa Excelência esteve no mandato 

passado. Vossa Excelência teve um prefeito que teve sete folhas de salários 

atrasados. Vossa Excelência teve um prefeito que tinha na Prefeitura secretários 

laranjas e pessoas que mandavam em tudo. Mas, nunca que assisti a sessão e vi 

Vossa Excelência chegar aqui e dizer que na gestão passada tinha secretário 

fantasma e que o prefeito não estava pagando em dia. O atual prefeito, o Chico 

Vigário, está colocando a folha em dia, está dando um rumo ao nosso município. 

Vossa Excelência tem que fazer o seu papel, mas também tem que vê que o povo 

de Atalaia lembra que Vossa Excelência foi vereador, passou por esta Câmara e 

defendia também um Governo desastroso. E é um Governo que não pode nem ser 

comparado com um Governo do Chico Vigário. Como Vossa Excelência viu, o 

Hospital, no Governo do prefeito que Vossa Excelência defendia, era fechado. Hoje, 

tem um Hospital funcionando, que atende diariamente mais de 200 pessoas no 

município de Atalaia. Gostaria que Vossa Excelência, quando falasse, pudesse 

relembrar essas coisas, para poder fazer uma defesa maior da administração. Só 

quero que Vossa Excelência tenha um discurso coerente, porque o povo de Atalaia 

lembra. Não adianta ter um discurso lá atrás, no Governo desastroso e querendo 

hoje fazer um discurso, querendo que o Governo esteja desastroso igual o passado, 

pois tem muitas diferenças. Peço a Vossa Excelência para fazer um apanhado disso 

que lhe falei e tenha um pouco de consciência do que Vossa Excelência está 

falando”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Nobre vereador, acho que Vossa Excelência, em seu pronunciamento, onde diz 

que o vereador José Cícero deu sustentação ao prefeito da gestão passada. Em 

primeiro lugar vereador, você sabe que os dois primeiros anos de mandato 

passado era o prefeito Manoel da Silva Oliveira, apoiado por esse prefeito que aí se 

encontra, onde a esposa dele era secretária de Educação, onde ele junto com o 

Manoel da Silva Oliveira deixou mais de cinco meses em folhas atrasadas aqui no 

nosso município. Dei sustentação ao prefeito da gestão passada, já que você quer 

que eu explique, vou ser breve e vou explicar. Dei sustentação ao prefeito da 

gestão passada, aonde eu não concordei em nenhum momento, tem vereadores 

aqui que sabem, no que tinha acontecido naquela gestão, mas, nunca naquela 

gestão, o prefeito José Lopes de Albuquerque atrasou um dia do funcionário 



efetivo do município da pasta da Educação. Hoje, aqui em Atalaia, o prefeito Chico 

Vigário atrasou Educação do Fundeb, atrasou a Saúde, o Hospital não tem nem 

relaxante. No verdade, no Hospital de Atalaia não tem nenhum diretor, porque vive 

la uma pessoa ligada ao perfeito, mas um laranja lá mexendo naquele Hospital. 

Então, quero dizer que Vossa Excelência, que o que passou para mim, para o povo 

de Atalaia, quem quiser viver de passado, ele tem que pegar o museu e ir para lá. A 

gente tem que ver a realidade de hoje. Vossa Excelência está no papel de defender 

o prefeito, até porque você é líder, é líder, que nome bonito, líder de um prefeito 

desastroso, líder do prefeito que não paga o povo, líder do prefeito que que deixa 

o nosso povo aí sofrendo.  

 

Vou encerrar minhas palavras senhor presidente e quero só rapidinho aqui avisar a 

página Atalaia na Hora, que publicou na sessão passada que não houve sessão por 

falta de quórum, que realmente foi verdade, não foi mentira. A sessão aqui, ela diz 

na resolução que é a partir das 9 horas. Já começou a sessão de 10 horas, às 10:30 

e foi aberto a sessão de 9:45, na semana passada e postaram que tinham alguns 

vereadores aqui que não tava na hora que foi encerrada a sessão, porque só estava 

aqui o presidente Alexandre, o Quinho e a Janaína. Então, os outros vereadores que 

botaram a foto, eles chegaram depois da sessão encerrada, como também o 

vereador Cicinho. Eu queria pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que vamos 

a partir de hoje cumprir o Regimento Interno desta Casa em todos os itens. Vamos 

colocar um relógio aqui para cada Vereador falar o seu tempo, será aparteado na 

hora certa e começar a sessão na hora certa, para que o vereador, que já é tão 

machucado, é tão pesado, que fizeram até um motivo de chacota, dizendo que 

recebe um salário tão alto, mas só trabalha uma vez na semana e essa vez não vem. 

Quero até pedir desculpa para ao povo de Atalaia por ter chegado atrasado, mas, a 

partir a partir dessa sessão já cheguei de 9:30 e vou chegar rigorosamente na hora 

certa.  

 

E, quero dizer a você líder do prefeito, que vá sentar com o seu prefeito e peça a 

ele para respeitar o povo de Atalaia. Muito obrigado". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero aqui parabenizar a ação da UVEAL, pois em seis anos que estou aqui nesta 

Casa, não vi a UVEAL fazer nenhuma ação lá atrás. Se isso que eles falaram aqui 

estiver em prática, está de parabéns todas essas parcerias, dando assessoria jurídica 

aos vereadores. Não existia essa ligação da UVEAL com as Câmaras, era mais um 

cabide de empregos para vereador.  

 



A minha vinda aqui hoje é para falar do projeto dos taxistas, tirando também a 

obrigatoriedade da associação.  

 

Quero dizer vereador Cicinho, que em seis anos de vida pública, eu não tenho 

nenhuma falta e coloquei foto dizendo que estava presente e vim também. Não 

devo ter vindo no horário de nove horas, porque esse Parlamento aqui só funciona 

depois das nove e meia, onde já chegou a abrir até as onze horas da manhã e meio 

dia. Mas, a partir do momento que determinar que é de nove horas, será de nove 

horas, pois fui eleito para exercer essa função”. 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Aproveitando o ensejo, gostaria que o presidente da Casa, vereador Alexandre 

Tenório, se pronunciasse agora em público, informando de que horas vai abrir a 

sessão da Casa e até que horas vai esperar. As vezes chegamos de nove e vai abrir 

de dez ou dez e meia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Já tem a Lei nesta Casa, que foi lida nesta manhã, que, salvo engano, foi do Márcio 

Tenório, onde diz bem claro no Regimento Interno dizendo que as reuniões 

ordinárias realizarão semanalmente de quarta para a terça-feira, com inicio para as 

nove horas”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“O que o Regimento fala é nove horas. É interessante, nobres vereadores, assim 

como diz o nobre vereador Mauricio, não temos horário de terminar, pois estamos 

aqui para trabalhar, mas, se o Regimento fala de nove, vamos nos esforçar, pois 

esse horário dar pra todo mundo se acordar bem e tomar café. Temos 15 ou 20 

minutos de tolerância. Começando mais cedo, consequentemente, as sessões 

terminam mais cedo. Pedi a compreensão dos vereadores, que vocês mesmo 

podem se monitorar, pois dez minutos é tempo suficiente para falarmos qualquer 

assunto. O que está acontecendo na Câmara e Vereadores de Atalaia é que se 

começa um assunto, tem outro assunto e depois volta para o primeiro. Não está 

tendo objetividade”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 



“Está Câmara tem Jurídico e não estou vendo o Jurídico trabalhar, pois tem o 

Regimento que é caduco. Antes tínhamos 15 vereadores, baixou para 9, foi para 10 

e foi para 13. Como vai funcionar com um Regimento todo doido desse?”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Não estou defendendo nem condenando o Regimento da Casa, nem estou 

defendendo e nem condenando o Jurídico da Casa. Mas, vocês vereadores são 

sabedores que já está com muitas sessões que pedi a vocês que mostrem o que 

querem mudar no Regimento. Isso vai depender do entendimento da Casa. Então, 

apresente o que quer mudar, o que quer deixar e fazemos a votação. É simples isso. 

Ainda pedi na sessão passada que vocês estabelecessem uma data para falarmos 

do Regimento, para dar tempo de todos digerir o Regimento da Casa e vê o que 

precisa mudar. Passa aquilo que tiver em votação, a maioria. Salvo engano, pedi 

isso em 2017 ou foi 2018.  

 

Aos vereadores, digo que não tomem nada como particular com relação a sessão 

passada, porque não tem pessoas mais cobrada aqui do que o presidente da Casa. 

Vereador Fernando, vereador Cicinho e vereadora Maria foram presidentes desta 

Casa e sabem que tem uma hora que o copo enche. Na hora que eu sentei aqui, de 

09:45 o vereador Quinho perguntou se teria sessão e a vereadora Janaína disse que 

ficava doente com essa situação. Disse a  ele que iria resolver naquele dia. Isso é a 

cultura do brasileiro, que deixa para resolver primeiro alguma coisa e depois é que 

vai. Temos 13 vereadores e nesse dia resolveu, a maioria, ir resolver alguma coisa. E, 

pau caí em cima de quem? Da Presidência da Casa. Só quero pedir a compreensão 

dos senhores vereadores e, como na maioria das vezes, pedir desculpas de uma 

coisa que não tenho culpa. Tenho consideração por todos vocês”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Só esclarecer quando o Mauricio falou da quantidade de vereadores, que eram 

nove, depois foram onze e hoje são treze. Em cada uma dessas mudanças, existe 

uma Emenda ao Regimento Interno. As mudanças foram feitas, mas ainda não 

consta nesse Regimento”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Na minha opinião isso não deveria nem ser colocado no Regimento, pois isso é 

mudança de Constituição”.    

 



Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero dizer a vocês que após ouvir atentamente os meus amigos, todas essas 

discussões aqui é em beneficio da população. Temos aqui projeto que já estamos 

esperando há mais de meses, onde todas as terças vinham para cá os taxistas, 

esperando que esse projeto fosse  votado. O atraso de terça-feira é reflexo de uma 

Casa mal acostumada e viciada em não cumprir horário. Cumpriu hoje, porque 

terça-feira não teve. Em todos os segmentos tem que ser cumprido o horário e, 

imagine num Parlamento desse. Na terça-feira o presidente foi preciso dar esse 

choque, que não era nem para ter acontecido, pois era para todos estarem 

cumprindo o horário, como cumpriram hoje. Mas, já passou e vamos tentar 

melhorar. 

 

Quero aqui falar sobre o Atalaia Prev, pois o mês que vem, o mês de junho, é o 

mês de eleição no Atalaia Prev. Que, diga-se de passagem é um fundo de 

Previdência falido, quebrado, onde o servidor municipal investe em algo que não 

tem fundo. A vereadora Janaína está de parabéns pela escolha que fez. Entre 

Atalaia e Estado, escolheu o Estado, porque não se investe em fundo quebrado. 

Hoje o Atalaia Prev serve para quê? Para cabide de emprego. Pegamos aqui a 

relação de quem está trabalhando lá e veja quem são so funcionários. Veja de que 

forma foi feita a eleição do Atalaia Prev. Está lá funcionário que não dá um dia de 

serviço e que está lá apadrinhado por presidente. Vai continuar da mesma forma, 

porque a eleição é feita de forma desleal. O costume de chegar atrasado é o 

mesmo costume de deixar Atalaia Prev ser votado por indicação. Estamos aqui 

representando uma cidade de 50 mil habitantes, mas fomos eleitos. Hoje, uma 

direção de Escola ela é feita por votação. E, porque não Atalaia Prev ser votado 

pelo ativo e pelo inativo? Qual o segredo? Qual a dificuldade que tem? É para isso 

que existe a democracia. Talvez seja indicado pessoa da própria casa para dar 

sequencia ao que está acontecendo. Descordo disso. Cadê o Jurídico do município? 

Já falei com ele várias vezes. Falei com o prefeito, que disse que mandaria o projeto, 

mas nunca mandou. Mas, se tivesse alguém por trás, tendo interesse financeiro, 

estaria aqui, para a bancada, do qual dou sustentação, para ser aprovada. O 

dinheiro dos servidores deste município, tem que ser gerenciado por uma pessoa 

que eles escolham. Mas, não por indicação. Mais uma vez será um desastre”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“E tem mais vereador. Outro dia o senhor pediu a folha de pagamento de lá. A 

gente analisou e como vinha batendo nesta tecla de cruzamento de folhas, os 

servidores que estão no Atalaia Prev recebe da Prefeitura e recebe na folha do 



Atalaia Prev. Tenho esses documentos em mãos. Está cedido para lá, mas recebe 

dos dois lugares”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Está explicito para vocês, a preocupação, o desastre que está acontecendo e o 

vicio de deixar acontecendo a coisa errada. Deixo aqui a minha preocupação desse 

projeto do Atalaia Prev não vim a tempo. Mais uma vez será uma derrota para mim 

e uma derrota para esta Casa, não  ter o direito de fazer essa eleição democrática 

dentro do Atalaia Prev. Mas, um dia isso vai mudar. Mais uma vez peço que seja 

enviada uma Indicação ou um Requerimento apara o Jurídico e para o prefeito, que 

mandem uma resposta sobre a eleição do Atalaia Prev. É vergonhoso, pois mais 

uma vez em Atalaia as coisas caminham para as  escuras, para os arrumadinhos, 

como já aconteceu várias vezes. Temos hoje um Fundo de Previdência em Atalaia 

que não tem teto. O INSS tem um teto de R$ 5.800,00 e o Atalaia Prev tem um teto 

de 11 ou 13 mil. Como se paga em um município quebrado, falido, onde todos que 

passam dão uma rasteira, leva a sua parte, deixa Atalaia as escuras, no lixo e sem 

compromisso nenhum com a população. Deixa o buraco e vai embora. 

Simplesmente a Justiça é lenta e cega, porque quem surrupiou o município de 

Atalaia não pagou com nada. Nenhum devolveu nada. Peço também através de 

Requerimento, quanto tem de saldo no Atalaia Prev. Quero saber qual o recurso 

sobrando que tem, para uma emergência de uma folha atrasada. Não tem um real. 

Sabe porquê? Por que é proibido deixar dinheiro na conta. E mudo agora, quando 

deixa dinheiro ele paga juros? Era para ter saldo no Atalaia Prev, para ter fundo de 

reserva numa eventual crise do município. O funcionário que contribui tem o 

direito de saber qual o saldo. Mas, infelizmente contribuem para um fundo 

quebrado e falido.  

 

Hoje foi lido o projeto dos 10 anos do alternativo, do taxista, do mototaxista. 

Aumentamos a cilindrada da moto, de 150 para 300. Tiramos aquela 

obrigatoriedade de cor. Eram mais de 25 carros sem rodar. Eu encabecei esse 

projeto desde janeiro, quando esta Casa estava em recesso. Demos um provisório a 

vocês. O projeto que veio do Executivo foi de sete anos  e eu tive a sensibilidade de 

saber que até o carro do próprio presidente ficaria fora, que é do Cordeiro e do 

Gerson. Agora, vocês terão mais tempo para se organizar, com quatro anos a mais 

para trocar de carro. Estou aqui para dar direitos e não tomar. Quero aqui ficar 

marcado como o vereador que fez algo pela sociedade atalaiense, mas não ficar 

marcado como covarde ou conivente de algum prefeito que por ali passou. Em 

dois mandatos, já passaram por ali três prefeitos, o Mano, o Zé do Pedrinho e o 

Chico, e nenhum deles influenciaram na minha eleição e me deram voto. Os votos 



que tive foi diante das minhas ações. Tenho dito que não preciso de prefeito para 

ganhar a eleição, faço a minha campanha solo e não de dupla. Tem dado certo e 

prefiro dar continuidade a esse meu trabalho.  

 

Digo que esse projeto do taxista é amplo e tira a obrigatoriedade de ser associado, 

porque isso é inconstitucional. Em 2007 esta Casa votou em um projeto que diz 

que é obrigatório ser associado à Associação. Isso não existe. A Lei diz que pode-se 

criar quantas Associação quiser. O Ricardo tem uma Associação na Branca, mas a 

Janaína pode abrir uma lá, como eu também posso abrir. Esse item tá saindo, foi 

lido hoje e tenho certeza que essa Câmara não vai votar contra o que é 

constitucional. Vai concertar um erro do passado. Que os vereadores leiam o 

projeto e veja o que é constitucional. Estamos tendo a oportunidade de concertar 

um erro do passado, onde o gestor, em 2007, fez um arrumadinho dentro desta 

Casa para dar o direito de unificar as Associações. Hoje está aí o problema. Para de 

arrumadinho. Para de faz de contas. Vamos fazer a coisa certa e correta. Não estou 

aqui para pedir favor a vereador, estou aqui para mostrar que esse projeto é de 

fundamental importância, dando a oportunidade de concertar um erro de 2007. 

Agora, fique a vontade quem vota contra, pois irei no Ministério Público, pois isso 

será derrubado na Vila mesmo. Quero deixar bem claro que não tenho beneficio 

nenhum de Associação de Taxista e nem de Mototaxista. Se for reconhecido 

amanhã, em 2020, eu agradeço, mas, se não for, tudo bem. Mas, ficará aqui na 

Câmara o que é certo. Quem vota contra, quem vota no que é errado, está 

contribuindo com o erro do município. Talvez alguém esteja votando contra, 

porque está derrubando o arrumadinho de 2007, de pessoas coniventes lá atrás”.     

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria em primeiro lugar de dizer ao vereador Marcos que não houve 

arrumadinho. Vossa Excelência desconhece os fatos, porque em 2007 estava eu 

aqui presidente dessa Casa e nós fizemos, salvo engando, 19 sessões para ser feito 

esse projeto de Lei tanto das Kombis, como dos carros e das motos. Nós fizemos 

tantas reuniões que um dia um cidadão chegou lá embrigado e até me ameaçou 

com um revólver na mão e foi uma zoada feia lá. Mas, tudo aqui foi feito de acordo 

e eu tenho as ATAs em casa, de todas as sessões. Então, gostaria de dizer que 

Vossa Excelência foi infeliz quando disse que houve arrumadinho. Arrumadinho 

que eu sei é uma coisa que não se deve nem a gente tá falando isso. Gostaria de 

dizer que depois ele foi renovado por força de uma cobrança das Associações 

tanto dos Kombistas, quanto das vans e dos carros pequenos. E, naquela época, 

verificou-se que existiam 350 fazendo frete de forma aleatória. Quer dizer, os 

clandestinos. Foi feita nova reunião e eles vieram aqui, foi feito novas reuniões e 



nós fizemos a as modificações, onde passou para 75 vagas e, na realidade, isso aí 

foi tudo acordado vereador com as Associações". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Vossa Excelência falou que houve tantas reuniões para votar errado, votar contar a 

Constituição. O que eles votaram é inconstitucional tanto aqui, como em qualquer 

lugar do Brasil. Então, sentaram para votar de forma errada”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de dizer que o senhor mais uma vez está equivocado. E, nessas reuniões, 

principalmente era amarrado todo requisito através do promotor e da Associação, 

não era da Câmara e de prefeito não". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Obrigado pelo aparte. Então, vereador Marcos, o Estado de Alagoas está todo 

errado, todo fora da Constituição, que todo município diz que para Prefeitura, a lei 

que foi aprovada, para Prefeitura liberar o Alvará você tem que tá rigorosamente 

em dia as Associações de cada município. Chã Preta funciona assim, Capela 

Cajueiro e o Estado de Alagoas todinho funciona. Então, tá errado o Estado de 

Alagoas todinho e Vossa Excelência que tá certo". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Vereador, se a sua casa anda errada, se o senhor anda errado, faz coisa errada, eu 

não sou obrigado a andar errado. A minha conduta é uma e a sua conduta é outra. 

Tem gente que opta pelo crime organizado, pelo roubo, por matar. A minha 

posição é andar certo. Se a casa do vizinho está desorganizada, não sou obrigado a 

desorganizar a minha. Não sou obrigado a deixar a minha casa suja. Então, 

vereador, estamos tendo a oportunidade de fazer o que é certo, o que é correto e 

corrigir um erro. Não sou eu que estou dizendo que o projeto é inconstitucional, é 

o projeto que diz. Cada um escolhe o caminho que deve seguir. Se a casa do 

vizinho anda errada, é um problema dele, mas eu quero que a minha casa se 

organize. Estou aqui para tentar ajudar a Casa a se organizar por um erro do 

passado. O presidente Gerson sabe disso também”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“Agora, muito me estranha que o vereador já está em seu segundo mandato e está 

vendo que está inconstitucional agora. Eu queria dizer que na época foi aprovado 

na Lei Federal que todo o carro taxista teria uma cor determinante em todo Estado 

do Brasil. Bahia era amarelo. A exemplo do Rio de Janeiro, laranja. E, aqui, por 

votação deles foi escolhido o branco, por ser um carro mais barato. Então, foi tudo 

discutido". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Não estamos aqui falando de cor. Está se falando aqui da obrigatoriedade de se 

associar. Não me atentei lá trás, porque o caso veio agora com a mudança de sete 

para dez anos”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Na oportunidade veio aqui até o presidente Ubiraci, da Associação dos Taxistas de 

Maceió por muitos anos. Também vieram outras pessoas que me fogem da 

memória.  

 

Já mais serei contra a esse projeto, porque quem fez esse projeto fui eu. Agora, é 

preciso que a verdade venha a tona, para não dizer que aprovamos projeto 

inconstitucional. E olhe que para fazer algum projeto eu sempre estudo bem. 

Agora, a normatização das Leis é como o presidente da UVEAL acabou de dizer, 

que todos os dias no Brasil existe as mudanças de Leis e normalmente de 

madrugada. 

 

Nessa questão do Atalaia Prev, gostaria de lembrar que em 2016 o prefeito deixou 

aí uma brecha tão grande para o Chico Vigário, quando assumiu, pagar e todos 

estão lembrados. No dia 16 de dezembro de 2016, lembro que fui junto com a 

Associação dos Aposentados, com o Dr. Janair e o pessoal do SEATA para Satuba, 

nas carreiras. Chegamos lá as duas e meia da tarde e a Dra. Silvana, que era juíza 

de plantão de Boca da Mata, deu o aval de bloquear R$ 3.750.000,00 aqui no 

Banco do Brasil e na CAIXA, pois já tinham levado mais de 3 milhões, que foi o 

dinheiro que veio para aquela construção de quadra. Será que esqueceram disso? 

Quando o prefeito Chico Vigário assumiu, teve que pagar quantos meses de folha? 

Isso ainda hoje gera pendências e muitas. Quem vai lá no Fórum sabe quantos 

processos tem e sabe que desde que ele assumiu, tem uma verba mensal de 50 mil 

reais para pagar acordo lá de trás. Isso aí já veio do ex-prefeito Mano que também 

foi citado judicialmente e que até hoje está na Justiça os processos. Está com tudo 

bloqueado, tanto ele como secretários.  



 

Ninguém é doido de dizer que esse Governo está bom, mas está se chegando a 

um denominador comum. Dificuldades existem em todos os cantos. Estou vendo 

crise no Pilar, que é um município rico, com royalties de 5 milhões. Crise em Rio 

Largo que tem 9 milhões por conta da renda per capita do aeroporto.  

 

Quero dizer a vereadora Janaína que eu estou do seu lado. Essa Procuradoria daqui, 

parece até ser inimiga do prefeito. Querem cassar dez ou vinte, quando na 

realidade tem 200 sendo favorecidos, em outros Estados do Brasil. Como o 

vereador Quinho diz, também não sou a favor de perseguir ninguém. Quem no 

passado conquistou o seu pé de meia, mesmo se tava errado, a responsabilidade é 

de quem deixou chegar lá. 

 

Há três anos que venho lutando e dizendo que temos que instituir o teto no 

município de Atalaia. Ou faz isso, ou vai falir de todo jeito. Quem não lembra que 

teve projeto que teve gente que se aposentou com 200% de gratificação 

incorporada. Agora, fui eu ou foi o vereador Marcos? Não. 

 

Uma denuncia dessa corta o coração. O pessoal da hemodiálise nunca teve um 

carro e no dia que tem um, está carregando gente particular, esperando filho de A, 

de B e de C. Esse pessoa já sai carregado nos braços e isso que está acontecendo é 

uma falta de responsabilidade, de respeito e de vergonha. Vou procurar 

pessoalmente a secretária de Saúde, e, se continuar desse jeito, vamos entregar ao 

Ministério Público para tomar as medidas cabíveis.  

 

Só se joga a verdade da vida com a própria verdade. Quem mente hoje, vai pagar 

um dia essa mentira, pois será descoberta. A gente vê todo dia dizerem que 

vereador é ladrão, é desonesto. Mas, todos os dias, esse mesmo povo que anda 

dizendo isso de esquina a esquina está na casa de um e na casa de outro, pedindo 

do dinheiro do ladrão. Como se dorme de consciência limpa. A verdade é essa. 

Política é uma arte de você transpor todos os dias, todos os tipos de safadeza, 

desonestidade e de obstáculos. No Brasil, para você ser homem de bem e 

sobreviver na política, é difícil de encontra. E, por isso que o país está nesse 

desembesto. Eu particularmente votei num cidadão para não ver a continuidade do 

que vinha de ruim lá atrás. Hoje, fico decepcionado, mas se for preciso voto de 

novo, pois, se voltar os velhos, será pior.  

 

Gostaria de agradecer aqui publicamente e mandar uma Moção de Parabéns ao 

meu compadre Washington Omena pela brilhante organização da Festa da 

Cavalhada em Olhos D’água, no domingo próximo passado”. 



 

Vereador Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Como não irei usar a Tribuna, gostaria de aproveitar e dizer a vereadora Janaína 

que também estou a disposição quando for fazer as modificações. 

 

A Janaína é sabedora que qualquer funcionário efetivo, de qualquer local, pode 

tirar licença sem remuneração, para assumir cargos comissionados. Agora, cargos 

efetivos não. Comissionado pode”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de 

mais uma vez fazer o uso da Tribuna. Em nome da minha prima Rafa, saudar a 

todos os presentes e o nossos ouvintes, através do sistema de Rádio e do Atalaia 

Pop.  

 

Hoje nos deparamos com uma sessão bem gostosa de assistir, bem gostosa de 

participar diante das diversidades de problemas, da diversidade de assuntos que 

aqui foram abordados, que, num amparato geral, os assuntos tem grande 

relevância para o funcionamento do município de Atalaia e para o melhoramento 

da condição de vida dos atalaienses.  

 

Iniciar parabenizando o presidente da Casa, vereador Alexandre, por ter cumprido 

o Regimento da Casa na sessão passada. O Regimento está caduco ou não, isso 

não vem ao caso, pois é o documento que é válido para o funcionamento da Casa. 

O Regimento determina que seja as reuniões esperadas até as 9:30 e tem que ser 

respeitado. Mas, como também ele tem que ser respeitado em toda a sua íntegra 

vereador Cicinho e não apenas com o que lhe é conveniente. Então, diante mão, eu 

parabenizo o presidente da Casa, porque está iniciando o cumprimento do 

Regimento e convido a todos os pares, pois fazendo uma olhada rápida no nosso 

Rendimento eu me deparo que ele deve ter 230 artigos ou 234 artigos. A gente 

podia definir, atrás da vereadora Janaína, que na primeira semana do mês de junho, 

para ficar um negócio mais redondo, nós nos reunir para discutir na primeira 

semana 40 ou 50 artigos do Regimento e já ir fazendo as devidas correções. Em 

torno de um mês, teríamos um estudo geral do novo Regimento Interno. 

 

Quero informar aos senhores vereadores que nos últimos três prefeitos de Atalaia, 

Professor Mano, Zé do Pedrinho e o atual prefeito, a Educação teve sim salário 

atraso de até dois meses. Alguns até mais, mas todos deixaram dois meses. Eu sou 



servidor da Educação e eu provo através dos meus extratos. Está aqui o vereador 

Ricardo que também é e não vai me deixar mentir". 

 

Vereador Cicinho (Aparte) 

 

“Quando eu citei a Educação, queria que Vossa Excelência pegasse os extratos dos 

dois anos do Zé do Pedrinho, pois houve um atraso já depois da eleição, pois 

houve aquele bloqueio de dinheiro que ficou para o outro prefeito pagar. Mas, até 

então, recebia até o dia 10. Irei até pegar outros documentos até o dia 10”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Então, Vossa Excelência está informando que houve o atraso depois  da eleição, 

então eu não estou mentindo. Sabemos que os contratados desde a época do 

Mano que vem sofrendo neste município, trabalhando na Saúde, na Educação, 

aonde quer que seja. Então, nós não vamos entrar no mérito aonde a gente não 

pode provar, porque eu só falo com prioridade, só falo quando eu tenho certeza.  

 

Voltando a temática do Atalaia Prev, que o vereador Marcos Rebollo mais uma vez 

traz e que eu já trouxe. Zé do Pedrinho era perfeito e eu já pedia a mudança da 

forma da condução da eleição do Atalaia Prev, mas também nunca tive êxito na 

época. Reiniciamos o mandato de 2017 com a mesma temática e também não tem 

visto e a população de Atalaia precisa saber que as eleições estão marcada, se não 

me falha a memória, ou é junho ou é julho. E, os servidores que pagam o fundo de 

Previdência, não sabem quem são os candidatos. O pior é que não tem o direito de 

participar da escolha de quem vai gerir o seu dinheiro. É lamentável, mas, 

infelizmente, a Casa fica de mãos atadas porque não parte da vontade da Casa, a 

Lei não pode partir da Casa, mas sim de cima, do Executivo". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Vereador, parabéns pelo tema abordado e já disse aqui que o senhor já vem 

brigando por isso há anos atrás. Peço que o Atalaia Prev mande pra gente pelo 

menos os nomes dos candidatos. Ou não sabem quem são os candidatos. Como é 

de praxe não responder a essa Casa, então fica aqui a nossa indgnação”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Eu comungo e entendo a insatisfação da vereadora Janaína do Cal, com relação ao 

confronto de folha do município de Atalaia. Como ela e o vereador Maurício vem 



falando aqui, pau que dá em Chico, tem que dar também em Francisco. Mas, eu 

falo aqui a minha colega e amiga da Casa vereadora Janaína, uma das que eu 

tenho mais estima nessa Casa, que eu, o Vereador Anilson, não faz questão de 

denunciar quem acumula cargo em outras Instituições. Não é minha função, não é 

minha função querer fazer com que um atalaiense seja pessegueiro, que um 

atalaiense perca o seu emprego. A Prefeitura quer economizar, ela que descubra, 

ela fique à vontade, mas, se depender do vereador Anilson, para o confronto de 

folha e todo mundo fica no seu canto, como tá recebendo, mesmo eu sabendo que 

é inconstitucional, mas, eu sei da necessidade de cada atalaiense. Eu convivo com 

vários amigos que acumula cargos, que estão irregular pela Constituição, mas, mais 

regular e mais imoral é aquele que tá legal, não tá acumulando e não tá 

trabalhando, tá levando o dinheiro de Atalaia. Isso é que devia realmente o corte 

nas pernas, no pescoço, aonde quer que seja. Mas, boa parte dos meus colegas de 

Atalaia estão trabalhando. A Constituição não permite e agora, só a partir de agora, 

inicia essa abertura tão rápida de processo administrativo. Acredito que foram uns 

cinco porcento das pessoas que acumulam irregular. E, se depender de mim, 

ninguém vai ser denunciado, ninguém vai ser indicado para que seja fiscalizado, 

para que seja entrado nesse confronto de folhas". 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Eu concordo em gênero, número e grau com que Vossa Excelência acabou de falar. 

O problema é que a situação já foi posta, o município publicou um Edital, onde 

esses 5% que você fala, tem até o dia 18, sábado, para se dirigir à Prefeitura e fazer 

a opção, sob pena de após o dia 18, foram 10 dias até corridos, para ninguém ter 

tempo nem de nada, sob pena de se não comparecer, ser exonerado. Eu tiver a 

triste situação de presenciar na quinta-feira, onde eu fui à Administração, mas para 

solicitar a cópia de um processo meu, que eu havia entrado administrativamente, 

de progressão, porque muitos atalaienses não sabem, mas Atalaia existisse um PCC 

da Administração. E, quando eu tomei conhecimento, como eu tô em enquadrada 

nele, eu entrei com processo administrativo. A Procuradora me informou que o 

processo havia sido deferido e eu me dirigi à Prefeitura para esse fim, não para a 

questão do cruzamento de folhas, até porque eu sei da minha real situação. 

Chegando lá me deparei com alguns funcionários, como disse a Vossa Excelência 

agora há pouco, chorando, onde a gente sabe uma funcionária que ela trabalha no 

Estado como merendeira e professora do município, cumpri rigorosamente as duas 

cargas horárias. Se tá ilegal na Constituição ou não, eu não quero saber, eu sei que 

o que acontece é que ela vai perder o emprego. Então, meu questionamento foi 

esse, porque a Lei vai ter que ser aplicada para essa funcionária e não vai ser 

aplicada justamente para esse que Vossa Excelência citou aí, que tá levando o 



dinheiro dos cofres da Prefeitura e não tá dando um dia de serviço. Então, o meu 

questionamento, eu não queria, não é do meu feitio, o que eu não quero para mim, 

eu não desejo aos outros, mas, que a Lei vai ter que ser cumprida para todo 

mundo aqui de Atalaia". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Eu conheço pessoas que caíram no confronto de folhas. mas dão rigorosamente a 

sua carga horária, assim como falou a vereadora Janaína, quando citou o exemplo 

que ela falou das merendeiras do Estado e elas são professoras do município. Estão 

todos os dias cumprindo na sua carga horária. Mas, como Vossa Excelência acha 

que a constituição tem que ser cumprida na íntegra, tem que aceitar e não pode 

fazer nada. Que a população entenda a limitação do vereador, pois muitas vezes a 

vontade e o coração do vereador ele é muito menor do que a Constituição Federal. 

A Constituição Federal, para vocês terem uma ideia, determina que a função do 

legislador, do vereador além de criar leis e fiscalizar o Executivo, mas, a própria 

Constituição determina para a gente poder fiscalizar o Executivo que em caso de 

negativa, precisa de um terço da Câmara para poder iniciar os processos de 

investigação. Depois desse processo, é preciso dois terços para que seja aprovada 

a investigação. Então, a Constituição limita muita coisa da gente". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“O vereador está de parabéns por ter tocado neste assunto. Mas, inconstitucional é 

o funcionário trabalhar um mês e não receber. Isso é que é errado. Onde ficou o 

setembro do Mano ou do Zé do Pedrinho. Os décimos do povo. Isso não é errado? 

Isso não é ilegal? Onde ficou, lá atrás não sei quantos meses do Batalha. Ilegal é 

você trabalhar o dia todo e chegar em casa cansado. Agora, trabalhar e o prefeito 

não pagar, isso não é ilegal”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Finalizando o meu pronunciamento de hoje, eu me deparo com dois projetos que 

envolve em media 100 pais de família atalaiense, É o projeto que regulamenta o 

transporte alternativo do município de Atalaia, sobretudo do taxista. Está Casa vai 

aprovar por unanimidade, eu tenho certeza disso, o aumento para 10 anos de uso 

dos carros para transporte alternativo. Depois de muito debate, muitas reuniões 

com o prefeito, conseguimos trazer de volta o projeto para contemplar os taxistas 

de Atalaia, que são pais de família, trabalhadores que acordam todos os dias as 

cinco horas da manhã e ficam lá trocando garrafadas na Rodoviária para ver quem 



sai primeiro, para garantir o pão da sua família. Trabalhar de dia para comer de 

noite. Eu conheço a realidade de cada um de vocês.   

 

E o vereador Marcos traz para a gente também um projeto que na sua análise é 

inconstitucional. Aliás, está cobrindo um projeto anterior que na sua análise o 

anterior é inconstitucional. E, de antemão eu deixo bem claro que eu não posso 

opinar no momento, porque eu não tenho consciência, eu não tenho a cópia do 

projeto para poder analisar os seus termos constitucionais. Só vou me pronunciar 

Marcos sobre o meu voto do projeto que desobriga o amparo de uma Associação 

para os taxistas, depois que eu me inteirar do projeto, depois que eu fizer minha 

análise, depois que discutir com alguns juristas que fazem parte do meu convívio. 

Só o projeto for constitucional, meu voto será favorável".  

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Eu vi e ouvi aqui atentamente o pronunciamento do vereador Marcos onde fala 

do transporte complementar, do transporte alternativo. Está aí já nas comissões, já 

deu parecer favorável aos 10 anos do transporte alternativo no nosso município. 

Quanto a questão do vereador que entrou com outro projeto que diz que é 

inconstitucional, todo mundo, todo Estado de Alagoas bota e eu acho que isso aí 

deveria discutir na Associação, porque tem briga interna e quando tem briga 

interna aí querem se dividir. Eu acho que a gente quando está unido, somos mais 

forte, porque quando a Associação se junta consegue. Como agora Vossa 

Excelência viu que em Maceió a questão do Rui Palmeira e as Associações dos 

Transportes Alternativos estavam unidos, todo Estado de Alagoas e fez mudar a 

decisão no Estado lá para poder entrar em Maceió. Então, a questão é essa, a 

Associação tinha 95 associados e hoje deve ter uns 60 que paga para poder se 

organizar. Hoje, se gente aprova isso aqui, daqui uns dias a Associação dos Taxistas 

vem aqui de novo para a gente mudar, porque quando você não tem obrigação, 

vira bagunça, porque tem muita gente ainda que só deixa para pagar a Associação 

quando vence o Alvará. Não paga em dia, mensalmente a mensalidade. Daqui uns 

dias vão vir para aqui de novo fazer essa mudança, porque deu errado dessa 

maneira que tá, porque Associação tem que estar com suas contribuições em dias. 

se não botar regra, o negócio vira bagunça. Passei por essa Casa aqui na época que 

foi aprovado aqui pelo número as vagas de carros para o município aqui ela ficou 

pelo número de habitantes. Então, quando eu fiz os cálculos, ficou em torno de 175 

vagas para o município de Atalaia rodando para Maceió. Hoje tem em torno de 90 

ou 60 rodando para Maceió, mas, se não houvesse um controle, tinha 500 carros 

rodando para Maceió. Então, em tudo tem que ter um controle. Essa Casa aqui tem 

que ter o presidente, tem que ter as comissões, tem que seguir o Regimento. Então, 



eu acho que a gente tem que fazer as coisas em discussão não é no ato da emoção, 

porque tem briga interna. Eu tenho conhecimento, que é público e notório, que tá 

havendo um racha na Associação por conta de ponto em Maceió, questão de que 

um fica no estacionamento e outro fica no outro. Então, eu acho que essa 

discussão eu sugeria que se aprove isso aí, porque aprovando esses 10 anos 

resolve o problema dos taxistas de Atalaia, dos pais de família. E, essa outra 

matéria a gente discuta melhor, porque depois vem para cá de novo. Tenho certeza 

que se aprovada da maneira que você quer, daqui a três meses vem para votar na 

Câmara, porque tá errado e tem que votar de novo. Acho que tem que discutir 

melhor não é na força da emoção”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Não acho que esteja agindo com emoção. Talvez, por agirem com emoção lá atrás, 

está essa Lei errada aqui no município. Está aqui essa Lei para cada um de vocês 

avaliarem. O nobre vereador já disse que vota contra e é um direito seu. Mas, para 

colocar esse projeto, não agi com emoção, fiz uma analise jurídica com vários 

juristas”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Eu já disse aos amigos taxistas que o de interesse maior está sendo aqui apreciado. 

As vezes vou até pedir desculpas aos companheiros vereadores, pois tem coisas 

nesta Casa que não podemos discutir mérito, pois vamos chegar lá topado. Tem 

muitas coisas que não se discute a bem de uma coletividade, mas sim a bem de um 

interesse comum, de um interesse particular. Eu, como vereador só venho a esta 

Tribuna aqui, discutir assuntos de interesse da população geral, da maioria. Se esse 

outro projeto vim pra pauta, irei pedir vistas, pois tenho o direito a isso. Vou pedir 

vistas para discutir com o meu jurídico a melhor solução. 

 

A questão que vi aqui da semana passada, que não houve sessão. Muitas vezes a 

gene não ver o trabalho do vereador, mas eu vejo o trabalho de cada vereador 

aqui. Eu, como vereador, trabalho pela minha região. Essa semana eu fiz 

distribuição de peixes com parceria com a CODEVASF. Trouxe kits de irrigação com 

a parceria da CODEVASF. Eu, junto com o DER e em parceria com a Secretaria de 

Infraestrutura, estou fazendo piçarramento nas estradas para que no inverno 

aquele povo tenha uma condição melhor de passar nas estradas da região. Estou 

fazendo a limpeza do campo da Porangaba e trabalhando naquela região, 

colocando água para o povo da região. A minha parte estou fazendo, não posso 

também atingir 100% e não posso agradar a 100%, pois nem Jesus Cristo agradou. 



Tenho certeza que o meu papel eu estou honrando com o meu povo, com a minha 

população e com a minha região. É função minha trabalhar por esse povo que 

votou em mim. Vou continuar discutindo pela coletividade e não pelo interesse 

particular meu. 

 

As vezes alguém não quer discutir, mas é uma questão nacional e eu concordo 

plenamente, com a questão da posse e do porte de arma. O cidadão hoje que 

mora na zona rural, que é comerciante, que tem os seus afazeres tem que portar 

mesmo uma arma, pois, quando um bandido sabe que você mora num sitio e não 

tem uma faca, ele vai assaltar. Agora, quando ele sabe que o cara tem uma 12 boa, 

duvido ele botar a cara. Sou favorável e tem mais um requisito que será bom e eu, 

se me enquadrar nela, serei o primeiro a solicitar, que é o porte de arma para o 

vereador de mandato. Se a Lei me der direito, irei solicitar”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Gostaria de solicitar do secretário de Infraestrutura que reponha uma bueira em 

frente a creche onde era o Antônio Vieira.  

 

Gostaria de dizer aos meus colegas vereadores que inconstitucional é o aumento 

que o Governo Federal deu e o prefeito não repassou ao pessoal da Educação. Isso 

é inconstitucional. Inconstitucional é o setembro negro que não sei se é do Mano 

ou do Zé do Pedrinho. Isso sim é errado. Mas, uma pessoa trabalhar, dar as suas 

horas seja lá onde for, de manhã, de tarde e de noite, chegando em casa cansada e 

o cara pedir um cruzamento de folha? Inconstitucional é o cara trabalhar e não ter 

dia certo para receber. É o aumento do Fundeb que já está com dois anos que não 

foi dado ao pessoal da Educação”. 

 
 


