
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"O que me traz aqui hoje, senhoras e senhores, acima de tudo é a saudação que eu 

devo prestar aos meus colegas professores pelo dia de ontem, o dia dos 

professores. E, relatar aqui para os munícipes atalaienses, a importância de termos 

uma categoria satisfeita, mas, infelizmente, ao longo desses últimos anos a nossa 

categoria da Educação não consegue ir para a sala de aula na certeza que vai 

deixar o pão para sua família. Nós já estamos fechando hoje 45 dias de atraso de 

mais de 70% dos professores de Atalaia. Com certeza, a gente vai completar 60 

dias de atraso mais uma vez, com salário dos professores de Atalaia atrasado. Mas, 

assim mesmo, esses Guerreiros da Educação estão saindo de casa todos os dias 

para ensinar e para educar, que deveria ser a função do pai e da mãe é educar as 

crianças, e a função do professor é ensinar e mostrar o quê é a cultura. Sai de casa 

todos os dias, os professores do município de Atalaia, mesmo com as deficiências 

que o município ao longo desses últimos anos vem trazendo e proporcionando, 

presenteando a Educação. Mas, sai todos os dias com o intuito maior de dar o seu 

melhor, ensinar e educar os filhos do povo atalaiense. Então, fica aqui a minha 

imensa admiração por essa classe, a classe dos professores, que é a classe 

responsável por toda a formação e toda a transformação desse país. Nós temos 

aqui na nossa Câmara a figura de uma médica, a Doutora Neide, mas antes dela ser 

médica ela teve que passar por um colegiado e passar em toda a sua vida, por 

diversos professores, que com certeza incentivaram e com certeza mostraram para 

ela o caminho da Saúde, o caminho da química, o caminho da biologia e assim 

chegou a ensinar e ela que entrou nesse mérito, assim como nossas companheiras 



advogadas, assim como como os nossos companheiros administradores e 

engenheiros. Nada neste país funcionaria sem ação do professor. 

 

O município de Atalaia precisa valorizar mais os meus colegas professores, precisa 

mais atenção, pois nós estamos encerrando o ano de 2018 sem ter aberto o 

diálogo do reajuste salarial da categoria. Pela primeira vez, desde a implantação do 

Piso Nacional, Atalaia já está pagando a baixo do Piso Nacional da categoria dos 

Professores. E, fica aqui a minha indignação com a equipe da gestão que está 

fazendo vista grossa, que está empurrando com a barriga e está deixando os meus 

colegas professores na mão, deixando a desejar. Vale também ressaltar que 

informações extra-oficiais já demonstram que o número de alunos de Atalaia para 

2019 vai cair da ordem de 10.400, para ordem de 9.300 alunos. Então, está prevista 

uma perca de quase 900 alunos e essa perca de 900 alunos ela vai se refletir na 

arrecadação e vai se refletir ainda mais no caos instalado em Atalaia. E, não adianta 

a gestão querer botar a culpa nos professores, nos profissionais da Educação. A 

culpa é da gestão. Se falta professor, se tá faltando aula, se tá faltando merenda, a 

culpa é da gestão. Da gestão que não está priorizando essa pasta tão importante 

que é a pasta da Educação do município de Atalaia. Então, fica aqui mais uma vez 

meus parabéns para todos os colegas, todos os professores que eu não vou citar 

nomes, porque aí eu ia começar e não terminaria o meu pronunciamento hoje. 

 

Aproveitar também, como não pude vir na sessão passada, para agradecer aqui de 

público a todos os atalaienses que saíram de casa e deram mais uma vez o seu aval 

ao trabalho do vereador Adilson Júnior, que conseguiu através do seu deputado 

Pedro Vilela, 771 votos e que através do trabalho do vereador Anilson, da 

vereadora Neide e do Vereador Marivaldo, conseguiu passar para o deputado 

Dudu Holanda, mais de 1.250 votos. A gente sabe que não é fácil, que não é fácil 

encarar uma disputa eleitoral no momento que a classe política está sendo 

totalmente atacada. Ainda neste sentido, eu gostaria de parabenizar a toda a 

equipe do  deputado, do suplente André Monteiro pelos seus brilhantes 3.277 

votos. A vereadora Camila e a vereadora Janaína, eu estendo os meus parabéns 

para toda a equipe de André Monteiro. Assim como a Vereadora Maria da Comesa, 

aquela guerreira que conseguiu mais uma vez 688 votos para Deputado Ângela 

Garrote. Mas, infelizmente Maria, não conseguimos nosso objetivo com o Biu de 

Lira. Dessa vez a sua guerra falhou, a sua luta falhou. Mas, o deputado Arthur Lira 

conseguiu passar de mais de 4.500 votos, demonstrando e ratificando a força do 

grupo encabeçado por Vossa Excelência e pelo prefeito Chico Vigário. Vereador 

Toni outro guerreiro da política, que conseguiu passar para o Ricardo Nezinho uma 

votação extremamente expressiva, passando de 700 votos. Estão todos os 

vereadores de parabéns. O meu agradecimento vai para aquele cidadão que confia 



no vereador, no compromisso, no trabalho de cada vereador aqui nesta Casa. 

Parabéns a cada vereador que da sua forma cumpriu a sua missão no dia 7 de 

outubro dando uma votação expressiva para os seus deputados. Só tem a ganhar o 

povo e Atalaia.  

 

Eu tenho a lamentar e venho lamentar aqui de público, a derrota do meus dois 

deputados, o deputado Dudu Holanda e o deputado Pedro Vilela, que me deixou 

meio triste, mas na certeza nque em Atalaia o povo deu a resposta que eu 

precisava, deu resposta que eu queria. Foram 771 votos para Pedro Vilela e mais de 

1200 votos para Dudu Holanda e isso faz com que o meu trabalho seja ratificado. 

Mas, infelizmente a tristeza pelo meu deputado e amigo pessoal, Dudu Holanda, 

que através de seu irmão, Marcos Holanda, não ter conseguido chegar a 

Assembleia. Realmente é uma tristeza muito grande. 

 

Nada mais por hoje senhor presidente, em nome de Deus eu encerro minhas 

palavras pedindo dias melhores para a Educação e para os professores do 

município de Atalaia. E, que seja reaberto o diálogo do reajuste salarial da 

categoria, que tinha como data o mês de março e nós já estamos findando o ano e 

iremos passar a receber a baixo do piso. Quem tem gratificação e que recebe alto 

salário, não é da minha conta, da minha conta é com aquele servidor que tá lá 

recebendo um salário-mínimo e está sendo prejudicado por que tem alto salário. 

Recebeu esse alto salário da gestão atual e, se não da atual, quando passou lá atrás. 

Meus parabéns a todos os professores do município de Atalaia, vocês são heróis 

dentro deste município”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Foi bom o senhor tocar nesse assunto, pois quem deram essas gratificações não 

foi eu, não foi o senhor, mas sim quem passar pelas gestões. Inclusive, nós 

aprovamos  aqui aumento de Procurador, aumento de não sei de quê e dos 

professores, que é tão pouco, não querem dar. Alguma coisa tem aí’. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“"Saudar os vereadores em nome de Camyla Brasil, a mamãe recente dessa Casa. 

Que Nossa Senhora abençoe e lhe cubra de bênçãos.  

 

Saímos de um pleito eleitoral onde nós elegemos nossos deputados, nossos 

senadores, nosso Governador, ficando apenas o nosso presidente. E, temos que 

pensar mais sério quando fala-se em Presidente, porque o rumo do Brasil que está 



seguindo é preocupante, e nós não podemos mais deixar de lutar por essa terra 

verde-amarela, que um dia foi conquistada e é onde vivemos felizes. Mas, estamos 

sendo muito massacrados durante esses 13 anos que passaram e então, peço 

encarecidamente a vocês colegas vereadores, que estão votando no 17, em 

Bolsonaro, para que façamos mais uma ação de mostrar ao povo a importância de 

melhorar o nosso Brasil, indo para as ruas e fazendo a cidadania, que a nossa 

obrigação". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Vereadora, eu tanto voto no Bolsonaro, como peço voto para ele, pelo bem do 

nosso país”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Gostaria também de dizer que o meu deputado estadual, ele não foi eleito, mas, 

graças a Deus, trabalhamos e tivemos os votos necessários aqui em Atalaia. Eu, o 

Anilson Júnior, o Marivaldo e o Tacinho, nós trabalhamos, mas o destino é de Deus 

e é ele quem diz o que é que é bom e o que é ruim. Gostaria de parabenizar o 

nosso deputado federal Arthur Lira. O nosso baluarte o nosso guerreiro, onde foi o 

deputado que mais se destacou nas cidades, trazendo recursos para o nosso 

município e para a nossa Alagoas. Ao mesmo tempo, dizer ao Benedito de Lira que 

ele é um grande guerreiro, que ele não perdeu as eleições, quem perdeu foi 

Alagoas, apesar das pessoas terem agora o senador que foi reeleito Renan 

Calheiros, um grande Senador e, agora também com esse jovem que ressurgiu em 

Alagoas. Mas, dizer a você Biu, que Atalaia vai perder muito sem você, porque está 

aí o Buraco do Jacaré, no Santa Inês, que tem a sua marca, pois foi você que trouxe. 

Assim como as outras coisas que trouxe para Atalaia junto com Arthur, para Branca 

e as emendas que vieram para o nosso município. Eu sei que de maneira alguma 

você será esquecido pela política, porque você é um guerreiro e guerreiro quando 

ele cai, ele se ergue. Biu de Lira é um guerreiro e tenho a certeza que você, logo 

mais, vai estar no quadro político nacional. 

 

E, neste momento, eu peço para este grande guerreiro Benedito de Lira, a 

Comenda Suzana Craveiro, que é uma das maiores honrarias deste a Casa. Que lhe 

seja agraciado, porque Benedito de Lira é um grande batalhador pela nossa terra. 

Então, senhor presidente, que seja dado a Comenda Suzana Craveiro ao Senador 

Benedito de Lira". 

 

Vereador Anilson Júnior 



 

“Vereadora, eu não sei se também o deputado Arthur Lira  já tem esta Comenda, 

mas pelo trabalho que o deputado Arthur Lira também tem nesse município, 

gostaria, se a senhora permitir, que a senhora mesmo estendesse esse pedido 

também da Comenda para o deputado Arthur Lira. Realmente são uns dos políticos 

que merecem o respeito e o carinho de todos os munícipes atalaienses". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Eu pensava que o nosso Deputado já tinha esta Comenda, mas que seja feito para 

os dois, para Benedito de Lira Senador e para o Arthur Lira deputado federal. 

 

E, gostaria também de ler uma Indicação aqui. Estávamos na Igreja, nas festas de 

Nossa Senhora Aparecida, eu e Maria, quando o Padre Alex me entregava a 

lembrança de Nossa Senhora e naquele momento ele pedia que no Buraco do 

Jacaré, onde está sendo destinada uma praça, que fosse feita uma praça e que 

recebesse o nome de Nossa Senhora de La Salette. De la Salette, em homenagem a 

Nossa Senhora e àquelas mães que oram pelos filhos. Aqui está a Indicação, onde 

indico depois de ouvido em Plenário, ao senhor Francisco Luiz de Albuquerque, 

para que seja feito um projeto de Lei de construção de uma praça no antigo 

Buraco do Jacaré e que a mesma seja denominada de Nossa Senhora de La Salette. 

Justificativa, esta será uma homenagem para tantas mães sofridas que perderam 

seus filhos de modo violento, mas que vem encontrar consolo através da oração 

junto a outras mães do nosso município, que oram pelas famílias. Então, gostaria 

do apoio de todos os vereadores e que ali fosse contruída uma praça e erguida 

uma imagem de Nossa Senhora de La Salette, para que as mães atalaienses e toda 

a população, tenha um lugar de lazer e também de oração. 

 

E, dizer também que hoje lá no Posto onde eu trabalho, comemoramos o Outubro 

Rosa e lá fizemos uma palestra sobre câncer de mama e câncer de colo uterino. 

Também fizemos o exame preventivo das mamas, apresentamos a importância da 

mamografia, a importância da ultrassonografia e a importância da citologia. A 

equipe ficou lá fazendo o teste rápido de sífilis, AIDS e hepatite, que muitas vezes 

as pessoas tem essa doença e não sabem. Então, é importante que se dirigiam aos 

postos de Saúde e que peçam para fazer esse teste que é gratuito e é oferecido a 

toda população. E, hoje, de uma maneira especial, estamos oferecendo a todas as 

mulheres da nossa área e aquelas que também queiram comparecer e fazer esses 

testes.  

 



Pedir também ao secretário de infraestrutura, para que coloque lâmpadas de 

reposição dos postes no bairro Santa Inês, pois praticamente todas as ruas estão as 

escuras. Eu não entendo o porquê que Atalaia vive às escuras, enquanto os outros 

municípios, onde nós passamos, está tudo iluminado. Atalaia precisa a gente tá 

aqui mendigando, pedindo, adulando ao secretário e ao prefeito que coloque 

lâmpadas nos postes e que ilumine as ruas, que ilumine a nossa cidade. Até porque, 

nós pagamos essas lâmpadas. É uma coisa assim que até me deixa constrangida de 

tanto pedir, justamente com vocês aqui, que coloquem lâmpadas e deixem a nossa 

cidade clara e Iluminada. porque nós precisamos andar pelas ruas sempre sem 

medo.  

 

Também hoje está completando 12 anos de Atalaia Pop. Um meio de comunicação 

importante, onde hoje estamos aqui com o mundo inteiro conectado através do 

Atalaia Pop. A esse grande homem, o Pablo Monteiro, que idealizou esse site e até 

hoje mantém, então a você Pablo, que é o nosso Comendador, que Deus lhe 

abençoe, que ele lhe ilumine. E, parabéns por esse site tão importante, porque o 

Atalaia pop está conectado com o mundo e levando Atalaia para todo mundo. A 

você, os meus parabéns e que Deus lhe abençoe e que continue assim um grande 

homem como você é. Parabéns". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“"Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham através da transcrição do 

Atalaia Pop, da Rádio Atalaia FM, do serviço de alto-falante, o meu bom dia a 

todos vocês. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de fazer uso desta 

Tribuna mais uma vez.  

 

Apesar de concordar em gênero, número e grau com meu companheiro Anilson 

Júnior, que me antecedeu, eu não poderia deixar de subir a essa Tribuna, pois 

ontem foi Dia dos Professores e eu até coloquei nas minhas redes sociais que 

infelizmente os professores do nosso município não conseguem comemorar essa 

data como deveriam. É uma profissão de extrema importância para todas as outras 

profissões. Desde os nossos filhinhos pequenos, para que a gente possa trabalhar, 

a gente deixa na mão dos professores, desde a creche até uma vida acadêmica 

toda pautada na mão dos professores. Todos os profissionais passam na mão dos 

professores e é muito triste estar nessa Casa e ver o que é que está acontecendo 

com nossos professores aqui do município. Nós já estamos em 16 de outubro e 

não há sequer qualquer diálogo de negociação, qualquer projeto de reajuste dos 

professores que deveria ter sido dado com a data-base de 10 de Março. Além disso, 

eles não conseguem receber o seu salário em dias, até porque já estamos em 16 de 



outubro e falta ainda pagar setembro a maioria dos professores. Então, 

Infelizmente como é que você vai a uma sala de aula e você dá conta de jovens, de 

crianças, de várias cabeças pensantes numa sala em polvorosa, se você deixou suas 

contas em casa, se você deixou seus filhos em casa, se você deixou toda uma 

situação precária em casa. Então, nossos professores e professoras são guerreiros. 

Sem contar que sobre o aumento, não está tendo diálogo e temos também a 

situação do terço, do sexto e dos décimos terceiros, que são todos direitos 

adquiridos através de muita lutas, através de muitas brigas. Infelizmente nós 

estamos vendo os direitos serem rasgados. Mas, deixo aqui todo o meu registro de 

admiração por todos os professores e professoras da ativa e os da inativa também, 

que são pessoas guerreiras aqui dentro do nosso município. Deixo aqui a minha 

saudação calorosa. Volto a dizer que concordo em tudo que o professor Anilson 

falou aqui antes, mas eu não poderia deixar de fazer o meu registro. Deixo aqui o 

meu apelo à gestão, ao secretário que eu não sei mais quem está respondendo 

pela pasta da Educação, para que abram realmente o diálogo com relação ao 

reajuste dos professores. Nós dessa Casa, estamos aqui também de portas abertas 

para chegando esse projeto, que possamos aprovar para que possamos dá direito 

realmente a quem tem o direito, que são dos nossos professores". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Concordo com Vossa Excelência. E, parabenizar a todos os professores e a todas 

aquelas pessoas que colaboram também na Escola, para que as coisas funcionem. 

Que Deus abençoe e proteja e contém também comigo, para o que precisar. E, 

Vossa Excelência está corretíssima. Também concordo com as palavras do vereador 

Anilson Júnior, porque realmente o professor é tudo para uma sociedade mais 

justa". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Deveríamos aproveitar os senhores vereadores, que são todos a favor desse 

aumento dos professores, e junto ao líder do prefeito aqui, marcar uma reunião 

para tentar negociar com o prefeito, junto ao Sindicato. Que essa reunião seja  

marcada o mais rápido possível, porque já estamos em outubro e tudo está parado. 

Que o líder do prefeito intermedeie uma conversa entre os vereadores e o 

Executivo, com a participação do sindicato. Não já vieram tantos aumentos para cá 

e nós aprovamos, porquê não aprovar o aumento dos professores, já que isso é um 

direito deles?”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 



 

“O vereador Maurício não utilizou o microfone, mas como eu transmito para 

população, eu vou falar. Realmente vereador, nós temos consciência de que isso 

não compete ao Legislativo, nós não temos o poder de legislar nesse sentido, 

porém, como representantes do povo, podemos sim intermediar um diálogo entre 

a classe e o Executivo, até porque o pessoal já está esperando com bastante 

paciência desde março, sem contar que outros direitos também não estão sendo 

respeitados, pois o salário não está sendo pago em dia. É a classe que merece 

respeito e aí nós gostaríamos de ter esse diálogo". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“E, até porque, todos os vereadores aqui estão cientes de quando foi para os 

projetos dos Procuradores, dos Controladores, da Ouvidoria, os projetos que 

vinham para cá, o Executivo convidou a gente e a gente se reuniu com quatro ou 

cinco procuradores. Então, porque não o dos professores? A gente não tem o 

poder de decidir lá qual vai ser a negociação, mas de participar, com certeza, até 

porque nessa Casa tem a Comissão da Educação, que eu acho que para participar, 

para tentar ajudar, pois eu entendo também a situação do município, mas tudo eu 

acho que tem que chegar num consenso, numa negociação e não dizer não e 

acabou, deixar para lá é engavetar o projeto".   

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Até mesmo porque, não está havendo nem o diálogo. Não está havendo nenhuma 

pauta de negociação. Está havendo simplesmente uma imposição de que não há 

condições e que não vai se dar o aumento. Quando na verdade, poderia chamar a 

classe e mostrar os números, abrir a caixa preta para que todo mundo entenda o 

porquê da não aplicação, até porque, como foi dito aqui pelo Vereador Anilson, 

eles já estão recebendo abaixo do piso nacional. Então, não é justo realmente a 

gente estar tratado de privilegiado, de A, B ou C que tenha algum privilégio 

diferenciado, mas a gente tem que falar da classe como um todo, que está sendo 

prejudicada. Então, gostaríamos sim de que fosse proposto ao prefeito, ao 

secretário, eu não sei quem está respondendo pela pasta, mas gostaria de deixar 

essa Indicação para que a gente possa realmente abrir o diálogo nesse sentido". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Muito feliz Vossa Excelência quando retrata que realmente deveria ter um diálogo 

aberto, mostrando os números e os porquês de se negar ou se dá o aumento da 



classe, até porque, até onde eu saiba, só acontecem via com intermédio do 

Ministério Público, ou Estadual ou Federal. Eu acho que é necessário, inclusive 

como vereador do município de Atalaia e como membro da comissão de educação, 

eu desconheço os números da Educação do município de Atalaia. Em nenhum 

momento foi prestado conta para esta Casa do que acontece na Educação de 

Atalaia, através dos números de alunos, do custo aluno, das merendas escolares, 

dos salários e os motivos do porquê não se pode dar o aumento dos educadores, 

dos professores de Atalaia. É difícil a gente tentar ser parceiro de um Governo que 

é individualista. A gente precisa de respaldo para poder atender a sociedade e a 

sociedade precisa acima de tudo, constitucionalmente, receber o piso da categoria. 

O resto, aí é onde tem que se ver o estudo e o corte das gorduras. Mais não dá o 

piso é você ferir a Constituição Federal e isso é complicado". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

"Eu como presidente da Comissão de Educação e Saúde gostaria que Vossa 

Excelência convocasse o secretário que esteja responsável pela Secretaria de 

Educação, para que viesse aqui esclarecer e mostrar os números, porque não se 

pode deixar essa caixa preta. A sociedade atalaiense e os professores precisam 

saber quanto entra na Secretaria de Educação, qual o custo merenda. É ele trazer 

para cá os números e mostrar o porquê que não quer dar esse aumento. Não 

adianta ficar simplesmente se encostando. Nós vereadores temos o poder de 

convocar, então vamos convocar o secretário ou quem esteja responsável, para que 

venha a esta Casa com números, com documentos, para mostrar a arrecadação da 

Educação e mostra os gastos. Se pode ou se não pode e que seja feita na forma da 

Lei". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

"Concordo com Vossa Excelência, concordo com todos os colegas que me 

apartearam aqui, sempre com colocações bastante pertinentes. E, vamos sim 

convocar e tomar as providências e que essas prestações de contas sejam feitas 

também por todas as outras pastas, até porque as audiências públicas de prestação 

de contas dos quadrimestres aqui em Atalaia não existe, apesar de ser determinado 

por Lei. Infelizmente a gente fica aqui cobrando, mas as coisas não acontecem.  

 

Para encerrar as minhas palavras, gostaria de dizer que é lamentável estarmos no 

ano de 2018 e ver que numa gestão ainda existe perseguição por quem não votou 

em A ou não votou em B. É uma falta de respeito com o cidadão, é uma falta de 

respeito com a democracia. Eu digo a vocês que é lamentável que a gente ainda 



viva momentos como estes. Como bem disse aqui o Vereador Anilson Júnior, essas 

gratificações, essas coisas, são dadas pela própria gestão, como era dado como 

moeda de troca no sentido de ter o apoio. E, hoje ela é tirada de forma arbitrária 

como maneira de castigar quem não acompanha o curral eleitoral, que é 

determinado. Mas, para isso existe a justiça e esses vícios serão sanados mediante 

a Justiça, porque a Justiça está aí para sanar essas atrocidades". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero aqui parabenizar ao Atalaia Pop por todos esses anos que vem dando esse 

apoio e esse suporte a esta Casa de Leis. Parabéns Phablo, por levar os nossos 

nomes além do que imaginaríamos em chegar. Hoje, conheço pessoas de Atalaia 

que vivem em São Paulo, Rio, Minas e outros Estados, que acompanham 

ativamente o trabalho do Atalaia Pop. No domingo fez a cobertura da final da 

segunda divisão, no Estádio O Luizão, onde estive presente, inclusive entregando o 

troféu de segundo colocado à equipe da Vila. Um campeonato organizado pela 

Secretaria de Esportes, dando oportunidades que equipes disputassem o acesso à 

primeira divisão. Isso mostra que nenhuma equipe pode ficar insatisfeita por não 

ter conseguido subir, pois subiu quem teve méritos. Campeonato muito bem 

organizado pela Prefeitura Municipal. Parabenizo pelo campeonato e pela  

organização que teve, mas eu acho que deviam divulgar mais. Era para ter vindo os 

convite a esta Casa, para que os vereadores estivessem presentes nas entregas dos 

troféus. 

 

Recentemente postei um vídeo na Internet das equipes que eu patrocínio no 

município de Atalaia. São mais de 20 times que eu ajudo, ou já ajudei, com camisas 

e coletes. A vereadora Janaína também faz um torneio na Branca e cada um faz a 

sua parte.  

 

Quero parabenizar os professores pelo dia deles. Todas as profissões passam pelo 

professor. Meus parabéns. Mas, eles não têm muito o quê comemorar. E, deixo 

aqui a maior responsabilidade política para o deputado JHC. Esse cara sim tem que 

brigar pela Educação do Estado. Esse sim tem que brigar pela Educação de Atalaia 

e ter compromisso com Atalaia, pois foram mais de dois mil votos. Ele passou aqui, 

deu uma voltinha e foi embora, mas deixaram nas urnas mais de dois mil votos. 

Esse tem que ter compromisso com os professores e vim para as manifestações do 

SEATA”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 



“Falando do meu nobre deputado federal JHC, que foi reeleito, eu gostaria de 

saber do Presidente da Casa se já houve uma resposta a respeito daquela Emenda 

que ele retirou do município de Atalaia e ninguém sabe se volta ou se não volta. Só 

sabemos realmente que ele veio em campanha eleitoral, pela primeira vez depois 

de quatro anos, para coletar uma amostragem dos votos de Atalaia e ir embora, e 

talvez voltar daqui a quatro anos. Então, gostaria de saber do Presidente da Casa se 

houve uma resposta daquela Emenda e da justificativa do porquê o povo de 

Atalaia não merece uma Emenda do deputado federal JHC? Muito obrigado”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“As últimas informações que tivemos nesta Casa foi que ele cancelou a Emenda. 

Então, isso é para você vê a que ponto chegou a propaganda política, a política do 

momento, pois um deputado que levou dois mil votos e defende a classe dos  

educadores, tirou a Emenda de Atalaia. Foram quase três mil votos. Como os 

eleitores de Atalaia gostam de votar em quem tem perfil de homens de bens, de 

pessoas honestas, que procuraram votar em JHC, porque ele é um político que tem 

compromisso com a terra, fiquem sabendo que ele tirou uma Emenda de Atalaia. 

Mas, mesmo assim levou quase três mil votos. Então, JHC, eu espero que você volte 

não só daqui a quatro anos, mas que devolva a Emenda de Atalaia e venha lutar 

pela classe, pois estamos aqui brigando pela classe. Estamos pedindo reunião com 

o prefeito, pedindo salários em dia, mas as vezes somos poucos reconhecidos. Eu 

apoiei um deputado, que teve 924 votos e pessoas que votavam em mim, deixaram 

de votar no meu deputado para votar no JHC. Então, aumentou ainda mais o seu 

compromisso e pedimos que ele vire a ponte de acesso dos educadores.  

"Falando do meu nobre deputado federal JHC, que foi reeleito, eu gostaria de 

saber do Presidente da Casa se já houve uma resposta a respeito daquela Emenda 

que ele retirou do município de Atalaia e ninguém sabe se volta ou se não volta. Só 

sabemos realmente que ele veio em campanha eleitoral, pela primeira vez depois 

de quatro anos, para coletar uma amostragem dos votos de Atalaia e ir embora, e 

talvez voltar daqui a quatro anos. Então, gostaria de saber do Presidente da Casa se 

houve uma resposta daquela Emenda e da justificativa do porquê o povo de 

Atalaia não merece uma Emenda do deputado federal JHC? Muito obrigado.  

 

O Biu de Lira tem várias obras aqui em Atalaia, mas o Rodrigo Cunha vai ter que 

fazer a parte dele. Quando o político é eleito da forma que o Cunha foi, o 

compromisso dele aumenta mil vezes. Mas, da forma que um vereador é eleito em 

Atalaia, o compromisso dele diminui nove vezes. Sabe por quê? Por que eu sei o 

que tenho passado, sei o que é ser político dentro de Atalaia e sei o que é sentar 

nessa cadeira de vereador. Muitos já tentaram, já brigaram por uma vaga, mas não 



chegou e talvez não chegue. E, se chegar, ele vai ver o que é uma realidade política 

dentro do nosso município e o que o vereador passa todos os dias na sua porta, 

para manter uma cadeira aqui dentro desta Casa. Não é fácil. Eu achava uma coisa 

fora dela, mas a partir do momento que eu sentei nesta cadeira, eu vi que muda 

tudo. Sabe por quê? Por que 70% do eleitorado que lhe procura, pede pra fechar, 

porque tem tantos votos. Todo mundo em Atalaia virou cabo eleitoral. Se a política 

fosse como o JHC foi eleito, tenham a certeza que ela seria diferente, muito 

diferente. Por que, o custo de paciência desta cadeira, para tudo que você passa 

para ajudar o eleitorado, ainda é pouco.  

 

Ainda vou para esse pleito eleitoral de 2020, não sei se candidato a vereador, 

candidato a prefeito, a vice-prefeito de alguma chapa. Só sei que serei candidato a 

alguma coisa. Mas, tenho a certeza que 2020 vou pensar muito se vou querer estar 

dentro dessa política de Atalaia. 

 

Quero dizer que tenho aqui motivos para agradecer a centenas de pessoas e tenho 

vários motivos também que sofri dezenas ou centenas de decepções com algumas 

pessoas. Algumas pessoas me questionam do porquê que não estou acostumado. 

Não estou acostumado, porque não pago com ingratidão. Nunca fiz algo para 

cobrar, mas na política a moeda de troca são votos. Tenho minha maneira honesta 

e de forma limpa de construir amizades e dar atenção aos eleitores e aos 

munícipes atalaienses, mas o que mas vi ultimamente foi a ingratidão solando 

dentro do município de Atalaia. Vi pessoas dizem que não deve nada a ele. Favores 

não se paga gente, tem que ter consideração, ter amigos e não viver momentos. 

Por isso, não retiro nenhuma palavra, não retiro nenhuma virgula do áudio que fiz 

lá atrás. Não estou preocupado se o cara vai votar em mim ou não, se vou perder 

votos ou não, podem ficar a vontade. Mas, tenha consciência e quando deitar no 

travesseiro, veja o que Marcos Rebollo foi para você. Veja se em algum momento 

eu falhei, se eu disse um não a você para você fazer tanta covardia ou uma 

ingratidão como foi feita. Tenho feito uma política de forma leal, de cabeça erguida 

e por isso tenho andado nas ruas olhando nos olhos de cada um, sempre 

respeitando a todos. Venho de família pobre, mas venho com a certeza de 

aprender a respeitar o próximo e ter um pouquinho de consciência de quem fez 

algo por mim lá atrás. Mas, infelizmente 90% do eleitorado vive momentos de ser 

agradável a quem tá no poder. Mas, amanhã a roda gigante gira e por isso, nunca 

cuspa quando estiver em cima, pois amanhã você vai estar embaixo. Isso é normal, 

pois a política é como a água corrente de um rio, quando ela passa, não volta mais. 

Então, pense bem minha gente, veja os valores e os políticos que fizeram algo por 

você e olhem se ele merece uma ingratidão sua. As vezes, muitos deixam de 

resolver um problema pessoal, para atender a um eleitor. Hoje acordei sete horas 



da manhã e já tinha gente na minha porta. Muitos eleitores estão desconfiados que 

não terão o apoio por ter passado a eleição, mas com Marcos Rebollo o seu valor 

eleitor, não tem prazo de validade. É antes ou depois da eleição, pois eu tenho 

compromisso com o meu eleitor, em fazer o bem. Agora, me sinto mal quando me 

deparo com pessoas ingratas.  

 

Conheço mais ou menos o perfil de cada um dos 13 vereadores. E, dentro do perfil 

de cada um de vocês, vejo a vontade de ajuda, de crescer seus Povoados, brigando 

por melhorias para essas localidades. A exemplo do sonho do anel viário da Branca, 

que se tornou realidade por ser um sonho do vereador Ricardo. Mas, era um sonho 

meu também, pois sou um representante de toda Atalaia e me sinto feliz quando 

ando por lá e não tem mais aquela estrada toda esburacada. A obra do Buraco do 

Jacaré, fui vigilante sanitário e sabia do drama enfrentado por aquelas famílias que 

tinham que acordar já com os panos na cabeça, tirados de casa. Fiquei feliz com 

aquela obra trazida pelo Biu de Lira, que beneficiou mais de 400 famílias com a 

garantia de que sua casa não será inundada.  

 

Tenho visto a briga constante de cada um vereador, pedindo lombada eletrônica, 

pedindo pista, calçamento, melhorias para o bairro São Sebastião e Jagatá, um 

sonho de todos. Mas, infelizmente não temos atingido as pessoas como o JHC 

atingiu nessa eleição. Fizemos tantos pedidos, tantos requerimentos e as pessoas 

não param para parabenizar os vereadores.  

 

Agora, irei pedir aos meus deputados Antônio e Nivaldo Albuquerque para que 

tragam melhorias para Atalaia. É isso que temos que pedir aos nossos deputados. 

Falei também, que se não cumprirem comigo, na próxima vou entrar no pacotão 

com cinco ou seis vereadores com um e dar a minha contribuição. Ir sozinho para 

um desafio não é fácil, é desgastante. Duas vezes fui sozinho para um embate 

político, mas fui para mostrar para mim mesmo onde está meu grupo e com quem 

eu posso contar. Esse desafio é bom, porque você não sabe a dimensão do seu 

grupo. Alguns chegaram e me disse que vota em mim para vereador, mas não 

acompanhava o meu deputado. Eu disse que o deputado sou eu, que ele estaria 

votando em Marcos Rebollo, pois quando ele bate a porta, é do Marcos Rebollo. 

Tenho certeza que o Antônio e o Nivaldo irão voltar aqui e que essa amizade que 

cresceu na política, que se prolongue por muitos anos, pois quero ter acessos aos 

deputados para trazer benefícios para Atalaia, a exemplo do vereador Alexandre, 

que tem esse acesso com a Jó Pereira. E, está provado nas urnas, não só em Atalaia, 

mas em todo o Estado, o trabalho de Jó Pereira, com uma votação maciça. Isso 

mostra o trabalho e o reconhecimento dos Pereiras na política. Essa eleição tamém 



mostrou o trabalho dos Beltrãos na política, mas também mostrou a decadência de 

outras políticas.  

 

Hoje são 16 de outubro. Acho que o Executivo devia ter mais uma comunicação 

com a Casa, de dar uma satisfação aos vereadores, de dar uma satisfação ao 

presidente Alexandre Tenório, porque está com mais de uma semana que eue 

recebo ligação dos Guardas Municipais e demais servidores públicos, perguntando 

quando vai sair o pagamento. A minha resposta foi sincera e disse que realmente 

eu não sei. Isso não existe. Tem que ser repassado à Câmara de Vereadores a 

informação de quando vai ser pago. Pois, tá virando o quê? Barracão? Não tem 

compromisso nem em dizer quando vai ser pago o salário do servidor? E, essas 

gratificações vereador Anilson Júnior, que Vossa Excelência falou aqui, elas vem de 

um sistema político lá de trás, onde se negociava votos por gratificações. E, é por 

isso que o nosso município vem pagando o preço. Se não fosse o vereador Marcos 

Rebollo, com os demais vereadores deste município, a bagunça ia continuar agora, 

na próxima reeleição. Que o Executivo mande satisfações, mande respostas aqui 

para esta Casa, para dizer quando é que vai ser pago o salário do povo. Tenho 

vindo aqui como sustentação do prefeito, mas não vou me calar enquanto o 

servidor está sofrendo. Onde é que se encontra o secretário de Educação de Atalaia? 

Quem é que responde hoje por aquela Secretaria. Eu não sei, mas talvez deve ser o 

super Pêu. O super Petrúcio, que deve dizer. O super Pêu veio de Capela, da 

derrota do Eustaquinho, para resolver os problemas de Atalaia. Mas, já está com 

mais de 90 dias e ele ainda não resolveu. Ligue para o super Pêu, que resolve todos 

os problemas, mas que os de Atalaia ele ainda não resolveu. Gostaria de mandar 

uma Indicação perguntando ao Petrúcio, quando ele vai resolver os problemas de 

Atalaia, pois foi entregue a ele as chaves do município de Atalaia. Até um ônibus 

para se pedir em Atalaia, tem que perguntar a ele. Ele é secretário de esportes, é 

secretário de transporte, secretário de Educação, secretário financeiro. É o super 

Pêu. Diga a ele que já passou o prazo para ele resolver os problemas de Atalaia, 

pois eram 90 dias. Diga a ele que resolva, pois ele chegou com a proposta de tirar 

secretários que a gente achava que não caia nunca, mas até hoje só promessa. 

Diga a ele que cuide de nomear um secretário, pois ele já é o de Finanças. Ele quer 

ficar em quantas secretarias? O que eu quero, senhor Presidente, é que o Petrúcio, 

o homem que resolve todos os problemas de Atalaia, pois os de Capela não 

resolveu. É que como já foi dito aqui várias vezes, são os nômades, que vão 

embora e a gente fica aqui com os problemas. Quero dizer a ele que o prazo de 90 

dias dele, para resolver os problemas de Atalaia, já acabou. Prefeito, cuide de 

nomear um secretário de Educação, ou coloque ele novamente lá. E, nomeie para 

ele outras secretarias, pois uma só é pouco. Ele é muito egoísta”.   

 



Vereador Alexandre Tenório - Presidente       

 

“Quero convidar ao ex-vereador e funcionário desta Casa, Marconde Barros, para 

fazer parte do nosso Plenário. Convido o vereador Anilson Júnior e o vereador 

Quinho, para recebê-lo.  

 

Bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente Marcos André, através do qual 

eu saúdo os meus pares. Na pessoa do meu amigo Jorge, engenheiro civil, saudar a 

toda população presente na Câmara. Senhores e senhoras ouvintes da Rádio FM e 

que futuramente irão ler a sessão no Atalaia Pop e que irão nos acompanhar 

através das redes sociais. O motivo ao qual eu venho usar a Tribuna da Casa hoje, é 

que eu fui citado em um vídeo e em um áudio, inclusive por um amigo meu,  mas 

eu não poderia deixar de usar a Tribuna da Casa para, de uma forma respeitosa, 

dizer que antes de qualquer coisa, eu tenho um respeito e uma consideração que 

conquistei e que tenho a toda família Macena Alves desse município, que aprendi a 

gostar e ter o prazer de dizer, em qualquer esquina desse município, que tenho 

todos como meus amigos, inclusive Marcos, o seu irmão. Mas, precisamos, 

principalmente nós aqui vereadores, apesar até de ter a imunidade que a Tribuna 

nos dá, mas eu não vejo aqui nenhum vereador não ser cautelosos com as palavras. 

Todos aqui me conhecem, a população de Atalaia me conhece e sabe assim do 

histórico do vereador Alexandre Tenório. Desde a época que eu tinha 13 anos de 

idade e já não se falava naquela época em trabalho infantil não. Eu trabalhava em 

um Mercadinho que o meu pai tinha lá na esquina e quando ele fazia suas viagens, 

principalmente ao Juazeiro, que nunca deixou de fazer, que passava lá uma semana, 

eu, com 13 anos de idade, dava conta de um Mercadinho que meu pai tinha. Uma 

das coisas que eu não gostava de fazer naquela época, era de cortar charque, 

porque com 13 anos, eu não tinha força de cortar o fardo de charque. Mas, já 

trabalhava desde aquela época, ao ponto de já depois de casado, de ser 

universitário, fui professor desse município. O meu primeiro emprego de professor 

nesse município foi dado através do pai do vereador Anilson Júnior. Eu coloquei 

naquele primeiro momento, um churrasquinho que me trouxe naquela época, por 

ser novidade e passava despercebido de muita gente, uma boa lucratividade. Então, 

minha gente, todos me conhecem e sabem do envolvimento que eu tenho na 

política, já desde a época de meus avós. Juntando os mandatos do Eurico Tenório 

de Albuquerque, meu avô, com os dois mandatos do vereador Ratinho e com esses 

dois meu, somam nove mandatos. Então, não tenho porque está me envolvendo 

em situações que possa levar tudo isso aí esse nome na lama.  

 

Nós vereadores que somos cautelosos em nossas palavras, eu do apenas um 

conselho àquelas pessoas que estão usando as redes sociais, que tomem cuidado 



no que tão falando, para não jogar uma má fama a uma pessoa. O que é que se 

vive hoje em redes sociais? O pessoal deixa de viver a sua vida particular, para ir 

viver a vida do vizinho. O que acontece hoje é isso, o cara não quer saber se está 

falando a verdade ou não, não quer saber se o que tá falando é mentira. Chegou 

no telefone dele, ele compartilha.  

 

Eu não tenho envolvimento nenhum com obras inacabadas neste município. Ou 

seja, eu não tenho volvimento nenhum com nenhuma obra desse município. As 

informações que eu tenho, é que os módulos sanitários da época do Senhor Chico 

Vigário, eles foram feitos e foram prestado contas e aprovados. Da época do 

Senhor Chico Vigário, agora, se teve algum outro módulo, de outras gestões, eu aí 

também não tenho conhecimento. O que eu quero usando a Tribuna, é dizer o 

seguinte, que o vereador Alexandre Tenório não tem envolvimento nenhum com 

essas informações caluniosa. Eu não tenho envolvimento com obra nenhuma e 

principalmente com obra inacabada neste município.  

 

Espero que não tenha ferindo o ego de ninguém, vereador Marcos, até porque 

Vossa Excelência sabe da amizade, do carinho e do apreço que eu lhe tenho. Eu 

costumo dizer que nesta Casa, se teve uma das pessoas que me aproximou muito a 

partir desse mandato, o nome dele é Marcos André Macena Alves. Eu tenho você 

Marcos, hoje como um dos caras que é meu amigo dentro dessa Casa. 

 

Parabenizar aos professores deste município e dizer que não chegou nenhum 

projeto ainda na Casa, que trate do aumento dos professores. E, que na hora que 

chegar, assim como nós apreciamos e votamos favorável a outros aumentos que 

foram dados nessa Casa, consequentemente, será um prazer da Casa, dos 13 

vereadores, votar em um projeto da natureza do aumento que valoriza os 

professores deste município". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

"Quero dizer que as palavras do nosso amigo, são  reciprocas para o seu amigo 

Marcos Rebollo. Um dos homens daqui dessa Casa, que eu tenho uma apreço 

muito grande é o senhor. Fique tranquilo que não mexeu em ego nenhum. Eu faria 

da mesma forma, ir para tribunal e me defender. É meu irmão, mas não concordo 

com os atos irresponsáveis. As minhas palavras é simplesmente dizer que são fatos 

isolados dentro da minha família. Sou contra totalmente. Sou a favor da política 

justa, sou a favor do adversário que faz uma política respeitosa, não faltando com 

respeito a ninguém, até porque, o que eu não quero pra mim, eu não dou a 

ninguém. Então, já está provado mais do que nunca, que Marcos Rebollo não é de 



acordo com certo tipo de ato irresponsável. Pode ser meu irmão, minha irmã, 

minha esposa, minha mãe, eu sou muito homem para assumir os meus 

compromissos. Houve lá atrás um vídeo, que foi para nas redes sociais eu fui não 

para me humilhar a ninguém, eu fui para amenizar um problema de família, eu fui 

para tentar resolver o problema que se generalizou. E, o que pode acontecer é bem 

pior, porque amanhã, se mexe com um irmão meu, mexe comigo também. Então, 

depois, está todo mundo envolvido numa confusão tão grande no mundo, que 

ninguém pode segurar. O que eu posso fazer é pedir para parar, pedir para acessar 

esse problema que não vai levar a lugar nenhum. Política ela é decidida na urna. 

Quer fazer oposição política, faça com respeito. Até hoje o maior aniversário do 

atual prefeito, foi a família Lopes, que dizia que não votaria nunca em Vigário. Mas, 

eu nunca vi um da família Lopes ir para as redes sociais fazerem uma coisa dessa 

forma. Mesmo sendo um dos maiores inimigos políticos do Chico, eu nunca vi o Zé 

do Pedrinho subir no palanque ou ir para rede social, ou para as esquinas falar 

dessa forma. Não concordo. Até porque, eu também tenho as minhas posições. 

Nós pagamos um preço por ser político e ter uma visibilidade maior, mas a gente 

tem que saber jogar. Eu quero dizer a vocês que eu sou totalmente contra. Estou 

aqui pelo certo e o certo é você fazer uma política criticando a gestão, criticando a 

administração e não indo para o pessoal de ninguém. Tenha certeza presidente 

Alexandre, que nossa amizade cada dia cresce, mas Independente de política e de 

média aqui, é uma amizade verdadeira que tenho não só com você hoje, mas como 

aos demais amigos, onde eu tenho o prazer de dizer que me dou bem com todos 

os parlamentares dessa Casa. Inclusive, o prefeito Chico Vigário é meu amigo 

também". 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“O que não podemos vereador Marcos, é deixar que entre os 13 vereadores, haja 

um racha numa Câmara de Vereadores, pois isso não leva a Instituição a nada. 

Então, independente de posição política aqui, de qualquer um, que seja eu tô 

como presidente na Casa e vou ser sempre o mediador das boas ações e boas 

conversas, mediante a Instituição e a qualquer que seja outra Instituição.  

 

Hoje sabemos da ligação que eu tive lá atrás com Transporte Complementar desse 

município. Todos nós sabemos da ligação que eu tenho com os taxistas, porque 

também tive. Logo depois que deixei de ser professor desse município, na rede 

particular, onde fui no antigo Cenecista, logo depois no Floriano Peixoto eu fui 

galgar outros degraus. Então minha gente, o que eu quero é deixar bem claro aqui 

na Tribuna da Casa, de que informações, como algumas informações que são 

dadas, não é só com o vereador Alexandre, pode ser com qualquer outro vereador 



da Casa, pode ser com o prefeito desse município, pode ser com outros políticos 

que rompam a fronteira do nosso município, a gente tem que saber o que é 

verdade e o que é mentira. Não é só por que Fulano disse, que isso é uma verdade 

não. Não sei se vocês já notaram, mas a principal a principal função hoje dos 

telejornais do nosso país é separar o que é fake e separar o que é fato. Na hora 

que eu tava imaginando que as notícias de jornais iria se acabar, ela passou a se 

tornar mais forte, porque um repórter ele não pode pegar uma informação falsa e 

jogar em uma cadeia de rádio e de televisão. Então eles se fortaleceram ainda mais, 

para poder separar disso tudo e mostrar à sociedade o que é verdade e o que é 

inverdade". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de iniciar as palavras, quero lhe parabenizar Marconde pela atuação 

brilhante que você tem por onde passa. Em seu nome, gostaria também de 

agradecer ao seu pai Manoel Barros, falecido recentemente. Eu nunca irei esquecer, 

em 1996, eu estava na minha primeira eleição, quando ele me chamou, eu não 

tinha nem muito conhecimento naquela época e ele me chamou e disse Maria eu 

quero que você seja eleita. E, ele me ensinou como fazer uma política digna e 

honesta. Quero realmente agradecer, porque ele me ensinou e o ensinamento dele 

deu certo. Muito obrigada Marconde e a toda sua família. E, também quero te 

agradecer pelos quatro anos que você ficou aqui comigo na Presidência e você me 

ajudou muito. Marconde é uma uma pessoa muito inteligente. Ele conhece o 

Regimento e a Lei Orgânica do começo ao fim e do fim ao começo. Muitas vezes 

eu me consultava com ele. Muito obrigada por tudo. 

 

Eu também gostaria nesse momento de parabenizar a todos os professores do 

mundo, especialmente os de Atalaia. Parabéns professores. 

 

Eu gostaria que fosse feita as Moções que eu pedi na semana passada. A Moção de 

Parabéns para o senador Benedito de Lira. Benedito de Lira é Senador da República 

até o dia 31 de janeiro de 2019". 

 

Vereador Alexandre Tenório 

 

“Gostaria de pedir a Vereadora Neide Miranda, como uma das mais antigas da 

Casa, para assumir a presidência da Casa, porque o vereador Toni me chamou a 

atenção aqui de um detalhe eu vou aqui na Secretaria, para saber de uma 

informação que corresponde aos vereadores da Casa". 

 



Vereadora Maria da Comesa 

 

“Gostaria também de mandar uma Moção de Parabéns para a Ângela Garrote, que 

assumirá como deputada estadual, em primeiro de Janeiro 2019. E, uma Moção de 

Parabéns para o deputado federal Arthur Lira, que é deputado federal e se Deus 

quiser irá continuar.  

 

Eu também gostaria de mandar hoje os meus parabéns ao Site Atalaia Pop, pelos 

12 anos. Atalaia Pop administrada pelo jovem Pablo, de competências, muito 

atuante. Parabéns Pablo. Também, filho de quem você é, da Catarina, minha amiga 

e seu pai é uma pessoa muito inteligente, o Geraldo e que eu sou amiga pessoal 

de Geraldo. Parabéns, porque eles são muito parecidos com você, são educados, 

atuantes e muito inteligentes. O trabalho que você tem feito tem me surpreendido, 

pois você como um jovem que há 12 anos já tem essa responsabilidade de levar 

Atalaia para todo o Brasil, todo porque o site atalaiapop ele realmente é lindo em 

todas as capitais e digo isso, porque em São Paulo eu tenho três cunhados, que 

são irmão do meu marido Jorge e eles lêem, me parabenizando. Parabéns. 

 

Eu também gostaria de fazer um requerimento ao governador do Estado, Renan 

Filho, como também ao secretário de Defesa Social, cobrando dele o andamento 

do Cisp, que ele mesmo disse nas reuniões que iria ser implantado aqui na cidade 

de Atalaia. Gostaria também de solicitar uma indicação ao prefeito e ao diretor do 

SAAE, com urgência, para que eles façam a ligação das caixas d'águas que foram 

colocadas no povoado Olhos D'água e até o momento não foram ligadas. Assim 

como, a perfuração de poços para resolver definitivamente o problema de 

abastecimento do povoado Olhos D'água. Solicitar também do prefeito, urgência e 

celebridade na finalização do campo de futebol que será disponibilizado para a 

população dos Olhos D'água. E, eu pessoalmente irei falar com o superintendente 

da Codevasf, o senhor Marlan. Vou cobrar para ele o que já foi destinado o 

recurso". 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Eu gostaria de fazer junto com a senhora esse Requerimento dos Olhos D'água, 

que algumas pessoas lá me solicitaram isso e eu pedi até para se fazer, mas como 

tá com probleminha técnico na Secretaria, não consegui". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 



“Quanto mais vereadores, melhor, porque a força será maior. O novo 

superintendente da Codevasf é o Marlan, o ex-prefeito de Limoeiro de Anadia. 

Então, nós vamos cobrar as obras que ficaram pendentes e com certeza serão 

efetuadas, até porque o Biu de Lira ele é senador até 31 de janeiro. Ele perdeu, mas 

ele vai continuar fazendo o que ele gosta, que é trabalhar". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“"Não podemos deixar de parabenizar a todos os professores. Em nome do meu 

amigo Ricardo Calheiros, eu cumprimento a todos os professores do município de 

Atalaia. Ontem, quando eu fiz a minha postagem, dediquei a eles toda minha 

admiração e todo o meu apoio. Fiquei muito triste quando eu vi que uma 

professora postou na rede social dizendo que ia ali comemorar 45 dias sem salário. 

É lamentável. É injustificável. Quando a gente se preocupa em tentar mediar com a 

gestão e junto aos professores a questão do reajuste, eu acredito que a gente tem 

que primeiro tentar regularizar, tentar conversar com a gestão para que esse 

salário venha a ser pago como tem que ser. Não é favor da gestão pagar os seus 

funcionários em dia, não é favor e já dizia o atual gestor nos palanques, que não 

era favor, era obrigação. Então, que seja cumprido, porque durante esse período 

eleitoral nós vimos aí várias pessoas sendo contratadas, tenho vários exemplos no 

Distrito Branca, onde várias pessoas são contratadas. Então, se a gente está 

contratando é porque a gente tem dinheiro para pagar. Eu só arrumo um 

funcionário para minha casa, para o meu comércio, se eu tiver o dinheiro para 

pagar. Se eu não tiver, eu também não contrato. A gente tem que brigar por um 

direito que é nosso, porque é constitucional o reajuste dos professores. Mas, 

mesmo assim, em Atalaia é como se a Lei não existisse para ela ser cumprida. 

Realmente você tem que brigar, você tem que ir até a última instância para poder 

ser cumprida a Lei aqui.  

 

Também foi dito hoje, através da vereadora Neide, solicitando a presença de 

secretário aqui nesta Casa. Existe um ditado que diz que se Maomé não vai à 

montanha, a montanha vai a Maomé. Não é a primeira vez que um vereador desta 

Casa convoca um secretário para vir aqui, mas infelizmente nós não somos 

respeitados. O único secretário que durante 1 ano e 10 meses veio a esta Tribuna, 

prestar esclarecimentos, foi quando era secretário de Planejamento, o Alvinho, que 

veio aqui e conversou. De lá para cá, foram chamados inúmeros secretários e 

nenhuma satisfação, nem para dizer o porquê que não veio. Eu acredito que se os 

13 não puderem, mas se a gente fizer uma comissão e chegar lá na Secretaria da 

Educação, não é possível que vão fecha a porta na cara da gente. Só falta isso. Se a 

gente chegar lá, todo mundo, no gabinete do prefeito, eu não acredito que ele não 



vai nos receber. Ele não nos convida, mas eu acredito que se a gente for lá para 

bater um papo, cobrar o que realmente o povo tem de direito, ele uma hora vai ter 

que receber os vereadores. Como é o vereador Marco aqui falou, a gente só tá 

gastando papel e toner a toa, porque eu sou a vereadora  e como uma das 

vereadoras aqui com mais indicações, hoje já tenho 43 indicações e duas das 

minhas indicações foram atendidas.  

 

Há uns 60 dias, eu acho, foi publicado nas redes sociais da Prefeitura, onde dez 

consultórios odontológicos foram comprados, graças a Deus. Já vi informando nas 

redes sociais, que um já foi encaminhado ao PSF do Parangaba. Merecido, porque 

lá eu estava precisando. Essa vereadora fez uma Indicação para que seja 

encaminhado para o PSF do Branca I, que agora além de não funcionar, levaram a 

cadeira e não tem ACD. Há mais de um ano a dentista não pode trabalhar, pois 

sem ACD, sozinha ela não pode. Eu não estou pedindo emprego aqui para 

ninguém meu, estou pedindo que o prefeito encaminhe um ACD concursada, que 

eu sei que o município tem, deve estar em desvio de função, para o PSF do Branca 

I, porque não é admissível em uma comunidade com quase 10 mil habitantes, 

vereador Ricardo sabe disso, onde a gente toda semana tem que lutar aqui para 

que esses consultórios odontológicos, a parte da odontologia funcione no 

município. Temos aqui um PSF do centro, com um dentista maravilhoso, assim 

como todos, mas que faz só extração, porque não tem o material. Tá faltando 

dinheiro? Não. Tá faltando gestão. Então, mais uma vez eu venho pedir e já fiz a 

Indicação, já foi encaminhada ao gestor e a secretária e estou aqui cobrando de 

novo, porque se mandarem os dez e não chegar o do Distrito Branca, aí a 

vereadora vai fazer zoada. Eu sei que o do Jenipapeiro é novo, só tá com uma parte 

que é uma placa queimada. O do Branca II é um novo, o do centro é de ótima 

qualidade. Eu quero um para o Branca I". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“O do Jenipapeiro, levaram tudo”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“O do Santa Inês também há anos que não funciona. Inclusive eu trouxe até a 

Indicação hoje aqui, pedindo a secretária com urgência, que providencia o de lá 

também, porque há anos não funciona e não funciona nada lá, nem a extração". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 



“Vereadora, pode contar com apoio do vereador para que juntos a gente possa 

trazer melhorias para o nosso Distrito. E, com relação ao PSF I, pode contar com 

meu apoio topado, para que a gente possa conseguir levar isso para lá, que será 

muito importante para nosso Distrito". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vereadora permitam a parte, eu queria pedir a senhora redatora de ATA para mais 

uma vez, eu acho que a quinta é a sexta vez, solicitando a Secretaria de Saúde, que 

venha dar explicações dos seis milhões de reais. Faça que eu mesmo ou levar, 

pessoalmente. Eu vou levar, para vê se ela me dar uma resposta". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Vereadora, UBS 4, do José Paulino, onde eu trabalho, também não funciona, é 

parcial, faz a extração de dente dia de segunda e sexta que dá também uma 

cobertura aos pacientes do Santa Inês. Mas, no demais não funciona. Então, 

realmente, a saúde bucal em Atalaia tá um caos. E, lembrando que hoje são 16, já 

entrou o recurso que vem Federal para os PSF, médico, enfermeiro e até agora o 

pagamento não foi realizado". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Como a gente sempre fala aqui, temos profissionais altamente qualificados no 

tocante à Saúde. Agora, nobre colega Marcondes, os odontólogos de Atalaia eles 

trabalham mais nas escolas, do que nas Unidades de Saúde, porque não tem o 

material. Eles ficam ansiosos, pois saem de Maceió, vem para trabalhar aqui e ele 

passou 5 anos na faculdade não foi para ficar aqui de cara para cima, então eles 

vão mais para a Escola, para está escovando os dentes dos meninos, fazendo 

palestras, já que na Unidade de Saúde vai ficar de braços cruzados, sem fazer nada. 

A gente bate nessa tecla toda semana e se torna chato, mas a nossa obrigação é 

essa, de cobrar. Eu não quero ser chata, não estou pedindo aqui nada para mim, 

mas para a minha comunidade. Para a comunidade que bate na minha porta com a 

dor de dente para vereadora Janaína, para o vereador Ricardo ajudar a resolver, 

porque realmente não tem condição. Então, que seja tomada as devidas 

providências.  

 

Quero também aqui parabenizar o Pablo. Você realmente não tem só os meus 

parabéns, tem a minha admiração por todo seu trabalho imparcial dentro do 

município de Atalaia. Você realmente nos representa no mundo da internet.  



 

Voltando ao assunto dos professores, parabenizar em especial os professores da 

Escola José Martins, onde no Dia das Crianças, eu tive um grande prazer e a grande 

honra, como todos os anos eu faço, de ajudá-los a promover a festa para 570 

crianças, onde a gente via eles sem receber e fazendo de tudo. Vereador Ricardo 

ajudou também, como sempre faz. A dedicação deles com aquelas crianças, para 

que aquele Dia das Crianças não passar em branco, sem apoio nenhum da gestão. 

O que foi realizado lá foi por conta própria deles, pelo apoio da vereadora Janaína 

do Cal e do vereador Ricardo Calheiros. Então, assim, parabéns Ricardo e também 

eu quero parabenizar aqueles professores que realmente se dedicam de coração, 

de corpo e alma às suas crianças. 

 

Lembrando, como falou a Doutora Neide, que nós estamos no Outubro Rosa. 

Lembrar a todas as mulheres que esse é o mês em alusão a prevenção do câncer 

de mama e do colo de útero e que as mulheres façam seus exames, o auto-exame 

e que as mulheres procurem os seus médicos para realizar mamografia. Hoje o 

câncer de mama é o primeiro ou segundo que mais mata no país, então, a 

prevenção ainda é o melhor remédio. 

 

E, finalizando as minhas palavras, eu quero só destacar um pouco do que a 

vereadora Camyla Brasil falou. Quando ela falou na perseguição, falou nas 

gratificações que arbitrariamente cortadas. A eleição foi dia 7 e no dia 8, dia 10 já 

foram cortadas. Eu sinto na minha pele, não que eu tenho a gratificação, mostro 

aqui a qualquer um o meu contracheque, mas senti na pele. Mas, eu ainda creio 

que a situação não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, do jeito que eu 

senti na pele, a Justiça será feita e ou a gente vai ganhar ou a gente vai ganhar, de 

uma forma ou de outra. E, quem fez isso, está entendendo o que é que eu estou 

dizendo, porque isso aqui é rosa e isso aqui também é rosa. Então, assim não pode 

ter dois pesos e duas medidas não. Senão vai servir para um, não vai servir para o 

outro também. O meu boa tarde a todos e tenham todos uma feliz semana e 

fiquem com Deus". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

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

aqui nesta na Tribuna, fazendo uso da palavra aqui nessa Casa. 

 

Quero iniciar hoje minhas palavras parabenizando o SEATA, pela grande festa, 

onde estive presente, dos professores, que foi realizada no domingo. Uma festa 

muito brilhante que foi em homenagem ao Dia dos Professores. Festa essa que 



teve música ao vivo e muitas comemorações, apesar de os pagamentos não está 

em dias. Mas, houve a confraternização dos professores do nosso município. 

Desejar a toda a classe dos professores de Atalaia e dizer que podem contar com 

essa Casa aqui, para que juntos a gente possa ter dias melhores aqui na nossa 

cidade, com a nossa educação. O ex-vereador Marconde Barros e todos aqui 

presentes sabem disso, que uma comunidade educada é uma comunidade 

evoluída, então, o investimento na educação é de fundamental importância para 

qualquer município, para qualquer Estado e para qualquer país. Então, fica aqui o 

nosso apelo, para que chegue aqui o projeto de Lei que estamos aguardando, que 

eu tenho certeza que vai ser unânime dos vereadores presentes a dar esse 

aumento a classe dos professores, para que a gente possa cumprir o plano que 

rege a Constituição Federal. A gente não pode receber menos do que a 

Constituição Federal permite, que é o piso salarial dos professores. Nós estamos 

aguardando com ansiedade e pode ter certeza que estamos juntos sim para que a 

gente também possa, juntos com essa Casa, conseguir o precatório dos 

professores. A gente está caminhando fortalecidos nessa caminhada. Então, vamos 

nos unir que com certeza nós conseguiremos chegar nesse nosso objetivo. Quero 

parabenizar todos os professores. O professor é aquela profissão que forma todas 

as outras profissões. Então, temos que ter um olhar diferenciado para todos os 

professores do nosso município, do nosso Estado e em especial aos nossos 

professores. Quero mandar uma Moção de Parabéns para o SEATA, parabenizando 

pela festa que ele realizou aqui no dia 14.  

 

E, parabenizar também a escola José Martins pelo Dia da Criança, uma festa muito 

bonita onde teve o apoio de vereador Ricardo Calheiros e também o apoio da 

vereadora Janaína. Quero mandar umas Moções de Parabéns em nome da diretora 

Ilma, para todos que fazem parte da Escola José Martins de Almeida. E, uma Moção 

de Parabéns também para Elenice. Pude também contribuir para festa da Elenice. 

Já é a 16ª festa, também muito grande, ali na rua do Seu Roque. O vereador 

Ricardo Calheiros também contribuiu doando uma bicicleta para que ela fizesse o 

sorteio. Mandar uma Moção de Parabéns que Deus lhe dê sabedoria para que no 

próximo ano, ela também continue realizando essa festa e se Deus quiser eu possa 

contribuir para que ela venha fazer uma festa daquela". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Nesse momento também quero dar os parabéns para a Escola Cícero Cabral, do 

Povoado Jenipapeiro. Parabéns a diretora e a todos que ajudaram a fazer uma bela 

festa”. 

 



Vereador Ricardo Calheiros  

 

“Continuando, eu quero aqui com muito prazer dizer da satisfação que iniciamos 

nesta quinta-feira o Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal. 

Tinham mais de 130 Instituições no Estado de Alagoas, que recebiam esse 

programa e houve uma redução muito grande quando houve a mudança da 

presidente Dilma, para o Michel Temer, onde cortou 90% dos recursos que eram 

destinados para esse programa. Foi cortado aqui no nosso estado, 90%. Dessas 

Instituições, apenas doze Instituições do Estado de Alagoas foram contempladas e 

o Instituto Ricardo Calheiros ficou entre as doze Instituições do Estado de Alagoas. 

Isso pra gente é uma satisfação muito grande, é motivo de orgulho vereador 

Maurício Tenório. Muito orgulho para gente vê o nosso município ser contemplado, 

o único da Zona da Mata. Isso mostra, vereadora Camila, a seriedade do nosso 

programa, a seriedade do nosso trabalho e dizer que pra gente foi uma satisfação 

muito grande ser contemplado entre as 12 instituições que foram contempladas no 

Estado. Já começamos atender desde quinta-feira, quando começamos a receber 

os alimentos. Recebemos mais de 30.000 bananas, mais de 800 abacaxis, 

macaxeiras. Essa semana já vai iniciar novamente. Então, graças a Deus, o Instituto 

foi aprovado. Nós não queremos apenas receber para doar, nós queremos olhar de 

outra maneira, para que a gente possa implantar diretamente nos Assentamentos e 

que esse programa venha diretamente dos Assentamentos. Que compre 

diretamente aos assentados e faça a doação para as Instituições, não só de Atalaia, 

mas de Capela, de Cajueiro e de Viçosa. Que com isso, a gente possa trazer a 

autoconfiança do Agricultor, possa trazer renda e dignidade para os agricultores 

do nosso município. Esse programa é muito importante, é o programa do Governo 

Federal que está sendo adotado em países de primeiro mundo, porque ele 

completa a cadeia completa, ou seja, ele tem a sustentabilidade das famílias que 

precisa e tem renda para suas famílias, ou seja, um programa completo, onde país 

de primeiro mundo está implantando esse programa. Quero agradecer a todos e 

passar de primeira mão para vocês que fomos contemplados com esse programa 

aqui no nosso município, com o nosso Instituto. 

 

Quero agradecer, depois de vários requerimentos, de várias Indicações, pois foram 

feitas as lombadas na vi asfáltica do Distrito Branca. Graças a Deus, melhorou 

muito, o nosso amigo vereador Mauricio aqui deu uma força muito grande, 

cobrando aqui. Muito obrigado. Para mim foi uma satisfação muito grande, você 

não sabe como eu estou aliviado, porque eu moro naquela comunidade e víamos a 

hora de uma pessoa, até um parente, se envolver em um acidente grave, até com 

morte. 

 



E, cobrar do secretário que faça o muro da creche. Já estava no planejamento e não 

sei o que foi que houve, que deu uma parada. Eu quero saber a data que vai iniciar 

o muro da creche do Distrito Branca, para que ele cumpra o que ele prometeu. 

Estamos aguardando. Queria que o líder da Casa, se informe e passe para mim 

para ver a posição que ele tinha, porque já estava programado iniciar, mas não sei 

o que houve.  

 

Quero agradecer a todos e em nome de Deus quero Agradecer aqui mais uma vez 

a oportunidade de estar fazendo uso nessa palavra. E, tenho fé em Deus que todos 

os meus estarão presentes aqui na próxima terça-feira, para que a gente possa 

continuar trabalhando e trazendo desenvolvimento para o nosso município de 

Atalaia". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vereador Ricardo, parabenizar Vossa Excelência pelo dia de ontem, em nome de 

Vossa Excelência a todos os professores do nosso município pela data de ontem, 

Dia dos Professores.  

 

Eu quero mandar uma Moção de Parabéns a Escola Jarbes, tanto a Escola como a 

direção e os professores. De grande importância aquela Escola para o nosso 

município, onde os alunos do 5º ano alcançaram a nota do Ideb para o nosso 

município. Então, parabenizar aquela Escola, parabenizar as professoras, porque 

estão de parabéns. Eu tenho certeza que pode ser coletiva dessa Casa. Falam que 

no município que tá ruim, mas hoje eu me sinto feliz e vê que em nosso município, 

essa escola está sendo contemplada pela nota do Ideb 4.7. Então, estão de 

parabéns. Só tem a ganhar é a Educação do nosso município, que foi contemplada 

na nota do Ideb. Essa Escola prova que mesmo com todas as dificuldades, o nosso 

município tem os professores aguerridos, valentes que ensinam e proporcionam 

um ensino de boa qualidade às nossas crianças, que é o futuro de Atalaia, o futuro 

do Brasil.  

 

Vereador Ricardo, parabenizando a Vossa Excelência e a sua Instituição do Distrito 

Braga, por ser contemplado no Programa do Governo Federal. Eu vou mandar um 

ofício lá para Conab, onde estou entrando com um ofício solicitando que no nosso 

município esteja sendo implantado uma Casa de Farinha, no Assentamento Boa Fé, 

onde a gente vai ter a farinha, vai ter a goma que pode ser incluída no PAA. Por 

isso, justamente já solicitei do secretário de Educação do nosso município, que 

inclua no cardápio escolar a tapioca como lanche das crianças, para poder a gente 



gerar renda e emprego, além de ter uma qualidade na merenda escolar, mais 

saudável para o nosso aluno. Então, fica esse o meu apelo a vocês.  

 

Parabenizar o Governo do Estado, porque fez dois trechos beneficiando as 

comunidades de Chã de Jaqueira, Sapucaia, Brasileiro, São Macário e o trecho de 

Porangaba à Ouricuri, onde vai dar uma qualidade melhor de escoar aquela 

produção.  

 

E, também na sexta-feira, parabenizar o secretário de infraestrutura por ter 

atendido a nossa solicitação, onde ampliou fazendo a estrada do Assentamento 

São Pedro, naquela região e fazendo aqui na Chã de Jaqueira outra parte.  

 

É o papel de nós vereadores fiscalizar e solicitar, Uma coisa vereadora Camyla e 

vereadora Janaína, com todo respeito que tenho a Vossa Excelência a esse 

Parlamento, essa Câmara ela está a disposição do povo de Atalaia, mas a gente 

vereadora, vocês como são conhecedoras do direito, não podemos adiantar as 

coisas em algum momento. Eu jamais vou ser contra o aumento do professor e já 

estou adiantando meu voto. A partir de hoje, tem meu voto. Agora, primeiro tem 

que vir uma discussão do Sindicato e do Executivo para poder vir aqui e a gente 

apreciar nas comissões e ser votado. Eu não vou me adiantar, eu não sou do 

Sindicato, o Sindicato quem tem que fazer esse negócio.  

 

Falando de Sindicato, vou solicitar do TRE do nosso Estado e do TSE Brasil, para a 

gente copiar o estilo de eleição de Sindicato, nas eleições municipal, porque o 

candidato a presidente do SEATA ele mesmo recolhia os votos nas casas, nas 

fazendas e vinha com urna. Então, vou pedir ao TSE que na eleição majoritária, os 

vereadores peguem uma urna e vá atrás dos seus eleitores, para os seus eleitores 

não venham cansados para votar no município. Então, o que aconteceu no SEATA, 

que a categoria lá discuta as ideias do professor e venha para cá, que a gente vota. 

O que vim de lá para cá, sobre o aumento e que tiver dentro da Constituição, essa 

Câmara tenho certeza que é favorável. Agora que a discussão cabe a eles lá 

negociar com o Executivo e que venha, como veio e como foi feita com os outros 

processos, que a gente votou nessa Casa. Então, essa eleição era bom que fosse a 

gente, para pegar assim também nossos eleitor e votar, e a gente trazer os votos 

computados, pois assim é bom demais. Fazer eleição e o candidato mesmo ir 

buscar o voto. Até porque não tem despesa de transporte e o candidato iria ajudar 

o eleitor se ele tem dúvida, onde iríamos dizer que pode votar nesse aqui que esse 

é o correto. Eu acho eleição não se faz assim, se faz com a democracia. Tem que ter 

a urna e o povo votar e escolher o melhor. O melhor ganha e vai administrar. 

 



Essa questão dessas coisas que estou vendo em Face, acho que a gente tem 

discutir as idéias, projetos, coisas de bem para o município de Atalaia. Mas, quando 

você começa a ir para o lado pessoal é onde existe a violência. Eu prezo na maior 

tranquilhidade para discutirmos as idéias neste Parlamento, nas Associações, mas 

sempre respeitando o direito do outro. Hoje a Neide vota no Bolsonaro, eu voto no 

Haddad, mas a gente se respeita, pois respeitamos a vontade do outro. Agora, 

quando parte para discutir a vida pessoal de qualquer pessoa, há a violência. Eu 

mesmo, quando alguém parte para falar da minha vida pessoal, eu parto para 

outros patamares. Peço um respeito a todo mundo”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"Concordo plenamente quando Vossa Excelência disse que a discussão tem que ser 

entre o Executivo os representantes dos professores, como eu falei quando eu fiz 

uso da Tribuna. Eu peço, e nada nada melhor do que pedir a Vossa Excelência, 

como um grande líder que é hoje nesta Casa, do prefeito, que exista um diálogo 

entre o poder Legislativo e Executivo, para que a gente possa ter essa 

transparência e consiga defender aí na Tribuna, como o senhor defende, porque o 

senhor tem argumentos, mas a gente não tem. A gente não tem, porque não sabe 

de nada. É como se houvesse um muro aqui atravessando a rua, onde a gente não 

tem acesso. Então, acho  que a partir do momento que eu sei, ou tenha a certeza 

que o município enfrenta crise e tenha a dificuldade que pode não existir um 

orçamento cabível para ter um aumento agora, mas para isso a gente precisa ter 

isso no papel. Então acho que seria mais fácil Vossa Excelência como líder, 

intermediar isso. Eu acredito que as coisas vão se resolver com bem mais facilidade, 

até porque nesta Casa aqui, com certeza, eu só quero a harmonia entre os 

poderes".  

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Depois que eu recebei o convite do prefeito, sabia que tinha muita dificuldade, 

mas eu tento hoje atender os companheiros vereadores na medida do possível. 

Então, essa reunião que Vossa Excelência está falando, eu estou convocando uma 

reunião e até na semana passada eu tinha colocado essa reunião, mas os 

vereadores não estavam todos disponível. O prefeito quer bater um papo com os 

vereadores, para mostrar e até nessa reunião a gente discute e ver a viabilidade 

desse aumento dos professores, para os professores ganhares o seu direito. Como 

a gente tem o nosso direito aqui, somos a favor de todos os direitos. Eu sou a favor 

de todos os direitos e que seja o correto. Então, estou aqui para defender o meu 

povo, estou aqui intermediando um maior acesso do Parlamento com o Executivo 



e vamos trabalhar para isso. Terminou agora pouco a eleição, porque tava cada um 

com seu candidato, estava cada um com a sua representação, mas terminou e a 

gente vai convocar. Só tenho a agradecer a vocês pelo apoio que estão me dando, 

para conduzir esse trabalho e ter essa parceria por muito mais tempo". 

 
 


