
 

SESSÃO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

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. 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Em nome de Deus dou por aberta a primeira sessão ordinária do ano de 2020. 

Começando hoje os nossos trabalhos legislativos. Rogo a Deus para que tudo no 

decorrer desse ano, possa ser conforme a vontade do Nosso Senhor Jesus Cristo, 

do Espírito Santo, pois, dessa forma, tudo estará sempre em sintonia com as coisas 

divinas. Então, em nome de Deus peço que o Espírito Santo conduza os nossos 

trabalhos no ano de 2020 e que tudo possa dar certo. Que tudo dentro desta Casa 

possa ter o sentimento principal da coletividade e, conseqüentemente, do bem 

estar da população atalaiense”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Convido o secretário de Educação Anilson Júnior para fazer uso da Tribuna. O 

senhor sempre é bem vindo a esta Casa, afinal faz parte desta Casa. A Casa 

também é sua”. 

 

Anilson Júnior – Secretário de Educação do Município de Atalaia 

 

“Em nome de Deus gostaria de agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de 

fazer uso da palavra. Em nome do companheiro e amigo Marcos Rebollo, 

presidente em exercício, saudar a todos os vereadores presentes. 

 

O que me traz a esta Casa hoje, além da grande saudade que tenho, onde dividia 

as terças-feiras com vocês, também de ver o sorriso de cada atalaiense que vem a 



esta Casa e a harmonia dos nobres colegas vereadores, que apesar das suas 

divergências, ao final  sempre convergem em prol da população atalaiense. 

 

O que me traz aqui hoje vereador Quinho, é uma situação causada por áudios que 

circularam no município de Atalaia e que ainda bem que temos aqui uma Justiça 

bastante atuante, que resultou na abertura de um inquérito civil para fiscalizar a 

então demanda assinada por este secretário, que trata da Semana Pedagógica para 

os professores do município de Atalaia. Compete a mim, que fui o ordenador da 

Semana, trazer informações para todos os pares, mas acima de tudo para a 

população atalaiense, para que os áudios não fiquem circulando de forma 

mentirosa, de forma tendenciosa. Temos na Casa hoje as vereadoras e advogadas 

Janaína e Camyla, além também do Dr. Cláudio, que vão subsidiar bastante esse 

debate de hoje. 

 

Quando se é feita uma acusação, senhoras e senhoras, ela tem que ser apurada. 

Porém, nem toda acusação termina com condenação e nem toda acusação tem 

fundamentos. Algumas mantêm-se fundamentada e resulta-se no final do processo. 

E, outras são postas no decorrer do processo, por conta de fundamentos fracos. 

 

Foram jogados áudios nas ruas informando que a Secretaria de Educação está 

preparando um golpe para os atalaienses na ordem de quase meio milhão de reais. 

Qualquer vereador tem acesso a mim, qualquer vereador tem acesso a Secretaria. 

Todos que vão lá eu recebo com muita atenção e muita presteza. 

 

Na quinta-feira eu estive conversando com o representante do Ministério Público 

de Atalaia, que me questionou o seguinte: informou que o Inquérito Civil era algo 

de praxe, porque houve uma denuncia, que deve ser apurada. A denuncia está 

fundamentada, segundo o MP, em três quesitos. A primeira quanto a forma de 

contratação. Ora, após consultas ao nosso Jurídico, nós optamos em fazer a 

contratação por inexigibilidade. Primeiro, que está previsto em Lei. Mas, porque 

nós optamos? Foi por conveniência? Por que somos mal intencionados? A 

sociedade atalaiense sabe que assumimos a Secretaria de Educação no final de 

julho e nesse momento o nosso trabalho pedagógico de julho a dezembro foi o de 

elevar o índice do IDEB deste município. Com certeza, em maio sairá a nossa nota 

no IDEB e o trabalho que a nossa equipe fez, inclusive com aulões que este 

secretário participou, montando um trabalho pedagógico forte, para que 

conseguíssemos resultados. Isso resultou numa aprovação recorde de alunos no 

Instituto Federal de Alagoas, algo jamais visto em Atalaia. Aproximadamente 40 

alunos da rede pública de Atalaia, filhos das categorias mais esquecidas e excluídas 

da sociedade, terão acesso ao Instituto Federal de Alagoas. Posso ressaltar que isso 



muda a vida de cada um, pois eu fui aluno do IFAL e ao terminar o meu curso 

técnico, as portas do mercado me abraçaram numa proporção tão grande, que me 

deram oportunidades de escolhas. 

 

Quando chegamos no final do ano letivo, em 17 de janeiro, precisávamos definir o 

planejamento para 2020. Como os juristas aqui presentes devem atestar, temos 30 

dias de férias para professores. Com retorno previsto para o dia 17 de fevereiro, daí 

o motivo de optarmos pela inexigibilidade, pois não daria tempo de fazer o pregão. 

O meu pedido e orientação teria sido para o pregão. Mas, fizemos o processo, 

acima de tudo pensando no servidor de Atalaia. Passamos como seria feito o 

processo para os educadores. 

 

Cito aqui um resumo do beneficio que a Secretaria de Educação estava trazendo, 

ou melhor, vai trazer para os servidores de Atalaia. A nossa Semana Pedagógica é 

composta aproximadamente de 650 horas. O processo iniciaria numa Semana 

Pedagógica grande, com todos os educadores da Educação, visando neste 

momento discutir as novas temáticas educacionais. ABNCC, que é o novo 

parâmetro pedagógico e que traz duvidas para a classe dos educadores. Com essa 

necessidade vimos que precisávamos trazer profissionais qualificados para fazer 

parte do debate. 

 

Após a Semana Pedagógica, aí vinha o plus da Semana Pedagógica. Após a 

Semana Pedagógica vai iniciar um processo de formação continuada para os 

profissionais de apoio da Educação, para o pessoal dos 40%. O nosso PCC prevê 

para eles um incremento de 5% no seu salário se ele apresentar uma certificação 

de um curso específico. Curso esse que não se encontra com facilidade no 

município de Atalaia, no Estado de Alagoas. O Governo do Estado fez isso há 

alguns anos e esse processo resultou numa estabilidade maior para o servidor da 

educação do Estado de Atalaia, o que resultou numa incrementação salarial. Isso 

nós estávamos trazendo para o servidor de Atalaia. Essa formação continuada 

duraria em torno de três meses para os profissionais dos 40%, que até que enfim 

teriam a oportunidade de ter um incremento nos seus vencimentos. São 5%, 8% ou 

10% dependendo do curso que ele for participar. 

 

Esse era o modelo da Semana Pedagógica criticada irresponsavelmente por quem 

não conhece o trabalho da equipe da Secretaria de Educação. 

 

Por que foi escolhido a inexigibilidade? É que esse modelo traz segurança jurídica 

com relação as exigências do processo de inexigibilidade. Uma delas é a 

singularidade. Não é que somente a empresa que iria realizar o curso, tinha 



habilidade para fazer. Mas, o nosso curso era singular, pois jamais foi feito no 

Estado, jamais foi feito por nenhuma Prefeitura. Por isso o nosso Setor Jurídico nos 

orientou a adentrar nesse processo.  

 

Além do mais, uma outra exigência é a notoriedade. O que é a notoriedade 

vereadores? A empresa que iria realizar o curso é o Ibracel, da educadora Zenaide. 

A empresa que mais realizou cursos de capacitação no Estado de Alagoas. É uma 

empresa referendada pela UDIME, União dos Educadores do Brasil. Então, nós 

tivemos todo o cuidado para que o nosso processo da Semana Pedagógica 

resultasse no melhoramento do profissional na formação. E, pós formação, ele 

apresentar o seu certificado e ter a sua progressão no PCC do município”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Estou ouvindo atentamente o seu discurso. Essa empresa qualificada como o 

amigo está falando aí, que tem todos os requisitos para dar esse curso da Semana 

Pedagógica. Essa questão da sede dela, procede? Pois, num padrão tão grande 

como o senhor está falando, gostaria de saber se procede o que foi divulgado nas 

redes sociais sobre a sede da empresa. Pois, creio que o secretário não seria tão 

inocente em contratar uma empresa que não tenha respaldo nenhum?”. 

 

Anilson Júnior – Secretário de Educação do Município de Atalaia 

 

“Ia chegar nessas que justamente foram às argumentações do Ministério Público. 

Quanto a questão da forma de contratação, onde já provei aos senhores que a 

inexigibilidade é prevista em Lei. Fizemos a inexigibilidade, após vê que a empresa 

atendia a todas as necessidades. 

 

Em seguida foi questionado pelo MP a questão do valor do curso, na ordem de 

R$ 422.500,00. Ora, acabei de mostrar aos senhores que esse curso não se resumia 

em apenas uma Semana Pedagógica. O processo está para ser consultado por 

qualquer um de vocês, que vai verificar que dos cursos a serem realizados no 

Estado de Alagoas de capacitação, nós é que teremos o menor preço praticado nos 

últimos dois anos aqui no Estado. Estamos falando em um efetivo de 650 

servidores da Educação com uma formação continuada de mais três meses após a 

realização da Semana Pedagógica, que seria proposto para cerca de mais 200 

profissionais da Educação. Mas, nas pesquisas de preço que vocês fizerem, vão se 

deparar que foi o menor preço praticado no Estado de Alagoas.  

 



Eu duvido e aposto com qualquer um que quiser, que se nós abríssemos o pregão 

para o molde que nós escolhemos e pensamos para a Semana Pedagógica, se o 

preço não vai ficar aumentado em mais de 50% do valor que foi acordado pela 

inexigibilidade. Eu duvido. 

 

O outro questionamento do MP gira em torno do levantamento que foi feito de se 

tratar de uma empresa de fachada ou não. Nesse ponto agora, ressalto para vocês 

que ainda bem que o MP abriu Inquérito Civil para sanar e tirar essas duvidas do 

processo em si. As fotos que circularam nos grupos de WhatsApp, é uma 

verdadeira vergonha. Qualquer cidadão atalaiense Alexandre, que aumenta o zoom 

da foto vai vê que essa foto foi tirada do Google e tem o ano de 2017. De 2017 

para cá vereador, nasce menino e morre menino. 

 

Então, a professora Zenaide, que é a vice-presidente do Instituto, esteve também 

no MP e prestou os esclarecimento sobre a sede e a questão de ser ou não de 

fachada. Tanto é que na quinta-feira o secretário de Educação Anilson Júnior, foi 

convocado pelo MP para ser ouvido na sede do GAECO, antigo GECOC, passando 

por esse constrangimento, mas de cabeça erguida, pois não sou vagabundo, não 

sou palhaço e nem ladrão. Puxe o meu histórico e o histórico de todos e aí 

veremos realmente o desenrolar do processo. 

 

Com relação a realização da Semana Pedagógica, ela não foi cancelada. O 

Ministério Público e o secretário, chegamos no entendimento de suspender 

momentaneamente o processo continuado e a Semana Pedagógica, tendo em vista 

que não foi ordenado nenhuma despesa, ou contrário do que disseram que 

metemos a mão no dinheiro. Não foi pago nada”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Em primeiro lugar Junior, seja bem vindo a esta Casa que também é sua, pois você 

também foi eleito pelo povo, assim como nós. Também agradecer pelo respeito de 

estar aqui para esclarecer essa informação tão constrangedora. A pergunta do 

vereador Marcos foi com relação ao endereço e Vossa Excelência respondeu que 

essa foto que está circulando nas redes sociais é do Google, tirada em 2017 e que 

de 2017 para cá realmente as coisas mudam. Gostaria de saber de Vossa Excelência 

se essa foto é na Rua Dr. Zeferino Rodrigues, conforme consta no CNPJ da empresa 

e como rodam nas redes sociais. Se o endereço é realmente esse?”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 



“Sugiro que a comissão de vereadores e os demais vereadores que queiram somar, 

que façam uma visita à sede da empresa. A professora Zenaide prestou 

esclarecimentos ao Ministério Público, informando que a empresa dela nasceu 

naquele endereço, mas há mais de dois anos funciona na Buarque de Macedo. Ela 

fez alteração apenas na ATA de constituição e, por correria ou desleixo, o contador 

dela esqueceu e não realizou as mudanças no cartão do CNPJ e na Junta Comercial. 

E, com essa argumentação o próprio MP não viu nenhuma irregularidade nesse 

sentido e apenas pediu que fossemos a titulo de notificados, na última quinta-feira, 

para o GAECO. Aí sim iremos prestar depoimentos e cumprir com as obrigações de 

dar as informações oficiais. Porém, as informações que dou no dia a dia na rua, 

jamais deixam de ser oficiais, pois não ando com mentiras e irresponsabilidades”. 

 

Vereador Camyla Brasil 

 

“Secretário, então ela mudou em 2018?”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Vereadora Camyla, a professora Zenaide vai dar todas essas informações ao 

Ministério Público. O que estou te passando foi o que foi me passado. Ela me 

informou que foi feita a alteração”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Estou questionando, porque Vossa Excelência na sua resposta me disse que ela 

havia mudado em 2018. Mas, as fotos que rodam nas redes sociais é de 2017, 

quando já não constava nenhuma empresa nesse local. Uma empresa tão grande, 

tão idônea, não estou dizendo que não é, até porque como Vossa Excelência bem 

disse, está na fase de investigação. Primeiro que não tomou as precauções devidas.  

 

Eu estive na Rua Zeferino Rodrigues, número 754. Para quem não sabe é na Rua do 

Campo do CRB. Questionei alguns vizinhos, algumas pessoas e não é do 

conhecimento de nenhum deles a instalação dessa empresas nos últimos anos. 

Pelo menos para as pessoas que eu questionei. 

 

Gostaria que quando essa professora Zenaide tivesse essas informações para 

passar à Vossa Excelência, que devem constar no contrato de vocês, até porque foi 

publicado no Diário e foi feito a inexigibilidade, vocês devem ter essas informações 

e gostaria que fosse trazida a esta Casa. Atualmente nessa casa funciona um galeto 



aos finais de semana e ninguém tem conhecimento dessa empresa nos últimos 

anos, segundo pessoas que moram nos bairros e na vizinhança há muito tempo. 

 

Continuando, gostaria de saber qual foi o critério para escolha dessa empresa. 

Vossa Excelência também falou que foi feita uma pesquisa de preço. Então, quando 

se faz uma pesquisa de preço é porque esse serviço é prestado por várias empresas. 

A modalidade de inexigibilidade, eu acredito que a Prefeitura tem um jurídico 

bastante competente, mas se o jurídico orientou dessa forma, aconselho como 

amiga a escolher outro jurídico para lhe orientar. A modalidade de inexigibilidade 

não é para uma modalidade rápida, quando não se tem tempo para contratação. 

Ela é escolhida quando a opinião pública, a critica especializada no tempo, não tem 

competição. Ou seja, não se tem competição. Quando se tem competição, quando 

se pode abrir um pregão, a inexigibilidade ela não pode de maneira nenhuma ser 

escolhida. Se Vossa Excelência foi orientado dessa forma pelo jurídico, posso lhe 

dizer que o jurídico lhe colocou em maus lençóis. 

 

A principal característica da inexigibilidade, no seu artigo 25 da Lei de Licitações, 

ela se caracteriza pela impossibilidade de competição. Quando Vossa Excelência 

vem aqui e nos diz que houve uma tomada de preço e ela era um preço mais baixo, 

isso já fica caracteriza que existe uma competição no mercado e não é a única a 

prestar esse serviço. Ela não poderia, jamais, ser contratada pela modalidade de 

licitação de inexigibilidade. 

 

Vossa Excelência disse que chegou a esse montante, porque além da Semana 

Pedagógica, iria haver uma prestação de serviço para uma formação do pessoal. 

Gostaria de saber se isso já estava incluso, pois Vossa Excelência disse que seria um 

curso de aproximadamente 90 dias. Porém, o contrato só tem validade de 60. 

Como é que vocês iriam prestar um curso de 90 dias com um contrato de 60 dias? 

Teria algum aditivo. Teria mais algum custo para o nosso município. E, o que foi 

publicado no Diário é que a contratação era para a Semana Pedagógica. No 

contrato, da publicação, não diz nada que se refira a formação de servidores dos 

40%”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“A senhora teve acesso a base programática do programa de formação? O titulo 

do evento é Semana Pedagógica, porém não se resumia a uma semana”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 



“Se era mais de 60 dias, a previsão de vocês era de fazer aditivo? A carga horária 

dos 90 dias não tinha como constar num contrato de vigência de 60 dias”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia   

              

“Também foi passado ao presidente do Sindicato, professor Fábio, um modelo da 

formação continuada, para que Vossa Excelência veja que não foi algo decidido de 

ultima hora. De imediato foi encaminhado ao MP, que já está cm todo o modelo. A 

nossa formação continuada é um curso de 40 horas, que está previsto para cinco 

sábado, os dois horários. No mês de março dois sábados, no mês de abril dois 

sábados e no mês de maio o último sábado. É um curso de 40 horas dividido 

nesses três meses, cabendo as partes um ajuste para mais ou para menos no 

decorrer do tempo, tendo em vista que a carga horária pode ser dada em uma 

semana ou 30 dias. 

 

Para mim é novidade, eu não tinha me atentado para o prazo ser de 60 dias. Mas, 

no termo que saiu da equipe pedagógica da Educação, ele saiu com uma formação 

continuada para os nossos servidores da Educação. Isso foi passado para o nosso 

presidente do Sindicato que estava ciente de como seria feito. Então, aqui não tem 

maracutaia, não tem enganação. Podem ter havido no meio do caminho alguns 

equívocos que eu não tenho competência de informar, mas ao sair daqui vou 

procurar o jurídico para entender a questão desse prazo que está contrariando o 

termo que saiu da Secretaria de Educação”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Gostaria que Vossa Excelência, por favor, forneça ao meu gabinete a cópia desse 

modelo de todo o curso, com as especificações, para que eu possa olhar mais a 

fundo todos os dados que constam. 

 

Então no caso seriam apenas 40 horas? O que Vossa Excelência falou a respeito de 

um curso de 650 horas?”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Durante a Semana Pedagógica teremos a realização de 300 horas, agrupando os 

servidores. Após a Semana Pedagógica teremos um curso de capacitação para as 

merendeiras, um curso de capacitação para as serviçais, um curso de capacitação 

para os vigilantes escolares, um curso de capacitação para os agentes, um curso de 

capacitação para os assistentes, um curso de capacitação para o recreadores”. 



 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Gostaria só que Vossa Excelência esclarecesse qual a finalidade da Semana 

Pedagógica. Pelo que sei a Semana Pedagógica seria a interação da equipe, a 

capacitação para inicio do próximo ano letivo”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Na minha explanação eu trouxe informação, acho que a senhora não percebeu 

quando eu falei. Nós últimos dois anos a Educação está passando por mudanças 

estruturais pedagógicas e administrativas. Temos a implantação da ABNCC, que é o 

novo parâmetro curricular para o ensino infantil e fundamental. Nós temos o novo 

FUNDEB que está para ser implantado em 2020. Com isso, não precisamos apenas 

socializar e trocar experiências exitosas com a categoria. Nós precisamos trazer 

informações técnicas e precisas, sobretudo com relação a forma pedagógica, pois 

se a gente não trabalhar os nossos servidores, não orientar os nossos professores 

em trabalhar em comunhão com as novas determinações do Ministério da 

Educação, sobretudo a ABNCC, vamos estancar a nossa Educação. 

 

O município de Atalaia hoje tem uma grande dificuldade em captar aluno em 

Educação Infantil e captar aluno de primeiro ano, porque a nossa forma de 

trabalhar, o nosso sistema, está arcaico. O nosso professora não está tendo a 

oportunidade de ter acesso as novas informações, técnicas e metodologias. Por 

isso que foi conversado e entendido a necessidade de uma formação especializada. 

 

Além do mais, para evitar qualquer constrangimento ao secretário e a equipe da 

Secretaria, estamos respeitando e atendendo uma exigência que foi assinada no 

TAC do Ministério Público Federal, que destinou 600 mil reais para formação 

continuada. E, nós, quando fizemos o levantamento, vimos que não necessitava 

gastar 600 mil reais. Montamos um projeto liquido, sólido e que contemplasse de 

forma justa e digna os servidores de Atalaia. 

 

O nosso retorno as atividades letivas estavam previstas para o dia 17 e foi mantida 

para o dia 17. Agora mesmo estamos tendo a formação com os diretores e com os 

coordenadores da Educação, nos moldes de diálogos e de experiências exitosas, 

pois as nossas aulas com alunos estão previstas para o dia 28. Com formação ou 

sem formação, o meu calendário escolar não atrasa. Lá para Julho se tivermos uma 

oportunidade, a gente senta e debate, mas jamais vou prejudicar o meu aluno. Nós 

que temos condições de colocar em uma escolinha particular, tem um certo 



conforto, mas o pai da rede pública está desde o dia 17 de janeiro com o aluno e 

casa e sabemos que muitos desses alunos precisam de merenda para viver, pois 

passam por situações de desnutrição. Então, o nosso planejamento está mantido e 

estamos continuando e nossas aulas iniciam no dia 28”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Então, é possível que se tenha uma Semana Pedagógica nos moldes que sempre 

existiu aqui no nosso município, sem esses gastos tão oneroso aos cofres do nosso 

município? Tanto é que está havendo, né isso secretário?”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Está havendo, mas não com a formação técnica que nós percebemos em nossos 

diagnósticos.  

 

Pergunto a vereadora e aos demais quantos cursos de especialização você faz no 

decorrer da sua vida? Eu como professor já paguei 800, 900 e até 1000 reais para 

fazer formação  minha em Pernambuco, com despesa do meu bolso. Quando a 

gente trata de uma formação especializada, ela tem um custo. Com uma equipe 

pedagógica, o custo é zero. Mas, esse molde dos últimos anos em Atalaia está 

resultando em perda de aluno, em redução dos índices educacionais”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Se as formações como Vossa Excelência falou, são necessárias e questiono isso 

não dizendo que não são ou que a equipe da Educação não merece isso, mas se 

pode aguardar para junho, mas uma vez está comprovado que a modalidade de 

inexigibilidade jamais poderia ter sido escolhida, porque se pode ser feita a 

capacitação em junho, poderia aguardar outra modalidade de licitação que não 

essa. 

 

Gostaria de saber se o recurso para pagar este curso, uma pergunta que não quer 

calar, já é com relação aos Precatórios da Educação. Apesar de que vocês já tem 

40% e a luta é só com relação aos 60%”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Respeito o seu posicionamento, respeito acima de tudo o seu entendimento 

jurídico com relação a forma de contratação. Mas, Vossa Excelência há de convir 



que muitas das vezes o entendimento de um jurista diverge do entendimento de 

outro, que diverge de outro e os três divergem do magistrado. Infelizmente, a 

nossa Constituição, as nossas Leis deixam brechas para vários entendimentos. 

Quanto a questão da inexigibilidade, vou dar um paço atrás por ser uma questão 

jurista e não é a minha praia. Porém, a questão de realizar o curso em janeiro e não 

em julho, aí é a minha praia, é pedagogia e vamos dialogar. Se para 2020 faço um 

planejamento em janeiro, as senhoras e os senhores hão de convir que terei 

aproximadamente dez meses para colher um trabalho que foi plantado aqui agora. 

Se deixo para fazer a partir de julho, quando já estamos preocupados com o 

encerramento do ano letivo, é muito difícil desenvolvermos um trabalho para 2020. 

É nesse sentido. 

 

Com relação ao recurso, acabei de mencionar para a senhora que a despesa está 

prevista pelo Ministério Público Federal. O prefeito Chico Vigário, junto com o 

secretário de educação, afirmamos o compromisso de não mexer nos 60% até uma 

decisão final e assim será feito. Mas, sim, o recurso, como está no contrato, é 

oriundo de verba dos  precatórios do FUNDEB que tem a função de valorizar o 

professor e por isso que implantamos a Semana Pedagógica e a formação 

continuada”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Vossa Excelência assumiu a pasta da Educação não em janeiro, já havia assumido 

em julho de 2019 e então não teria o porquê esperar janeiro, para ter um prazo tão 

curto”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Pesquise o trabalho da Secretaria com relação ao IDEB 2019, que foi o foco”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Eu não estou criticando o trabalho de Vossa Excelência, até tenho usado a Tribuna 

muitas vezes para parabenizar os avanços. Mas, estamos tratando de um assunto 

tão especifico que é a Semana Pedagógica, os prazos. Sei que o Direito não é uma 

ciência exata. Porém, o que estou rebatendo aqui são situações colocadas por 

Vossa Excelência. Não foram situações colocadas por mim. Quem citou aqui que 

seria inexigibilidade, porque seria de 17 de janeiro de 2020 a 17 de fevereiro de 

2020 para resolver a situação, foi Vossa Excelência. Quem falou aqui foi feito uma 

pesquisa de preço e essa foi a mais barata, foi Vossa Excelência.  



 

Não estou dizendo, nem afirmando que Vossa Excelência agiu de má-fé. Mas, 

acredito sim que Vossa Excelência foi muito mal orientado juridicamente. Até 

parabenizo Vossa Excelência por nosso calendário escolar está sendo mantido, até 

porque nossas crianças não podem pagar ainda mais, não retomando as aulas. 

Muito obrigado pelos esclarecimentos. Por a gente divergir em alguns pontos, isso 

é muito beneficio para a nossa sociedade. Só o fato de Vossa Excelência ter vindo a 

esta Casa independente de um convite nosso, já demonstra um respeito por esta 

Casa, a nós”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Quem vê acha que existe alguma divergência, mas na verdade existe um grande 

respeito, principalmente da minha parte com Vossa Excelência. Cada vez que eu 

debato com a senhora, eu saiu muito mais fortalecido culturalmente. Agradeço de 

publico a todos os questionamentos que a senhora fez e me colocar a disposição 

para atender essas demandas. 

 

Como nós iremos prestar esclarecimentos oficiais no GAECO, antigo GECOC, vou 

optar por aguardar a decisão do MP. Mas, se a necessidade for imediata, vocês 

encaminhem uma solicitação, uma indicação à Administração, para que seja 

fornecido na integra o processo a esta Casa. 

 

O que eu tenho é a documentação que saiu da Secretaria, o termo de referência. 

Vossa Excelência já participou da administração pública como secretária e sabe que 

não compete ao gestor da pasta realizar os contratos. Após os meus 

esclarecimentos ao Ministério Público, após terminar toda a minha analise, eu não 

me nego nem a senhora e a nenhum atalaiense, fornecer. Mas, está disponível no 

setor jurídico da Prefeitura, na Administração”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vereador me tire uma dúvida. O senhor vai fazer um curso de capacitação para os 

40%. Secretário, já estamos com dois anos que não temos aumento. Por que não 

dá esse aumento sem a realização desse curso?”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação 

 

“Vereador, o questionamento diverge na essência da atividade. Até aproveitar a 

presença do Sindicato aqui e dizer ao professor Fábio que a reunião estava 



marcada para amanhã, mas ele vai precisar se ausentar, amanhã o prefeito tem 

uma audiência no MPF e pediu para remarcar para quinta-feira a nossa reunião, no 

mesmo horário. A onde o debate, que já está sendo discutido. O debate na quinta-

feira é exclusivamente sobre o aumento. Mas, uma coisa não anula a outra. O PCC 

da gente prevê que quem é dos 40%, pode ter 5% de aumento se apresentar um 

curso de 40 horas. Além disso, pode ter o aumento da categoria, que é discutido 

pela classe. Estamos trabalhando é para que aconteça as duas situações. Que na 

quinta-feira a gente saia dessa reunião com um aumento real para o servidor. E, lá 

para frente, que ele tenha um aumento com a apresentação do curso de 

capacitação. 

 

Estou a disposição da classe, de qualquer vereador e de qualquer atalaiense para 

que a gente discuta e, acima de tudo, entenda que graças a esses questionamentos 

levantados, entramos em um inquérito civil, não ordenamos nenhuma despesa e, 

se fizermos, será com a autorização do MP, será de forma responsável, como nós 

tratamos a Educação do município de Atalaia”. 

.  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Secretário, gostaria de agradecer a presença de Vossa Senhoria, que agiu de 

forma legitimada na Lei e procurou fazer as defesas e enviar ao promotor e ao juiz. 

Também temos que aguardar a decisão. Até lá, não adianta está essa pressa toda. 

Deveríamos aguardar o aval do promotor que está lá analisando inquérito, para vê 

se tem alguma coisa errada, pois será ele que vai apontar. Sobre a questão de 

endereço, tenho certeza que ele não vai cobrar nada de endereço da equipe daqui, 

pois quem vai ter que se explicar é a dona da empresa e não o vereador Anilson. 

Moro a 31 anos em uma residência única e lá estou até hoje, mas tem gente que 

não sabe o meu endereço. É normal em uma cidade chegar gente para ser vizinho 

e desconhecer os vizinhos. Poucos me conhecem como Luiz Fernando, pois sou 

conhecido pela acunha de Fernando Vigário”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Mas, estamos falando de uma empresa com grande idoneidade, que tinha que ter 

até critérios. Para poder se ater a modalidade de inexigibilidade, a empresa tem 

que ser consagrada pela opinião pública, pela critica especializada no tema. Quem 

já ouviu falar da Ibracel? Não estou falando que a empresa não é idônea, pois não 

me compete julgar, mas sim apurar os fatos como representante do povo. O que 

estou pedindo é o contrato, que como o próprio secretário disse, já está a 

disposição, pois já foi publicado no Diário”. 



 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Estou mostrando o lado da empresa e do secretário, pois se lá for aprovado, vai 

haver. Se não, do que vai valer o contrato? Vai está nulo por efeito. 

 

Comentários de ruas temos todos os dias. Inúmeros municípios, mas focam Atalaia. 

Coisas que o Tribunal de Contas vai decidir no seu tempo devido. Como é ano 

político, tudo está errado e tudo está troncho.  

 

Quero agradecer a presença do secretário e dizer à população que eu estive em 

seu gabinete, inclusive passei uma tarde quase que toda. Vi seu advogado 

trabalhando e até sugeri a ele que estivesse aqui alguém da empresa. 

 

Há anos atrás houve uma grande questão jurídica contra a minha pessoa, então 

presidente da Casa. Utilizaram a mesma coisa. Eu tinha comprado essas duas 

centrais de ar-condicionado aqui para a Câmara. A empresa tinha um deposito 

igualzinho aquele, numa rua pequena. Depois, fui lá na empresa que mandou um 

representante vim aqui com as notas fiscais de transferência de endereço. No caso, 

já tinham mudado três ou quatro vezes. Como ele disse aqui, não tinha dado o 

abatimento na Receita Federal e estavam utilizando o endereço velho. Fui 

absorvido tanto aqui como em Maceió. Graças a Deus comprovou-se que havia 

erro por parte da empresa. 

 

Quero dizer também que não vi em momento nenhum contestação do SEATA, que 

é o Sindicato dos Educadores”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Na verdade ninguém está aqui julgando o secretário Anilson. É bom que se frise 

bem isso aí. Sobre notas e essas coisas ninguém está aqui dizendo que o secretário 

está errado. O que está sendo questionado é que não foi feita uma licitação aberta. 

Nada contra o amigo Junior. Se veio aqui é para esclarecer alguma duvida”. 

 

Anilson Junior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Senhor presidente, gostaria de permissão para me ausentar, pois estamos tendo a 

formação lá na Secretaria para o ano de 2020, nas limitações da nossa equipe. O 

pessoal está me esperando para tratarmos sobre índices de reprovação, número de 

matriculas. Coisas que vão trazer o desenvolvimento para a Educação”. 



 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Só me esclareça mais uma coisa. Quem é a pessoa de Edmilson Farias Pitanga? Ele 

consta cadastrado como presidente da empresa”. 

 

Anilson Júnior – Secretário Municipal de Educação de Atalaia 

 

“Vereadora, todo o contato foi feito com a senhora Zenaide que é vice-presidente 

da empresa e tem a procuração do senhor Edmilson. Se não me falha a memória, 

no MP ela disse que trata-se do irmão dela. O nome da vice-presidente também 

tem Pitanga”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Queremos agradecer aqui ao secretário Anilson Junior por ter disponibilizado o 

seu tempo e vim esclarecer aqui esses fatos que aconteceram durante a semana. 

Saia daqui Junior com o agradecimento em nome da Câmara de Vereadores”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham na nossa Casa, que nos 

acompanham pela Rádio Web, pelas minhas redes sociais. Meu bom dia a todos e 

meu muito obrigada a Deus por estar fazendo uso dessa Tribuna. Retornamos os 

trabalhos hoje. O nosso último ano dessa Legislatura. 

 

Gostaria de convocar a Equatorial para uma audiência pública nesta Casa. Acho 

que a forma como essa prestadora de serviços do nosso Estado, vem tratando as 

pessoas, ela é muito desrespeitosa. Primeiro que as contas de energia tiveram 

aumentos abruptos. Pessoas estão sendo multadas e energias cortadas sem o 

menor respeito ao cidadão. E, a prestação do serviço não é de qualidade. Então, 

gostaria de convocar os representantes da Equatorial para vim a esta Casa. 

Vereador Quinho já disse que iria subscrever e peço o apoio dos demais 

vereadores e vereadoras. Esse problema tem ocorrido com várias e várias pessoas 

do nosso município, pecos que não tem quase nada de utensílios domésticos e 

está vindo contas de energias que não se justificam, não condiz nem com a renda 

do nosso munícipe”.   

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 



“A vereadora está de parabéns. É um assunto que está sendo debatido não só em 

Atalaia, mas em todo o Estado. É uma empresa que quando chega na sua casa a 

abordagem é horrível. Não tem respeito ao contribuinte, ao cliente. Se chegam 

para cortar e você fala que vai pagar, eles cortam, pois tem comissão em cima do 

corte. Ele corta e depois espera a ordem do serviço. Tem pessoas que passaram a 

noite sem energia, pois paga já as quatro ou cinco da tarde e não voltam. Eu 

subscrevo”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Chegam na casa do cidadão de forma truculenta e desrespeitosa. As multas 

chegam sem justificativas nenhuma, tratando de períodos atrás que não condiz”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Vereadora, quero subscrever a sua Indicação e sugerir que seja feita uma 

audiência pública, convidando eles e o Ministério Público, porque realmente o que 

eles estão fazendo é uma aberração. Não só em nosso município, mas em todo o 

Estado. Mas, temos que brigar pelo nosso município”. 

 

Vereador Fabricio Torres (Aparte) 

 

“A questão da Equatorial ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Ela 

era estadual e passou o Governo Federal, que praticamente quebrou a Eletrobrás. 

Quando veio a privatização já se imaginava que tudo isso que está acontecendo, 

iria acontecer. Eu já sabia, pois víamos de uma empresa a Eletrobrás Alagoas que 

tinha uma função social, pois ela era pública. Passou a ser privada e na iniciativa 

privada, precisa-se de lucros, principalmente para aplicar os 540 milhões de 

investimentos que precisam ser feitos. Precisar girar no azul e pagar aos Bancos, 

pois entregaram essa empresa completamente quebrada. Eu sabia que essa 

empresa não iria dar certo e vamos ter muitos mais problemas ainda. Só tenho a 

lamentar o que está acontecendo, mas isso é fruto de uma privatização mal 

pensada, mal feita, mal regulamentada e só quem sofre é a população. Infelizmente 

temos a maioria da população pobre em nosso município e é quem sofre com 

tudo isso. É preciso pensar também nas pessoas mais pobres”. 

 

Vereadora Dra. Neide Miranda (Aparte) 

 

“Eu subscrevo o requerimento de Vossa Excelência. Ela está indo contra a ANAEL. A 

Lei Federal diz que são três meses para poder cortar e quando chegam na casa do 



cidadão, não respeitam nem um mês. Presenciei uma senhora no Jagatá, uma 

senhora bem humilde, que só tinha um talão e que o filho saiu para pagar na hora 

que eles estavam cortando. Cortaram a energia. É uma falta de respeito, não tem 

consideração. Não estão fazendo favor, pois nós estamos pagando e pagamos 

muito caro”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Eu tinha certeza que quando trouxesse essa problemática a Casa teria o apoio de 

todos os senhores e senhoras vereadores, que são muito preocupados com a 

situação dos nossos munícipes. E, a nossa própria situação, pois também somos 

consumidores e sujeitos a essas truculências e atitudes”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte)        

 

“Além do mais estão trocando o contador sem que seja pedido, sem comunicar as 

casas, com 72 horas como manda a Lei. Passa, troca e depois vai embora”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Depois chega a conta como se tivesse sido inspecionado na Bahia ou aqui em 

Alagoas e chega dizendo que está alterado, sem nenhum critério”. 

 

Vereador Fabricio Torres (Aparte) 

 

“É apenas uma forma de se fazer caixa paralelo”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Vereadora, concordo plenamente com a senhora e gostaria de dizer que as 

atitudes estão partindo para a violência. Aconteceu um caso aqui, onde depois de 

pago não foram religar e as pessoas prenderam os funcionários. Foram bom ainda, 

pois no Maranhão assassinaram dois funcionários. A violência está descanbando e 

temos que vê uma condição de melhora, para que as classes menos abastadas 

tenham um prazo cumprido na integra dos 90 dias. Sabemos que não pode mais 

nos sábados, domingos e vésperas de feriados, cortar a energia”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 



“Mas, eles não cumprem. Temos um relato do nosso servidor que a Equatorial 

esteve na casa dele as onze horas da noite. Por isso estou abrindo as discussões na 

Casa de Leis para que possamos trazer o Judiciário, o Ministério Público, a 

sociedade civil. Todos nós somos consumidores e estamos sendo lesados todos os 

dias”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Sem contar que existe uma Lei de minha autoria e aprovada aqui no município, 

que eles  não pode cortar energia em véspera de feriados e finais de semana. Mas, 

eles não estão respeitando”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Temos uma legislação própria em nosso município, de autoria do vereador Toni e 

que foi aprovado por todos os vereadores e vereadoras desta Casa. Então, é uma 

falta de respeito em todos os sentidos. Água e luz são vitais para o funcionamento 

de um lar. 

 

Em Maceió foi realizada uma audiência pública, por parte da Defensoria Pública do 

nosso Estado, com relação aos autistas. Como alguns devem ter conhecimento, no 

final do ano passado foi promulgado a Lei Romeu Mion, que dá alguns benefícios 

aos autistas, um deles é a identificação, pois o autista nem sempre é fácil sem 

detectado na rua. Tive alguns relatos de algumas mães, que aqui as pessoas ainda 

estavam com duvidas com relação a documentação, a carteirinha e a efetivação da 

Lei Romeu Mion. Então eu gostaria também de trazer essa discussão a Casa e 

gostaria de encaminhar um convite a Defensoria Pública para que a gente possa 

também fazer aqui uma sessão diferente, uma sessão onde possamos tratar dos 

direitos das pessoas autistas. 

 

Como eu falei da luz, eu também vou falar aqui da água. Gostaria de mandar uma 

Moção de Congratulações, um agradecimento ao pastor e radialista Luiz Hamilton. 

Me abriu um espaço no programa dele, A Voz do Povo, na rádio 87.9. Então, eu 

quero agradecer, pois foi uma entrevista conduzida com muita ombridade, numa 

forma aberta, onde eu pude falar de vários problemas aqui do nosso município e 

várias situações. E, uma delas foi com relação a água. Eu tava até conversando com 

o vereador Marcos antes de subir à Tribuna, que nossa estação de tratamento aqui 

foi construída para 25 mil habitantes e nós já temos o dobro. Nós continuamos 

com a mesma estação de tratamento, nós continuamos com a mesma tubulação 

de amianto. O vereador Marcos estava até me dizendo que o tubo de PVC é só 



encaixe. Tem lá um problema, é só o encaixe. O de amianto ele vai ser colado com 

cimento, que passa dois ou três dias para secar e, enquanto isso, a população está 

sem o fornecimento de água. Mas, como a gente já tratou também, a obra de 

substituição é uma obra cara e onde não tem o interesse de muitos governantes, 

porque é uma obra embaixo da terra. Obra embaixo da terra ninguém tem 

interesse de fazer, mas quem paga é a população que fica sem o fornecimento da 

água, que recebe uma água de má qualidade na casa e que fica pagando por um 

produto que não é bom". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“É tão provável que nem o cemitério fizeram ainda, porque é embaixo do chão. 

Nesse cemitério não pode mais enterrar ninguém. Já foi solicitado que fosse feito 

um cemitério aqui. Um rapaz que mora aqui na no Alto, foi enterrado no Santo 

Antônio. Não tem nenhum parente lá. Imaginem o deslocamento em um dia de 

Finados, ou num dia que você queira fazer uma visita para lembrar, ascender uma 

vela ou fazer uma oração”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Verdade vereador Quinho. Quando vamos enterrar o nosso ente querido já 

estamos ali sofrendo, está levando o nosso ente querido. No enterro do meu 

saudoso tio Elvio Brasil, eu fiquei assustada, porque uma pessoa pesada, com um 

monte de homem segurando, uma caixão grande e praticamente tombando, pois 

não tinha outra forma de passar por cima das outras catatumbas. Uma total falta 

de respeito. Realmente merece uma vista mais ampliada por parte do poder 

público. Vamos reforçar o nosso requerimento ao Poder Público.  

 

Então, com relação a essa água, gostaria de convidar os estudiosos da UFAL que lá 

na entrevista ficou a disposição dessa Casa, mas eu queria mandar o convite formal 

não é para que a gente venha também e faça uma Audiência aqui com relação a 

água do nosso Rio Paraíba, que infelizmente tá morrendo, já não tem mais o nosso 

pitú. A nossa ponte que tem esse estreitamento, a ponta fina, que tinha uma 

ordem de serviço assinada no início do governo, mas a gente tá terminando o 

governo e a ponte continua do mesmo jeito. 

 

Eu falei rápido com relação a esses assuntos, porque nós vamos sim chamar os 

representantes de cada órgão para que possamos resolver essas situações de 

forma mais específica. 

 



Mas, hoje nós recebemos o vereador Anilson Junior, atual secretário de Educação 

daqui da Prefeitura de Atalaia, para falar a respeito da problemática da licitação por 

inexigibilidade da Semana Pedagógica do nosso município. Eu fiz vários 

questionamentos, as pessoas que queiram acompanhar esse trabalho vai estar 

disponível na transcrição do Atalaia Pop e a Rádio Web do Atalaia Pop também fica 

online. Mas, eu não poderia jamais de deixar aqui registrado no meu 

pronunciamento. Primeiro agradecer o Anilson Junior que teve respeito a essa Casa, 

que os outros secretários, em sua maioria nessa gestão do município de Atalaia, 

não tem respeito a essa Casa. Não responde Indicação, não comparece aos 

chamamentos nessa Casa, não vem aqui, não dá explicação. Simplesmente os 

escândalos acontecem, o serviço acontece, situações aconteces e ele nem para 

responder o representante do povo, quanto mais vim a essa Casa. O vereador 

Anilson esteve aqui, tem aqui o meu agradecimento, mas foram vários pontos 

controversos, vários pontos assim que essa vereadora não concordou. Eu jamais 

estou aqui para julgá-lo, não sou órgão de acusação. Está sendo apurado pelo 

Ministério Público, porém eu sou fiscal do povo, estou vereadora e sou advogada, 

tem algumas coisas que são ditas que é igual dizer a criança que o B com A não vai 

dar BA, pois o B com A vai sim dar BA. 

 

Eu estive na Rua Dr. Zeferino, lá em Maceió, na casa de número 754 e lá não 

funciona  realmente nenhuma empresa. O secretário disse que aquela foto que rola 

nas redes sociais é do Google, mas quem quiser uma foto eu tenho, pois fui lá e 

tirei. Lá funciona uma venda geleto aos finais de semana. Ninguém dos vizinhos 

sabem dizer se lá funcionou uma empresa. Vereador Anilson, em suas explicações 

deixou aqui claro que essa empresa saiu de lá em 2018 e que não fez a alteração 

do CNPJ, por um descuido do contador ou de quem quer que seja. Porém, as fotos 

das redes sociais são de 2017, quando já não tinha mais empresa. As de 2020, que 

foram tiradas por mim, também não tem empresa. 

 

Falou que além da Semana Pedagógica, teria o curso de capacitação para os 40%. 

Não sou contra o curso de capacitação de servidor nenhum. Sou contra de que as 

coisas não ocorram de maneira transparente. Disse que iria levar 90 dias, mas o 

que foi publicado no Diário é de 60 dias. 

 

Disse que foi escolhida a modalidade de licitação de inexigibilidade. Essa 

modalidade é quando não se tem concorrência, quando a empresa ela é tão boa 

que tem notoriedade. Se botarmos no Google vai abrir Ibracel de São Paulo, disso 

e daquilo outro. Mas, essa empresa não tem notoriedade nenhuma. O próprio 

Anilson disse que foi feita uma pesquisa de preço e que tinha um preço. Quando 

se faz uma pesquisa de preço é porque se tem concorrência e, quando se tem 



concorrência e outras pessoas prestam o mesmo serviço, tem que ser aberta 

licitação por pregão, principalmente no montante de R$ 422.500,00. O principal 

critério de inexigibilidade é a impossibilidade de competição. Já ficou claro nas 

palavras do próprio secretário, de que existe competição. 

 

Não estou aqui acusando ninguém, sou uma operadora do Direito, sou advogado e 

não venho aqui fazer julgamento de valor. Mas, venho apresentar fatos e contra 

fatos não há argumentos. 

 

A Semana Pedagógica está sendo realizada nos moldes anteriores, como sempre 

foi realizada. E, o calendário escolar será mantido agora no dia 17. Porém, porque 

então tinha tanta pressa de realizar as coisas do dia 17 de janeiro ao dia 17 de 

fevereiro? Se o próprio secretário assumiu desde junho do ano passado. Se havia 

essa necessidade, porque não  houve programação? 

 

Perguntei aqui também qual foi o critério da escolha da empresa. Disse que é 

porque a professora Zenaide é assim e assada. Só que ela não é nem a presidente 

da empresa. O presidente da empresa o senhor secretário sequer conhece e disse 

que provavelmente é o irmão da Zenaide. Realmente eu quero crer e acreditar, não 

estou aqui para acusar ninguém, mas é muita coisa obscura. 

 

Um curso de 90 dias para que após esse curso os servidores tivesse um aumento, 

coisa que a própria gestão vem batendo dizendo que não tem condições de dar 

aumento. Os servidores se formam num curso superior e dar entrada lá na 

Prefeitura para ter o aumento e não sai do jurídico. Agora querem dar curso para 

poder dar o aumento? Não tem o diálogo com a categoria, que já está há dois 

anos sem o aumento da classe. 

 

As pessoas sabem dos meus posicionamentos nesta Casa de sempre caminhar 

junto com a verdade. Vou pegar o contrato que foi assinado, que foi publicado no 

Diário e continuar acompanhando o desenrolar das investigações. Estava ansiosa 

que os questionamentos pudessem ser esclarecidos hoje, mas só foram 

confirmados de que eles estão mais do que obscuros. O Precatório entrou, o 

dinheiro tem que ser gasto e se não tomarmos conta vai ser gasto debaixo do nariz 

de todo mundo e quando a gente olhar, o gato ou o rato, não sei quem foi, leva 

embora. 

 

Digo a vocês atalaienses que é muito bom voltar a Casa do Povo, voltar a ter voz, 

voltar a ecoar a nossa voz pelas ruas, pela cidade. Nossa voz sempre em prol da 

população atalaiense”. 



 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Obrigado a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar usando essa Tribuna. 

 

Vim aqui na Tribuna para enviar Moção de Parabéns. Como o presidente Alexandre 

já tinha feito, eu quero subscrever. Quero mandar uma Moção de Parabéns pela 

linda festa de Nossa Senhora das Brotas, organizada pelo Padre Alex e sua equipe. 

Foi muito linda. Parabéns a todos que fizeram aquela festa linda e também a nós 

que participamos dela. 

 

Quero também dar os parabéns a equipe que organizaram o Vermelho e Preto. Faz 

muitos anos que eu estive no Clube e realmente eu vi um Vermelho e Preto como 

era antes. Foi muito bonita a festa. 

 

Quero convidar a todos vocês vereadores que estão aqui no Plenário e a toda a 

população, que no dia 23, às 16 horas, o Bloco Papeiro Folia lá do Jenipapeiro, que 

é feito pela minha família e meus amigos. Se puderem, compareçam lá. Será no 

próximo domingo de Carnaval. 

 

Ontem eu estive em uma reunião de pré-candidatos, lá no Maceió Mar Hotel, onde 

os Progressistas fizeram essa reunião sobre as eleições. Até tirei muitas fotos com a 

prefeita Pauline, que estava em posse com um documento que trouxe de São 

Paulo, que mostra todos os cálculos feitos. Inclusive falou que terá que fazer 

modificações na chapa que começou a fazer. Para vocês verem que ela já está com 

a chapa dela pronta. 

 

Lá, nesse evento falei com o superintendente da CODEVASF, o Marlan, que me 

disse que já saiu a licença do meio ambiente que irá começar e até junho estará 

prontas todas essas obras da cidade de Atalaia. Tanto a da Branca, como a do 

Bittencourt”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“Realmente conversei com o Marlan na semana passada, que me comunicou que 

após o Carnaval a obra do Bittencourt começa. Já está tudo pronto, a empresa já 

está contratada, a licença ambiental já saiu. Me confirmou que após o Carnaval ele 

começa a obra do Bittencourt. Quero aqui agradecer ao deputado Arthur Lira e ao 

seu pai Benedito de Lira. Esse foi um dos compromissos, que me faz ter apoiado 



ele para deputado federal. A minha parte eu honrei e graças a Deus ele está 

honrando a parte dele agora”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Ele me disse que até junho todas as obras prometidas pelo deputado federal 

Arthur Lira, para a cidade de Atalaia, estarão concluídas, inclusive a do Jenipapeiro. 

Como hoje só tem verba para calçamento, no Jenipapeiro não pode, pois lá tem 

que ser asfalto. Ele está esperando que o deputado federal Arthur Lira coloque 

dinheiro para a CODEVASF, para poder fazer essa obra. 

 

Nesse momento não posso deixar de parabenizar as comemorações pelo 

aniversário de nossa cidade. Dia primeiro e dia dois, foi um lindo acontecimento 

aqui na nossa cidade”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Estamos voltando depois de um recesso bastante prolongado, confesso. Estamos 

voltando as nossas atividades hoje para daqui a uns dias encarar o Carnaval de 

Atalaia. Tem muitos blocos de Carnaval e todos acham-se no direito de querer o 

patrocínio. A Prefeitura faz a parte dela em dar 500 reais e o vereador fica refém de 

dar uma parte. Tem pessoas que ficaram com raiva de mim, mas não tem como, 

pois na verdade o vereador é um cargo limitado e não tem como atender 15 ou 20 

blocos. Tem blocos que se dar uma quantia maior, por ser maior e ter uma historia 

maior no município. Parabenizar os amigos  que fazem o Carnaval de Atalaia. Dizer 

que ajudei a alguns blocos, mas teve outros que infelizmente não ajudei, pois a 

estrutura não dá para ajudar a todos. 

 

Tem algumas pessoas do Povoado Ouricuri, Porangaba, que estão chateados com 

a questão que foram detidos com a questão do abate do boi. Queria dizer que eles 

deveriam estar chateados é com o Governo Estadual, é com os gestores que 

gerenciaram esse município e não se conduziram para brigar por esse matadouro. 

Você atalaiense, come carne de péssima qualidade no município e não é de agora. 

O matadouro fechou há mais de dez anos. Há mais de dez anos que a carne que 

vem para a sua mesa é abatida nos quintais, nos currais, nas beiras de Rio do 

município de Atalaia. Após um abate de forma erra, não é vistoriado. Ele pode ter 

sido mordido por cobra, pode estar com câncer, mas vai para a mesa de qualquer 

jeito. Quando tinha o matadouro, por maior falta de higiene que tivesse, tinha lá 

um veterinário que olhava o animal e condenava. Foram condenados vários 

animais pelo Dr. Fernando. Eu fiz parte da Vigilância Sanitária e acompanhei vários 



animais sendo sacrificados, jogado criolina e tocado fogo no lixão. Hoje, o cara que 

foi na delegacia prestar esclarecimentos, sabia do risco que estava correndo em 

abater um animal em uma lona preta. E, depois de todo o abate de forma erra, vem 

o transporte em uma carrocinha que carregou pedra, carregou lixo, carregou 

estrume e tudo que não devia carregar, até  porque os caras vivem de frete. A 

carne é contaminado na hora do abate, na hora do transporte para chegar na feira 

e da feira para chegar na sua casa, pois ela é exposta em uma BR”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Faço parte da comissão do Vale do Paraíba. Não fui mais, pois quase que íamos a 

via dos fatos com o diretor da ADEAL lá em Maceió. Uma reunião com vereadores 

de Atalaia, Capela e Cajueiro reclamando sobre isso. O vereador generalizou, mas 

temos vários supermercados aqui que vendem carne boa, que vem de Satuba e 

Maceió. Só que a grande maioria dos marchantes que não tem condições 

financeiras de pagar o que exigem de transporte e etc. Já vai para quase dez anos 

do matadouro parado e já podia ter um local cimentado, com azulejo, coberto e já 

teria acabado com esse problema. Infelizmente, quando é pego ninguém quer 

pagar nada e vão falar de prefeito e vereadores”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Vereador, essa questão dos marchantes é que se comprar o boi na Mafrial sai um 

preço e se matar clandestino sai outro preço. Se for repassar para o pai de família 

que compra a carne no mercado, infelizmente não vai ter como vender”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“O vereador Quinho tem razão. Sem contar com relação as vísceras que eles fazem 

algum dinheiro. Quando matam na Mafrial o frigorífico retêm isso para poder 

comercializar. A titulo de sugestão vamos fazer um requerimento ao Governador 

do Estado, pois tem um matadouro regional em Viçosa. As obras já estão há muito 

tempo. É a Câmara Municipal de Atalaia pedindo para esse matadouro de Viçosa, 

ou seja, ele já estaria sabendo desse interesse, pois a região está sofrendo e 

poderia agilizar junto com a empresa e a secretaria responsável pela obra”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“O diretor da Adeal não faz nada. A não ser atrapalhar quem quer trabalhar”. 

 



Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Essa é uma questão de saúde pública. É uma questão humana. Quantos pais de 

famílias são beneficiados em nosso município pela matança do boi? É a mulher que 

lava o fato, é o cara que lava o fato, é o marchante. Então, o que a Adeal deveria 

ter feito nos município era um ajuste de conduta para ir se adequando. Um 

marchante compra um boi caro, pago um frete de um caminhão para levar para a 

Mafrial e pagar a taxa. De lá tem que pagar outro caminhão baú retornando para o 

município. A taxa de abate. Lá na frente quem vai sofrer é a nossa população, pois 

esses valores vão passar para a nossa população. Então, o pai de família está 

trabalhando nessa dificuldade, por conta do Estado que não está ajudando. Acho 

que deveria ter uma discussão nesse sentido, porque são pais de família que tem 

que ganhar a sua feira, enquanto outros fazem outro tipo de coisa. É uma classe 

que precisa ser defendida. Tenho 45 anos, venho de fazenda e todo mês tinha 

aquele marchante que matava o boi pendurado em uma jaqueira, para vender a 

uma comunidade. Até hoje estou saudável aqui, nunca morri por questão dessa 

carne. Quero que Vossa Excelência leve essa discussão, trazendo a Adeal e os 

órgãos de controle, para discutir e arrumar uma solução. Só vejo que multam, mas 

não dão uma solução”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Quem tem que dar uma solução é o gestor e não o vereador. O vereador traz o 

problema e quem dar a solução é o gestor”.   

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Ouvi atentamente cada um dos meus pares. O vereador Mauricio está vivo, graças 

a Deus, mas quantos morreram comendo carne contaminada, mordida por cobra. 

Acho que ele tem que todo dia se ajoelhar e agradecer a Deus. Mas, ninguém está 

aqui invertendo valores ou marginalizando que mata o boi. Agora, cadê o gestor 

para colocar um caminhão baú pago e custeado pelo município, para dar a 

condição do cara ir sem pagar o freto. Cadê o incentivo municipal que não está 

tendo? Aí eu quero vê onde entra a boa vontade da gestão. Quando fecharam o 

matadouro há 10 anos atrás, foi porque tinham o interesse de se fazer o central. 

Tinham interesses políticos meus amigos atalaienses. Quando fecha um aqui, 

abrem um lá para que se paguem os impostos lá. 

 



A Equatorial tem interesses políticos por trás dela. Nós sabemos que são eles. São 

os coronéis da política, que estão lá em cima mandando e desmandando no 

município. E, quem paga o preço são os usuários. 

 

Eles tiram o direito do cara abater e depois vai lá e prendem. Mandem fazer a 

casinha que ele disse, com tanque, com cerâmica, pois ser preso da mesma forma, 

pois não é legalizado e está trabalhando errado da mesma forma. Bote botar um 

telhado, cerâmica e o que for, mas está trabalhando de forma errada, pois não é 

legalizado pela ANVISA, pela Adeal. Vereador Marcos está falando isso aqui com 

conhecimento. Não subo à Tribuna para ser agradável a ninguém. Ao faço discurso 

para agradar quem está me dando apoio, até porque o meu apoio maior é Deus. 

Esse sim nunca me desamparou, nunca esqueceu do Marcos Rebollo e me dar 

força, coragem e sabedoria para brigar pelos mais carentes e representar a 

população que me elegeu por duas vezes para estar aqui. 

 

Cadê a gestão? Cadê o Governo Estadual que posta tanta coisa bonita nas redes 

sociais, na televisão? Por que não olhou para a região central, fez um Matadouro 

central aqui e os gestores dando condição do cara não pagar frete? Vamos 

incentivar o cara vender uma carne mais barata e de qualidade no município. 

 

Não estou aqui para dizer que os caras estão errados, estão certos, mas vão ser 

penalizados por não estarem trabalhando de forma legal”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Tenho 43 anos de idade e ando naquele mercado desde o dia que nasci. É do 

mesmo jeito, só muda de cor. A imundice é do mesmo jeito. Só que esse povo só 

anda no mercado em tempo de campanha. Eu, todo final de semana estou no 

mercado. Tanto na feira da Vila, como aqui em baixo. Vejo, ao lado do mercado, o 

cidadão chegar com a carne de boi em carro de mão, como se estivesse 

carregando outra coisa. Coloca essa carne lá para vender. O que dizem é que se 

não for ela, ninguém come carne, pois no mercado só vende a vista e lá é mais 

barato e ainda vende fiado”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Finalizando as minhas palavras, já que estão falando aqui de direitos e de pessoas 

de bom coração, que quer ajudar o próximo, não tem coisa melhor do que o 

prefeito fazer uma ação agora. Estamos aqui hoje com uma Indicação minha já 

aprovada, onde vamos pedir os 30% do risco de vida do Guarda Municipal. E outra, 



prefeito Chico Vigário, nós temos prazos para dar essa remuneração, acho que em 

março já se encerra. Então, está aqui a Indicação assinada não só pelo vereador 

Marcos, mas subscrito por outros vereadores desta Casa. 

 

Os Guardas eram para estar em outro patamar, passando aqui com mais respeito 

pela população. Uma VTR de um padrão bom, com uniforme bom e mostrando 

para a população de Atalaia que existe uma Guarda que trabalha e funciona. 

Prefeito, quem pede aqui é o guarda municipal Marcos Macena Alves, um vereador 

representante do povo e de uma categoria que eu nunca abandonei, mesmo não 

tendo votos em massa da Guarda Municipal de Atalaia. Nunca abandonei a 

bandeira, nunca abandonei a farda, nunca deixei de ser sangue azul e de brigar por 

vocês. Até em recesso brigamos pelos direitos do Guarda Municipal atalaiense”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Só quero informar aos guardas que também subscrevi o requerimento do 

vereador Marcos para os 30%. Os Guardas Municipais podem contar com a 

vereadora Maria da Comesa. Se tiver reunião, pode contar com esta vereadora”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tenho certeza que depois que Marcos Rebollo assumiu essa Casa, pegamos uma 

Guarda Municipal com 30% de risco de vida e sete anos de idade. Com o vereador 

Marcos, em apenas três meses fomos para 50%. Com mais dois anos atingimos a 

casa de 70% e tenho certeza que vamos concluir esse mandato de 2020 com 100%. 

Tem que dar direito ao guarda e não tirar, pois eles trabalham e quando chegam 

das ruas, sabem a sede que tem. Veja com carinho prefeito Chico Vigário, pois o 

senhor vai beneficiar uma categoria que merece. Outros aumentos que vieram para 

esta Casa foram questionados pelos senhores vereadores, mas esta da Guarda 

Municipal tenho certeza que ninguém vai questionar. Espero resposta do gestor 

municipal convocando todos, para que antes do prazo final, dar uma resposta”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Estamos voltando do recesso onde tivemos férias. Estamos voltando para 

trabalhar. Escutando atentamente, vejo que esse ano é diferente. Passamos três 

anos trabalhando e reivindicando, mas quando vai chegando a eleição os ânimos 

vão se exaltando, um fala de um lado e o outro fala de outro. 

 



Temos treze vereadores aqui e a sociedade de Atalaia sabe onde cada um mora e 

sabe o seu comportamento, a sua forma de trabalhar nesta Câmara e no Plenário. 

As vezes maqueia e passa à sociedade uma forma de trabalhar. O povo de Atalaia 

conhece, não adianta o vereador Mauricio chegar aqui e ir nos bastidores ter outro 

comportamento. Estamos entrando no ano de política, todo mundo quer ser bom, 

mas tivemos quatro anos para você mostrar quem é bom e quem é ruim. 

 

Não acompanho muito as redes sociais, mas vejo muita gente falando de vereador. 

Mas, eles não acompanham o que o político faz no dia a dia. Na minha região, 

todas as estradas estão sendo beneficiadas com parceria com o meu prefeito Chico 

Vigário e com o Governo do Estado. É isso o que a população quer. Se quer estrada, 

o prefeito está levando estrada. Se quer iluminação pública, o prefeito está levando. 

O prefeito está levando ambulâncias para os povoados. 

 

Faço a defesa. Tem muitas coisas erradas. Mas, na política, quando chega o ano de 

eleição, ninguém mostra os acertos. O oposicionista só mostra o erro. Mas, não vê 

que a saúde melhorou, que hoje o nosso município de dezembro para cá está com 

o comercio movimentado, com os comerciantes vendendo as suas mercadores.  

 

Reclamam por ter feito festa no aniversário da cidade. Mas, não vê a geração de 

emprego e renda que teve naquele dia da festa. Quantos pais de família não foram 

beneficias naquele dia da festa. Quem tem a ganhar é a população. Muitos criticam, 

mas é porque tem. O cara que não tem, que tem que vender o churrasquinho, tem 

que esperar as festas acontecerem em nosso município. Parabenizo a gestão do 

prefeito Chico Vigário pela festa maravilhosa. Não fui, pois já tinha uma viagem 

agendada para Salvador. 

 

Nós que moramos aqui, que temos os nossos filhos estudando aqui, vamos torcer 

para o nosso município dar certo, para que saúde e educação deem certo. Acho 

engraçado quando dizem que não é julgador, que não gosta de julgar, mas aqui 

muitas vezes já vi se julgar antes da coisa acontecer. Essa formação da Educação, já 

julgaram antes de acontecer, antes da empresa trabalhar e da capacitação ser feita. 

Essa empresa, no ano passado, deu uma capacitação na cidade onde eu nasci, Chã 

Preta. Uma capacitação excelente e hoje a educação de lá aumentou na nota do 

IDEB. 

 

A discussão política é salutar e é boa, mas as vezes ela prejudica a população. 

Como a Educação já tem essa defasagem do aumento e, no Plano de Cargos e 

Carreiras se você tiver um curso, aumenta, quem não quer. Se tivesse um curso 

aqui na Câmara para capacitar e aumentar mais mil reais, eu iria atrás e ficaria feliz. 



As vezes muita gente diz que gosta de Atalaia, mas o interesse é político. O gostar 

não é defender a população, pois lá no final está prejudicando a população, é 

prejudicado o funcionário, prejudicado aquele que mora no recanto do município 

que não tem estrada para trazer a sua mercadoria para a feira, é prejudicado o 

aluno, pois o ônibus atolava. Mas, ninguém vê as coisas de bom que acontecem no 

nosso município, só vê as ruins. 

 

Aqui vou dar o meu melhor neste Parlamento, pois o povo de Atalaia me conhece 

e sabe o meu comportamento, por isso que me deram mais de 800 votos, pois sou 

incansável. Vou nas secretarias cobrar coisas para o meu povo, vou no Governo do 

Estado. O meu papel eu vou fazer e cabe ao povo julgar pelo trabalho que a gente 

fez. Agora, o povo de Atalaia sabe quem são os treze vereadores. A população 

sabe que média em Tribuna e dizer que é bom, isso não adianta, pois todos sabem 

o paralelo”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Eu espero em nome de Deus que o povo julgue pelo trabalho. Aí vamos vê quem 

vai voltar para essa Casa ou não. Sei do seu trabalho e dos demais vereadores que 

estão aqui dentro. Mas, espero que o povo veja e julgue quem realmente precisa 

vim para cá e quem não pode mais vim. Quero desejar boa sorte aos demais 

companheiros nesta luta”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Eu não tenho muitos grupos, mas nesta semana estava ouvindo um grupo e acho 

até engraçado pré-candidatos que já passaram por este Parlamento e cobra que o 

povo tenha consciência que não pode votar por dinheiro e tem que votar no 

político que trabalhe. Fiz um levantamento da vida pregressa do cidadão e se fosse 

por isso, esse cidadão não chegava mais nunca na Câmara. Eu não vejo ele dando 

um dia de serviço em prol da população de Atalaia. Vejo nas farras, mas para levar 

um para fazer cirurgia e fazer um favor a alguém, eu não vejo”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Retornamos hoje a nossa ultima Sessão Legislativa de 2020 e desejando a todos 

os pares que nós possamos continuar os nossos trabalhos aqui. É um ano mais 

conturbado, mais complicado, mas que possamos manter aqui a união e o respeito 

acima de tudo e a paz. O  principal é continuar cada um trabalhando da sua forma, 

pelo bem do nosso município. 



 

Ele não está mais aqui, mas agradecer a presença do secretário Anilson Júnior, por 

ter vindo prestar os seus esclarecimentos. Esclarecimentos esses que não fiquei 

muito convencida, porém não quis fazer nenhum questionamento, porque vou 

pedir formalmente através de documentos, tanto a Secretaria de Educação, quanto 

a CPL. Documentos que possam esclarecer. 

 

O vereador Mauricio falou aqui muito bem que as vezes as pessoas terminam 

julgando antes de ter a ciência dos fatos reais. Sabemos de um lado da história e 

eu quero saber do outro. O secretário não me deixou muito convencida, porque ele 

não me deixou muitos documentos que comprovassem. Mas, claro que todos tem 

o direito a ampla defesa e se Deus quiser, vai ser tudo para o bem do município, 

pois afinal são quase meio milhão de reais e dinheiro a gente não acha na esquina. 

 

A pergunta que iria fazer a ele, o vereador Quinho fez. Eu, talvez por perseguição 

política ou não, eu era funcionária do Estado e perdi. Não na minha área, mas o 

Estado realmente promoveu o que o secretário aqui falou. Claro que é de grande 

valia, pois quanto mais capacitado os nossos profissionais, quanto melhores 

salários, melhor para a população, melhor para o comercio e melhor para a cidade. 

Iria perguntar se fizeram um estudo do impacto financeiro nisso tudo? Por que a 

dois anos que a Educação não tem o aumento constitucionalmente garantido. 

Então, para que não venha acontecer no município novamente o que aconteceu 

em outras gestões, onde foram dados aumentos exorbitantes e o município de 

Atalaia vem sofrendo com essa folha de pagamento. Se o município tem 

orçamento para isso, que realmente seja feito. Eu mesmo aqui tenho o PCC da 

Educação e com duas graduações e uma pós-graduação, o meu salário aumento 

em 87 reais. Um grande avanço o PCC da Administração em comparação ao da 

Educação do município de Atalaia. Espero que dê tudo certo, não estou torcendo 

contra, pelo contrário, estou a favor do município. Mas, que realmente seja 

esclarecido, porque aqui, como a vereadora Camyla colocou, teve muitas 

controvérsias e as coisas não foram totalmente esclarecidas. 

 

Quero parabenizar ao Padre Alex pela festa da Padroeira. Me solidarizar com o 

Padre Manoel pelo falecimento do seu pai. E, dizer que hoje trago aqui mais duas 

Indicações. Durante o meu mandato, durante todos os anos, esta já é a quarta 

solicitação que faço ao prefeito Francisco Luiz de Albuquerque, que ele encaminhe, 

pois já chegaram cinco ou sete, e continuo dizendo que não quero uma nova, pode 

ser uma usada. Solicito uma ambulância para o Distrito Branca. É assistida pela 

ambulância do vereador Ricardo, mas temos um Distrito com dez mil habitantes, 

onde o município não dispõe uma ambulância do município. Quero frisar aqui que 



vai servir a família da vereadora, mas também a dez mil habitantes. Peço essa 

indicação ao prefeito. Estou encaminhando esse mesmo oficio pedindo ao 

deputado Arthur Lira que se for encaminhar alguma emenda nesse sentido, destine 

uma ambulância para o Distrito Branca, assim como uma Academia da Saúde. 

Estou protocolando hoje e enviando via Correio ao gabinete dele em Brasília. 

 

Para finalizar a minha fala de hoje, quero convidar a todos os atalaiense para 

participar do Bloco Cachaça com Mel, fundado desde 2010 pelo vereador Cal. 

Todos estão convidados. Saíra na segunda-feira de Carnaval, no Distrito Branca, a 

partir das 14 horas, com todo apoio e organização minha e do Cal e apoio do 

deputado estadual Léo Loureiro. Estão todos convidados”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de parabenizar como já foi feito em algumas Indicações, a Festa da 

Padroeira, da qual participei. Lembrar também que houve culto evangélico, a festa 

com Luan e com Junior Rocha, que foi um grande sucesso. Atalaia comemorou 

com uma maior alegria os 256 anos de existência.  

 

Também gostaria de me reportar ao Vermelho e Preto, que foi uma grande festa. 

Estava lá alguns vereadores presentes. A gente viu a sociedade brincando de forma 

educada. Fiquei impressionado, pois pelo número de gente, não deu sequer uma 

zoada. É sinal que vamos ter um Carnaval muito bom e espero que na paz. 

 

Gostaria também de agradecer a Guarda Municipal que aqui esteve reivindicando 

os seus 30% mais do risco vida. Nós estamos plenamente favorável. 

 

Quanto a questão que o vereador Mauricio se referiu aqui com muita maestria, 

sobre condenar antecipadamente. É que esse ano tudo que está certo vai tá errado 

e, talvez, tudo que está errado vai estar certo. Na realidade temos que focar no 

trabalho que fizemos e que ainda estamos fazendo. Eu mesmo confio em mim. 

Posso perder uma eleição, como perdi por 18 votos e posso ganhar a eleição. 

Deixa as querelas de lado e vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. 

 

É com grande satisfação que voltamos hoje. E, na próxima semana já estamos de 

férias, pois terça-feira é dia de Carnaval. 

 

Víamos de uma Cavalhada acerca de dois meses atrás e fomos seguidos até a 

entrada do Deus É Fiel por um carro preto. Fomos lá Companhia de Policiamento 

que prontamente nos levou até Santo Antônio. Quando chegou em Olhos D’água 



vinha um carro de características iguais, com rodam, cor preto e a placa cinza. 

Fomos seguidos sim. Se nãofoi aquele carro, mas fomos seguidos. É um perigo ali”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Estou apresentando hoje um Requerimento solicitando ao DNIT a retirada 

daquelas lombadas no Posto da Rodoviária Federal que foi desativado. Passei 

recentemente em União dos Palmares e onde foi desativado o Posto lá, eles já 

retiraram. Está tendo assalto ali, pois quando você diminui a velocidade do carro, 

os marginais estão fazendo isso. Tenho certeza que a nossa Indicação será 

atendida”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“A minha idéia é que façamos uma Moção Coletiva e solicitar do Governo a 

disponibilidade daquele prédio para que o município tome de conta, pois está lá 

abandonado. Talvez alocar lá a Guarda Municipal, que seria uma parceria que iria 

colher frutos. 

 

Agradecer a Deus e se Deus quiser que a gente ultrapasse o Carnaval como foi o 

Vermelho e Preto. Esse ano estaremos em Santo Antônio, pois todos os dias vai ter 

bloco.  

 

Uma coisa que a Policia está pedindo é que não leve bebidas em garrafas de vidro, 

que está proibido. Que todo mundo brinque um Carnaval na paz”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Também com relação a comercialização de churrasquinho, fiquei sabendo que na 

hora de ser servido, tem que ser servido numa forma que não seja no espeto”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Convido a todos para brincar o Carnaval no Distrito de Porangaba e Distrito de 

Ouricuri. Parceria entre a Prefeitura Municipal de Atalaia e vereador Mauricio 

Tenório”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 



“Vim aqui fazer uso da palavra para primeiro falar do Carnaval. Vai ter Carnaval em 

todos os cantos, em todos os Povoados. Gostaria de solicitar do chefe dos 

transportes que mande ônibus para o Povoado Boca da Mata, que lá não vai ter 

Carnaval. Lá é uma parte esquecida do município. Que ele enviasse esse ônibus no 

horário da programação do Carnaval aqui na cidade. 

 

Esse ano é ano político. Já coloquei nas minhas redes sociais e no Atalaia Pop que 

as pessoas venham se filiar ao PSB. Depois do Carnaval iremos tomar uma decisão 

a que cargo iremos disputar. Não estou preocupado se irei voltar para esta Casa. 

Quero deixar um recado aos cientistas políticos de Atalaia que nunca votaram em 

mim e nem vão votar, que eles se candidatem. Não deem 500 votos ao Quinho, 

pois o Quinho só tem o dele. Mas, se o povo permitir e eu for candidato a vereador, 

tenho certeza que o povo vai me conduzir a esta Casa mais uma vez. O povo não 

se conforma que o Quinho ganhou a eleição. Um serralheiro pobre, que veio de 

família pobre. Mas, não tenho rabo preso com ninguém. Se perder as eleições,vou 

continuar fazendo os meus portões como sempre estou fazendo. Não vou roubar, 

não vou matar e nem estou desesperado para ganhar a eleição. Tudo faço no 

tempo certo e na hora certa. 

 

Tem pessoas com raiva de mim, mas não fico intrigado, são meus amigos e têm as 

suas escolhas. Vota em quem quer. Eu nunca fiz campanha falando de seu 

ninguém, de que seu A perde e seu A ganha. Não, eu faço uma meta e tenho que 

chegar aquele objetivo. Esse ano vou fazer mesmo jeito se for candidato a vereador.  

 

Não tenho rabo preso com político nenhum. Não faço partido de grupo de partido 

nenhum. Faço parte do grupo do deputado Marcelo Beltrão. Estou conversando 

com o JHC, presidente estadual do PSB. 

 

É esse recado claro que quero deixar. Não se preocupe com o Quinho. Diga aos 

cientistas políticos de Atalaia que não faça a conta do Quinho ter 500 votos, pois o 

Quinho só tem um, que é o voto dele. Se eu não brigar com a mulher, vou ter o da 

mulher”.   

         

      


