
 

SESSÃO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

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

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

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Senhores e senhoras atalaiense que me acompanham, hoje eu os saúdo em nome 

da minha tia Nem Brasil, que hoje nos acompanha e que já fez parte desta Casa. 

 

Inicio as minhas palavras propriamente ditas mais uma vez agradecendo a Deus a 

oportunidade de fazer uso da Tribuna mais uma vez em favor do povo que me 

escolheu como representante deles, para ocupar esta Casa como vereadora, no 

exercício do meu mandato até 2020. 

 

Como hoje estamos numa sessão especial, porque já deveríamos estar de recesso, 

não posso fugir ao tema. Só posso falar com relação ao projeto de Lei número 13, 

datado de 9 de dezembro de 2019, que diz respeito ao Orçamento. Estima a 

despeça e fixa a receita do município de Atalaia para o exercício financeiro de 2020 

e dá outras providências.  

 

Não poderíamos jamais deixar, de como representante do povo de Atalaia, subir a 

esta Tribuna. Primeiro, porque esse projeto fere totalmente o nosso Regimento 

Interno, no sentido de que o nosso Regimento Interno, no artigo 167, na seção 2, 

diz que com relação aos projetos de Lei Orçamentárias, Plurianuais ou Anual, as 

propostas orçamentárias serão enviadas à Câmara Municipal pelo prefeito até 30 

de setembro. Como vocês bem puderam observar, esse Projeto de Lei é data do 

dia 9 de dezembro de 2019. Foi quando ele foi enviado para esta Casa. Diga-se de 

passagem, foi enviado cheio de aberrações. Até o endereço dizia respeito a 

Prefeitura Municipal de Atalaia no Estado do Paraná. Nem o endereço do nosso 

município ele tinha. 



 

Tinha várias aberrações no que diz respeito ao Orçamento para o gabinete do vice-

prefeito de quase 200 mil reais. Qual é o cidadão que conhece o gabinete do vice-

prefeito. Era uma sala, dentro da Prefeitura, que já está inativa há muito tempo. 

Tinha outras aberrações no que diz respeito a Secretaria de Cultura que 

contemplava quase 3 milhões de reais, sendo um milhão só para desfiles cívicos. 

 

Tinha aberração no que diz respeito à Educação, pois tinha verba destinada a o 

Ensino Médio, com criação de um laboratório de informática e de ciência. O Ensino 

Médio, no nosso município, é de responsabilidade do Estado e não do município. 

Entre outras coisas. 

 

Na semana passada, durante a extraordinária eu chamei o presidente, os demais 

vereadores, comuniquei o que havia detectado e foi unânime aqui o entendimento 

de que esse projeto deveria ser devolvido à Prefeitura para que fizesse as correções.  

 

Acontece que o novo projeto só chegou hoje a esta Casa. Minutos atrás. Um 

projeto que consta de mais de cem folhas, com vários números. Quem me garante 

que tudo isso foi concertado? Quem garante que as aberrações não existem? É 

humanamente impossível entrar no mérito desse projeto que chegou há minutos 

atrás. Mas, comparando a receita e a despesa, os valores continuam os mesmos. Dá 

um total de receita de R$ 157.118.734,28 e de despesas o mesmo valor. Ou seja, as 

aberrações ainda estão aqui, intrínsecas, dentro do Orçamento, foram remanejadas 

ou talvez até renomeadas. Receberam nomenclaturas novas, mas os valores 

constam aqui, pois os valores são iguais. Não foi ajustado a questão do Orçamento, 

foi reacolado ou renomeado. Então, podem ter aqui cascas de bananas. Eu, como 

vereador que sou, representante do povo, não tenho condições de analisar um 

Orçamento que chegou há minutos atrás. 

 

Deixo aqui registrado o meu repúdio, a minha indignação. Hoje teremos uma 

sessão permanente, pois deveríamos ter entrado de recesso, mas a Câmara não 

pode entrar em recesso sem votar o Orçamento. Teremos uma sessão 

extraordinária. Eu já adianto até o meu voto, meu voto vai ser contrário a esse 

Orçamento.  

 

Essa Casa não recebeu durante o ano inteiro nenhuma prestação de contas do 

municio, nenhuma prestação de nenhum quadrimestre. Inclusive, também no que 

diz respeito ao Orçamento, o nosso Regimento Interno diz no seu artigo 178, que 

na apreciação do Orçamento Anula a Câmara Municipal solicitará ao Poder 

Executivo toda informação sobre, inciso I a situação do endividamento do 



município, detalhado por cada empréstimo existente e acompanhado das 

totalizações pertinentes, inciso II, o plano anual do trabalho elaborado pelo Poder 

Executivo detalhando os diversos planos anuais de trabalhos dos órgãos da 

administração direta, indireta, fundacional e de empresas públicas nas quais o 

Poder Público detenha a maioria do capital social, inciso III, o quadro de pessoal da 

administração direta, indireta, fundacional e de empresas públicas nas quais o 

Poder Público detenha a maioria do capital social. 

 

Enfim, muitas coisas aqui não estão sendo cumpridas, o nosso Regimento. As 

aberrações estão aqui dentro. Nesse Orçamento também está contemplado todo o 

dinheiro do Precatório que entrou em nosso município. Esse Orçamento contempla 

não só o gabinete do vice-prefeito, Secretária de Cultura, mas sim algumas 

Secretarias que nem sequer funcionam em nosso município. 

 

Deixo aqui registrado o meu repúdio, indignação e meu voto contrário a isso”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Hoje fazem dois anos e um dia onde estivemos lá no Fórum de Santa Luzia do 

Norte, onde a briga era sobre Orçamento, cinco folhas em atraso e mais coisas. 

 

A pauta é sobre Orçamento e gostaria de contrariar a minha colega Camyla em 

suas palavras. Orçamento é uma peça fictícia, onde é orçada sobre eventual 

arrecadação que lá no final será adequada. As vezes existem sobras ou déficits, que 

é onde entram as suplementações, tão normais no Brasil. Orçamento não chegar 

no dia aqui na Câmara, é perfeitamente normal. A vereadora sabe disso, até porque 

no Estado de Alagoas eu desafio  se já tem 50% dos municípios com seus 

Orçamentos aprovados. 

 

É por isso que na Lei Orgânica e no Regimento Interno, sincronismo que diz que a 

Câmara se reunirá em sessão extraordinárias, em feriados, dia Santo, seja lá em que 

hora for. Isso é perfeitamente permitido e não é só em Atalaia, é em Alagoas e no 

Brasil. 

 

Diante de alguns funcionários que aqui se encontram, gostaria de dizer que se lá 

atrás brigamos como oposição por seus direitos, agora que temos mais forças e 

jamais iríamos nos passar em fazer alguma coisa errada. Podem ter a certeza que o 

dinheiro de vocês  estão assegurados, em uma conta administrada pela Justiça 

Estadual e Federal. 

 



Está aqui o Dário, que os senhores vereadores conseguissem que ele falasse, iria 

explicar melhor e com detalhes técnicos. O prefeito só vai usar esses 60% segundo 

autorização do juiz. É bom que a gente volte um pouquinho lá atrás. Pois, há três 

anos o ex-prefeito de Capela, Eustaquinho Moreira pagou os Precatórios e está 

respondendo na Justiça, pois não tinha a totalidade da Justiça Federal e Estadual 

de que poderia usar aquele recurso. Não só ele, Arapiraca aprovou uma Lei 

Municipal, o prefeito pagou, foi questionada e também vai responder na 

responsabilidade da Lei. 

 

O que está havendo em Atalaia neste momento? E, é bom que os funcionários 

olhem para isso. Se amanhã ganhasse lá na Federal o direito de vocês usarem os 

Precatórios, ele estando aqui já vai ser pago direto, pois já está na conta, é só o juiz 

autorizar e será rateado o dinheiro. O prefeito já declarou que rateia o dinheiro 

para todos os funcionários. Mas, como disse o nobre líder Mauricio lá no gabinete, 

se for tirado do Orçamento que vai ser aprovado hoje, a Câmara vai ter que 

suplementar para poder regulamentara situação de vocês. Então, nada mais justo 

do que deixar o dinheiro aprovado e em off. Se utilizarem sem a devida ordem da 

Justiça Federal, automaticamente vão ser penalizados, perdendo até o mandato. 

 

Aqui nós temos o jogo da política do dia a dia. Oposição e situação. Pela vivencia 

que temos nesta Casa, já vimos muitas querelas. 32 anos completo agora em 

dezembro como vereador e nunca vi um Orçamento ser aprovado em setembro. 

Pode procurar nas ATAS. 

 

A vereadora explicou que não votar a favor, tem seus motivos. Mas, nós enquanto 

vereador estamos aqui para cobrar tudo e qualquer coisa de um Governo que seja 

decente e atuante. Mas, se votarmos contra, perdemos o direito de ser atuante. 

Como vai cobrar uma coisa que votou contra? Acho vereador que é um repensar 

para que tenhamos diálogos melhores lá para frente. Vimos aqui esquentar o clima 

entre dois colegas vereadores, o Mauricio e o Marcos e alguns servidores. As 

cabeças esquentadas de ambas as partes, não é bem isso que a gente quer. É por 

isso que a gente vota consciente e digo a qualquer servidor que estou disposto a 

gente discutir e ir para as barras da Lei. 

 

Quem não conhece o Dário, seu pai é uma lenda da Lei no Estado de Alagoas, o Dr. 

Dário Bernardes. No passado, ele esteve aqui no mínimo dez vezes mediante 

denuncia contra o presidente. E, graças a Deus fui aprovado como um dos 

melhores presidente na complementação do meu mandato. O Dário é competente, 

filho de gente competente e não iria fazer um projeto para votarmos contra, por 

estar errado. 



 

Estive com a vereadora Camyla na hora que ela me mostrou os erros e estarei 

sempre, porque aqui antes de ser eu político, tenho que ser o povo que votou em 

mim e defender seus direitos da forma que é cabível”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Gostaria até de agradecer, pois o senhor é vereador e também irmão do prefeito, 

mas tem um posicionamento sempre coerente para poder falar. Realmente me 

apoiou na semana passada quando aqui mostrei os erros e as aberrações. Só que 

não é possível em um projeto que chegou a pouco tempo atrás, que eu possa fazer 

a minúcia que fiz no projeto anterior. Não estou aqui querendo dizer que o Dário e 

o pessoal da contabilidade não são competentes. Só que o projeto que 

anteriormente chegou aqui tinha grandes aberrações e o que me garante que o 

novo não tem? Não tem como eu ler agora, para votar nesta sessão e numa extra. 

Mas, realmente o seu posicionamento é muito coerente, muito correto e muito 

educado, por mais que discorde de mim ou de qualquer um dos pares”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“A sessão aqui tem um único tema e é com esse comportamento de Vossa 

Excelência, vereadora Camyla e também de Vossa Excelência vereador Fernando, 

que deveria se conduzir as coisas nesta Casa. Infelizmente, nós já passamos por 

algumas situações no passado, que alguns funcionários ou gente da sociedade civil 

organizada, veio a esta Casa e tentou desrespeitar como aconteceu hoje. Quero 

que se frise neste momento, que nenhum vereador faltou com respeito a nenhum 

cidadão atalaiense. Existe algumas situações, pois ninguém aqui é Jesus que levou 

um tapa na cara e deu a outra face para bater. Acho que tudo tem um limite. 

Algumas pessoas já saem de casa e vem para esta Câmara com o intuito de vim 

armado com palavras de ofensas. Tem alguns vereadores, como eu, que sou um 

cara que tem muita paciência, mas tem situações de gente que não tem. Aqui é 

para estarmos fazendo o que está acontecendo, a discordância do vereador 

Fernando com a vereadora Camyla e vice-versa, mas sem sair da linha, com 

coerência e com respeito um para com o outro. Recebi um comentário do vereador 

Marcos e estou falando isso”.     

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“Gostaria de ser solidário aos companheiros, porque a gente viu aqui como é que 

foi o comportamento de alguns funcionários, onde levamos até nomes que não 

necessita falarmos neste momento em Plenário.  

 

Para encerrar as minhas palavras, digo que a minha grande preocupação hoje e 

falava até com alguns companheiros, pois quero que se a senhora descobrir 

alguma coisa troncha, estaremos do seu lado, mas tem aqui o Dário que tenho que 

dar o aval a ele, pois é o responsável pela peça. Que possamos dar esse aval, pois 

os funcionários já perderam 15 dias de suas férias, tem despesas para virem 

trabalhar.  

 

Gostaria de dizer que vou votar favorável ao projeto, mas que o funcionário bote 

na sua cabeça que não estamos em momento algum contra eles”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Fui informado agora a pouco que foram fazer uma representação contra o 

vereador Marcos e o vereador Mauricio. Estou aqui também querendo fazer uma 

representação contra a pessoa que foi fazer uma representação contra mim.  Vou 

procurar saber o nome da pessoa, porque o que falei aqui foi que o presidente do 

SEATA, quando saiu da sala de reunião, ele sabia do projeto e convidou a todos os 

servidores para saírem do Plenário. Alguns não quiserem e disse que a maioria 

vence. Falei que aqui é a Casa do povo, que podiam ficar aqui a hora que quisesse, 

mas que também ficassem com respeito. 

 

Estava aqui junto com o vereador Toni e escutei chamarem os vereadores de 

ladrão, de vagabundos, de corruptos. Eu vim aqui para trabalhar pelo povo. E, outra, 

eles deveriam  se orgulhar desta bancada aqui, dessa Câmara que mais fez emenda, 

que mais brigou pelos direitos dos funcionários. 

 

Acho que não devia mais nessas matérias de Orçamento, está levando Sindicato 

para reunião. Faz antes, faz depois. Mas, por quê levaram, porque mandaram um 

Orçamento faltando cinco minutos para a votação. Num sabem que todo ano tem 

que ter o Orçamento para ser votado. Então, para quê se paga o funcionário? E, 

desde quando essa Casa foi contra? Já disse aqui há poucos minutos atrás que 

votaria a favor. Com toda essa discussão, foram a vereadora Camyla, os outros vão 

votar contra? Mudaram o entendimento com relação ao projeto? Esse tempo 

todinho que passamos lá dentro, mudou? Tudo isso para jogar servidores contra a 

bancada, para depois colocarem nossos nomes em Facebook e Redes Sociais, 



dizendo que somos contra o povo. Isso é mentira. Sei que é mentira, pois sei o 

quanto é duro chegar nesta cadeira. 

 

Um Sindicato que tem 400 associados num universo de 900 ou 1000 funcionários 

da Educação. Sabe quantos votos ele teve para presidente? 34 votos e isso com 

urna volante. Venha explicar aqui senhor presidente, como foi sua reeleição. A 

arrecadação era de 16 mil reais e onde foram investidos esses 16 mil reais? O 

prefeito cortou o débito em conta. Lutaram para votar o débito em conta, mas, 

quando se tem um presidente sério, que você confia e acredita nele, não precisa 

débito em conta, quando recebe os ônus vai lá e paga. 

 

Quem vem para cá, vem desacatar, denegrir. Temos que agüentar tudo isso calado, 

ir para casa achando que somos os errados. Estou aqui para exercer o meu 

trabalho. Quero que me representem, pois terei os meus argumentos contar eles”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“A Camyla quando chegou aqui na Câmara, na outra gestão, eu a chamava de  

minha menina. Mas, realmente a Camyla ela é oposição, mas discute com respeito 

a todos. Parabéns Camyla, inclusive, se não fosse vocês, não saberíamos as coisas 

que estavam erradas na semana passada. Após aquele momento, me debrucei mais 

no Orçamento. 

 

Hoje, quando cheguei aqui na Câmara, pude ouvir o Dário, um excelente contador 

já dito por todos. Também ouvi o secretário de Educação explicando pontos do 

Orçamento, pois estamos deixando reservados os 16 milhões para pagar os 

professores. Também estava aqui o advogado da Câmara. 

 

O Orçamento é uma peça importante para ser aprovado. No último ano do meu 

mandato como presidente, o Orçamento foi cortado três vezes e nós ganhamos na 

Justiça, pois tínhamos o Orçamento e a LDO. Importante não só para a Câmara, 

mas para a Prefeitura e toda a sociedade. Se não tiver o Orçamento aprovado, o 

prefeito a partir de janeiro, ele para e não pode fazer nada. Só vai poder continuar 

e fazer qualquer coisa, após a aprovação do Orçamento. 

 

Quero parabenizar o Dr. Diogo, que na época era o nosso advogado, pelo 

excelente trabalho que ele fez durante os oito anos aqui na Câmara, principalmente 

quando se tratava de Orçamento. A última ação ganhamos no dia 30 a noite, 

quando foi liberado e fizemos os pagamentos no dia 31. Por isso que o Orçamento 

é importante para uma cidade inteira”. 



 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“O tema é o Orçamento e a preocupação dessa Casa, de todos os vereadores, foi 

de convocar o contador do município, foi convocar o secretário de Educação do 

município. Para juntos encontrarmos a melhor maneira para aprovarmos o 

Orçamento. Preocupados com isso, tem sete itens que saindo a decisão da Justiça, 

dando direito do prefeito pagar os Precatórios. 

 

Orçamento a gente discute ele e, colocar emenda é um direito do vereador da 

oposição e da situação. Tudo isso com democracia. Por isso que é uma Casa de 13 

e tem um Regimento para ser seguido. E, as emendas têm que ser apresentadas. Se 

há alguma coisa, o vereador apresenta a emenda modificativa ou substitutiva, para 

poder adequar o Orçamento. Eu vi aqui as reclamações, mas não vi ainda as 

apresentações para poder melhorar a questão do Orçamento. 

 

Já fui vereador em outro município e aprendi que Orçamento a gente não vota 

contra, se discute, se emenda, pois quando vota contra, está cotando contra a 

população, está votando contra o próprio salário, porque o salário do vereador é 

incluído no Orçamento do município. Tem o salário da Educação, da Saúde, 

Administração, as demais manutenções. Então, quando se vota contra, está 

votando contra tudo isso. 

 

Se eu discordar que na Secretaria A está se gastando mais do que a Secretaria B, 

coloco uma emenda para poder remanejar a questão do dinheiro. 

 

Os professores não se preocupem, pois o direito deixamos tudo garantido. 

 

Lembrando do episodio que aconteceu aqui, eu, como vereador, não aceito ser 

desacatado em lugar nenhum, principalmente em uma Casa de Lei. Aqui é a Casa 

do povo e tratamos todos com respeito. Agora, para tratar o vereador de ladrão e 

tudo mais, eu não aceito. Disse aqui que quem estiver com maloqueiragem aqui, 

pedimos a Guarda Municipal ou a policia, para retirar, pois aqui é para se aprovar 

Leis. Aqui é para discutir as ideias e não para estar aqui com anarquia 

esculhambando todos os parlamentares aqui. 

 

Essa semana, a Casa Tavares Bastos fechou as portas. Votou o Orçamento. É que 

foram lá bagunçar e ficar com maloqueiragem. E, aqui senhor presidente, se 

tivessem ficado aqui e não tratando o vereador com respeito, Vossa Excelência 



teria o direito de botar a Guarda ou a Policia para retirá-los, para votarmos e 

aprovarmos as ideias. A Lei Orgânica e o Regimento nos dar esse direito. 

 

O Orçamento está discutido. Todos aqui viu a nossa preocupação com a 

população”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Com quorum suficiente para darmos sequencia aos nossos trabalhos, estaremos 

agora apreciando a matéria do dia. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

referente ao Projetode Lei número 13 de 2019, o voto é favorável, assinado por 

todos os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu coloco o referido 

Parecer em discussão e em votação”. 

 

Vereadora Neide Miranda – Em discussão 

 

“Eu voto a favor do Orçamento para que não tenha desculpa de que para o ano 

faltou o salário de alguém e que Atalaia não se desenvolveu, porque não tinha o 

Orçamento. Voto a favor pelo funcionário e pela nossa cidade”. 

 

Vereadora Camyla Brasil – Em discussão 

 

“Vale salientar que quando o Orçamento não é aprovado dentro do ano anterior, 

enquanto não aprovado, o ano subseqüente ele é regido pelo Orçamento do ano 

anterior, com as correções monetárias. Isso está no parágrafo único do artigo 167 

do nosso Regimento Interno. Então, ninguém ficaria sem salário e com o meu voto 

não estou prejudicando ninguém. Já vou adiantar que o meu voto vai ser contrário, 

porque não teve prazo hábil para analise, nem para apresentar emenda e nem 

sequer para ler. Como todos bem sabem, chegou hoje pela manhã, antes de iniciar 

a sessão”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Em discussão 

 

“É bom lembrar que conversando com o Dário, me disse que a Câmara recupera 

seu poder de percentual anual, o que não vinha havendo desde a Presidente Maria. 

É bom que a gente veja isso, pois os funcionários vão ter uma melhor condição, 

pois tenho certeza que Vossa Excelência irá analisar esse lado e irá propor uma 

melhora para todos os funcionários desta Casa”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros – Em discussão 



 

“Senhor presidente, quando eu peguei ontem o Orçamento, não cheguei ao 

consenso na questão de incluir Precatório nesse Orçamento. Eu venho sempre 

batendo na tecla de que os 60% deveriam estar fora desse Orçamento. Estava aqui 

para votar no Orçamento, mas, infelizmente não posso votar a favor, porque venho 

batendo nessa tecla há três anos, indo para o Ministério Público. Já fiz até 

Indicação desse rateio aqui nesta Casa. Ao estou votando contra funcionário, estou 

votando contra por não achar de acordo que deve entrar no Orçamento do 

município, os Precatórios do município. Não posso votar em uma coisa  que não 

vou conseguir ficar com a minha consciência tranquilha. Infelizmente estou sendo 

obrigado a votar contra. Não posso ser contra a minha classe. Também não quero 

ser contra os vereadores, só peço que entendam a minha situação e posição como 

professor e educador do município”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Em discussão e em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. 

Aprovado por 10 votos a favor e dois votos contra, da vereadora Camyla e do 

vereador Ricardo, em primeira, segunda e terceira votação do primeiro turno. 

 

Projeto de Lei número 013 de 9 de dezembro de 2019, eu estima a receita e fixa a 

despesa do município de Atalaia para o exercício financeiro de 2020 e dá outras 

providências. Coloco em discussão e em votação. Vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado por 10 votos a favor e 2 contra da vereadora 

Camyla e do vereador Ricardo. Aprovado em primeira, segunda e terceira votação 

do primeiro turno. 

 

Não tendo mais nada para ser deliberado, em nome de Deus encerro a sessão, 

convidando a todos para daqui a alguns minutos darmos sequencia a sessão 

extraordinária, para hoje entrarmos em recesso”.   

         

      


