
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

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

convidados durante a sessão.  

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de solicitar do senhor Presidente e dos demais vereadores, um minuto de 

silencio pelo falecimento do nosso amigo Júnior, meu afilhado, também do irmão 

do Acarí e do Seu Derval”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Inicio minhas palavras hoje querendo parabenizar pelo desfile cívico ocorrido na 

semana passada, dia 14, com o tema Atalaia Nossa Gente, Nosso Orgulho. 

Parabenizar o prefeito Chico Vigário, o secretário de Educação Anilson Junior, os 

coordenadores Charles, Daniela, Ana William Júnior e demais coordenadores da 

Secretaria de Educação. Parabenizar principalmente os diretores das escolas, os 

professores e, em especial, os alunos que estudaram, se aprofundaram e de uma 

maneira brilhante puderam contar nas nossas ruas, a história da Atalaia. Fiquei 

muito feliz. Me senti muito honrada em ser homenageada pela Escola José Martins 

de Almeida, onde eles fizeram uma linda homenagem aos vereadores, aos antigos 

e os atuais. Foi um momento que, pelo menos pra mim, que estou no meu 

primeiro mandato, mas já estou aqui acompanhando há muitos mandatos e pra 

mim foi a primeira vez que eu vi realmente esta Casa sendo homenageada. Foi 

lindo de ver as pessoas nas portas, os comerciantes, todo mundo nas calçadas 

olhando o desfile. Nós vereadores pudemos participar ativamente pelas ruas. As 

crianças que nos representavam, a gente via o sorriso, a felicidade no rosto deles, 

em poder nos prestigiar. Então, realmente foi um belo momento, que diga-se de 

passagem, há muitos anos não se via no município de Atalaia". 

 



Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Ficamos emocionados. Não acompanhei o desfile todo, pois não tenho mais 

condições físicas para participar de uma marcha normal. Fiquei muito feliz, pois 

pude tirar foto com o representante do Fernando Vigário. Quero daqui já pedi uma 

Moção Coletiva. Mas, faltou para as bandas, pois em menos de dois anos já vemos 

Atalaia com duas bandas Fanfarras. Quem não teve a oportunidade de ver no dia 

14, que hoje a tarde se dirija a Vila Nova, pois irá haver um novo desfile”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Realmente foi muito bonita as bandas de Fanfarras, tinha uma banda de Capela 

também, até onde tinha dois primos do Luiz Carlos lá desfilando. E, eu até brinquei 

com o secretário, disse que da próxima, mesmo sendo coroa, mas eu ainda 

desenrolo e que eu quero ir como baliza. E, ratificando aqui o vereador Fernando, 

convidamos todos hoje para um novo desfile que será a partir das 15 horas na Vila.  

 

Quero também parabenizar ao grupo de evangelização Germinar pelos seus 15 

anos, ocorrido no último domingo. Agradecer pelo convite, mas, infelizmente, eu 

tinha um outro compromisso e não pude participar. Mas, que realmente estão de 

parabéns e que Deus continue nos iluminando para que vocês possam evangelizar 

mais e mais jovens da nossa querida Atalaia. 

 

Ontem nós tivemos uma ótima notícia para o município de Atalaia. A quem diga 

que é obrigação, que é isso, que é aquilo, realmente, é obrigação quando se 

trabalha e a obrigação é da gestão do município em pagar. Porém, nós sabemos 

também vereador Fernando que o que foi pago ontem, salário 2014, décimo 

terceiro e férias referente à 2014 dos servidores da Educação, eles deveriam 

obrigatoriamente ter sido pagos lá atrás, em 2014, pois o recurso para pagamento 

dessas três folhas eles vieram. E, devido aos precatórios, devido a um acordo feito 

do então prefeito com a porcentagem dos 40%, esse pagamento foi cumprido 

ontem, foi pago. Eu recebi muitas mensagens de outras secretarias indagando pelo 

não pagamento e a gente queria deixar bem claro que bom seria, também acredito 

que o município queria poder realizar o pagamento na sua totalidade, mas é bom 

salientar que o recurso do precatório ele é para os servidores da Educação. 

Infelizmente o das outras pastas não podem ser contemplados. Muitas pessoas 

estavam com essa dúvida, inclusive eu coloquei o informativo no meu Facebook e 

alguns funcionários estavam indagando isso. Então, é bom que se frise que não 

pode ser pago. Quem sabe um outro recurso como esse do pré-sal que está para 



vim três milhões agora em dezembro. Eu acredito que se for possível, o prefeito 

poderia até pagar essa outra parte e contemplar os servidores das outras pastas". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Eu acredito que a Administração já está fazendo estudo sobre isso. O problema é 

que vem também o décimo. Acredito que com o recurso normal da arrecadação 

em dezembro e esse valor do pré-sal, acredito que daqui para janeiro teremos 

essas questões sanadas. É um ganho para o município. Essa gestão herdou um 

montante de dividas imensa e sabemos como estava, e como vem sendo 

normalizada”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“A titulo de sugestão o prefeito deveria fazer outro tipo de décimo, para não ficar 

muito pesado na folha. Funcionário da Administração e Saúde, completou ano 

recebia o décimo normal e esse mês de setembro abençoado de 2014”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Os vereadores mais antigos sabem que essa Lei no município já existe, só que a 

Administração esse ano a gestão não conseguiu pagar, só foi pago até março. 

Juntou tudo e vai ter que ficar tudo agora para dezembro”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em exercício 

 

“Tem a Lei municipal do décimo que é no aniversário, mas eles se apegam na 

federal, que empurra até dezembro. Gera até uma incerteza, onde muitos 

funcionários perguntam se vão conseguir pagar o décimo em dezembro. Mas, é Lei 

e tem que pagar.  

 

Que a Administração mande para esta Casa como está sendo feito o estudo para 

pagar o 2014 da Administração. Como pagou só a Educação, eles ficam 

desprestigiado e cobram muito de nós vereadores. Como o dinheiro esses meses, 

graças a Deus os estudos mostram que sobraram nos cofres públicos, que façam 

um estudo para que pague o servidor, que é eles trabalharam e não é um favor, é 

uma obrigação pagar quem trabalhou". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Na verdade a Educação ficou o mês de setembro, mas a Administração ficou 

agosto, setembro, décimo e terço”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Eu gostaria também que o pessoal da Saúde fosse contemplado, porque são tão 

esquecidos, parece que a Saúde desse município não tem valor para nada. E, é 

bom que eles olhem também que o pessoal trabalha e precisa receber também seu 

mês de setembro de 2014 e o resto que está devendo". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu acredito que a Saúde vereadora, deveria ter sido contemplada antes da 

Educação, porque os precatórios eles foram creditados no município agora, só que 

a Saúde vem recebendo milhões e milhões desde 2017". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Sobre o desfile eu gostaria de parabenizar e mandar uma Moção de Parabéns ao 

prefeito, ao secretário de Educação e a toda equipe de diretores, coordenadores e 

principalmente aos pais dos alunos, porque realmente foi lido o desfile, foi um 

brilhante desfile aqui na cidade de Atalaia. Devemos fazer uma Moção de Parabéns 

Coletiva. 

 

Sobre a folha, fui informada que não tinha nenhum documento do mês de 

setembro de 2014". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Hoje trago aqui duas Indicações que faz até vergonha vereadora Neide, a senhora 

como médica, como representante de uma Unidade de Saúde, faz vergonha um 

vereador chegar a essa Tribuna para pedir isso aqui. Mas, como eu recebi um 

pedido dos profissionais que lá estão trabalhando diariamente, assistindo a 

população, o meu pedido hoje é de dois tensiômetros e dois termômetros para 

Unidade Básica de Saúde Branca 2, porque não tem. Eu acho que isso com certeza 

não é falta de recurso, é falta de administração. Eu até ia comprar e trazer, porque 

é uma coisa barata. 

 

Mais sério ainda, nós temos uma micro-área lá e essa micro-área lá do Branca 2 

que está desde maio sem o agente comunitário de Saúde. Sabemos que o agente 



comunitário de Saúde é imprescindível na Unidade, ele é o elo entre o paciente e a 

Unidade. É ele que faz aquela primeira visita. É ele que acompanha diariamente. A 

Unidade Branca 2 abrange algumas fazendas, áreas mais distantes e está sem o 

agente comunitário de saúde nessa micro-área desde maio. Esse pedido que foi 

feito pela enfermeira que pediu a mim que eu ajudasse junto aos vereadores, 

porque desde então vem solicitando. 

 

A gente pede, porque quem tá sendo prejudicado com certeza não sou eu, não é 

enfermeira, não é a secretária e sim a população que é assistida por esse agente de 

Saúde.  

 

Vou só tocar nesse assunto aqui para encerrar minhas palavras, para dar um aparte 

ao vereador Fabrício. O vereador Fabricio trouxe a problemática aqui sobre a 

determinação da Justiça Federal lá das casas da linha férrea e, no mesmo dia, a 

gente entrou em contato com o esposo da secretária de Assistência e ele disse que 

haveria uma reunião agendada para quarta-feira. Mas de qualquer forma, quarta-

feira tem muitas e a gente está esperando. Pode ser que seja até amanhã". 

 

Vereador Fabrício Torres (Aparte) 

 

“Em primeiro lugar gostaria de parabenizar ao prefeito e ao secretário de Educação 

pelo brilhante desfile. 

 

O que Vossa Excelência falou é verdade. A obrigação de pagar o 2014 ela existe e 

ela é indiscutível. Mas, quando existe a boa vontade e a determinação de pagar, 

tem que ser aplaudido. 

 

Essa questão das casas da Rua da Linha, quero dizer que tanto eu como Vossa 

Excelência, que nos propomos em ajudar. Se essas casas começarem a serem 

derrubadas e, se o município não tiver um plano do que vai fazer com essas 

pessoas, tenho certeza que eu, Vossa Excelência e a maioria aqui, vai ter a 

consciência de que tentou fazer o que pode. Após sair daqui, tomei conhecimento 

que serão 230 residências que serão notificadas e que serão derrubadas ao longo 

do tempo. Só me resta agora torcer para que alguém pense nisso com mais 

carinho”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Quero fazer uma saudação aos vereadores pelo Novembro Azul. E, começar 

dizendo que hoje vai ter uma continuação do desfile em Atalaia, dessa vez vai ser 



no bairro José Paulino, com as escolas da parte de cima, do Santo Antônio Suzana. 

Eles vão homenagear os filhos ilustres da terra. E, dizer que eu fiquei emocionada 

com aquele desfile. Realmente Atalaia estava precisando alavancar a nossa cultura, 

a nossa história que estava apagada, onde as crianças e os jovens quase que eles 

não sabiam. Eu vi no entusiasmo e o brilho nos olhos deles, cada um com aquelas 

fotos, todo entusiasmado, perguntando quem foi as pessoas mais antigas aqui no 

nosso município. Como foi bom ver aquelas crianças com aquele ânimo e até que 

me veio a lembrança de quando eu jovem, nessas ruas também fazendo aqueles 

grandes desfiles. Foi uma emoção muito grande. Parabéns ao secretário, parabéns 

ao prefeito e aos diretores que abrilhantou a nossa cidade”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Desde que o Wilamo estava como secretário que pedi a ele a reativação dos 

desfile, que o ano passado já aconteceu. O Charles também sempre vem brigando. 

Charles é uma das grandes pessoas de mente brilhante, que aperfeiçoou o projeto 

e estendeu a todo o município. Quero daqui parabenizar ao Charles e as suas três 

meninas, que estavam parecendo três rainhas”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Como sempre digo, em Atalaia temos tudo, temos profissionais brilhantes em 

todas as áreas. O que tá faltando é só essa alavancar para que as coisas comecem a 

funcionar. 

 

Temos também essa Praça do Pandeiro que ela deve ser revitalizada para que aqui 

também seja um marco da nossa cidade de Cultura. Precisamos dar uma 

melhorada. Precisa que o prefeito olhe para isso. Já fiz aqui um ofício antes 

pedindo para revitalizar essa Praça e vou fazer agora um verbal, pedindo ao Chico 

Vigário, prefeito da nossa terra, que revitalize essa cidade, essa Praça em frente a 

nossa Padroeira, para que melhore as coisas e ali comece também a vender 

comidas típicas, a fazer eventos. Isso é muito importante para nossa cidade e dessa 

maneira também vem o turismo. 

 

E, parabenizar aquelas crianças da banda Fanfarra. Como Vossa Excelência já falou, 

que coisa linda, realmente o que precisava era isso que está acontecendo, duas 

bandas Fanfarras lindas e maravilhosas. Aquelas meninas, um encanto na frente da 

banda. Realmente merece todo nosso carinho e os parabéns as pessoas que 

idealizaram. Parabenizar a Tâmara que é um Baluarte a frente daquela escola, que 

não mede esforço para trazer a cultura e a nossa história. Hoje eu sei que ela vai 



dar um show. Eu tenho certeza que hoje a Escola Francisco Pontes vai dar um show 

no desfile. 

 

E, para encerrar, eu quero pedi ao secretário de Infraestrutura que mande o carro 

de lixo mais vezes para o Maria de Nazaré. Não tá sendo feita a coleta necessária e 

aquela população está me cobrando. Como também mandar limpar aquele bairro 

que tá muito sujo. Que bote pessoas para varrer as ruas e fazer um mutirão de 

limpeza, pois tá precisando seriamente limpar o Maria de Nazaré, pois tá muito 

sujo. Já foi pedido pelos colegas e eu também já pedi, a iluminação. Também eu 

peço ao senhor Prefeito que através desses poços artesianos que vem para Atalaia, 

que mande cavar um poço artesiano, porque o pessoal está morrendo de sede no 

Maria de Nazaré. Tá um sufoco por água e a população está me pedindo muito. 

Faço um requerimento para o prefeito pedindo encarecidamente que o mais breve 

possível, cave um poço no Maria de Nazaré, para abastecer aquela população". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Excelentíssimo senhor presidente em exercício Vereador Marcos Rebollo, através 

do qual o saúdo todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Senhores e 

senhoras atalaienses que nos acompanha através das minhas redes sociais, da 

Rádio Web do Atalaia Pop e do serviço de transcrição também do Atalaia Pop, o 

meu bom dia a todos vocês.  

 

É com muita gratidão a Deus que mais uma vez eu faço uso dessa Tribuna para 

tratar dos anseios da população aqui do nosso município.  

 

Eu não podia deixar aqui de tratar também com relação ao pagamento de 

setembro de 2014 aos funcionários da Educação. Mas, eu confesso à vocês que eu 

não fiquei feliz, eu não fiquei satisfeita e eu acredito que esse é o sentimento da 

maioria dos servidores da Educação. Eu acredito que receber qualquer quantia em 

tempos de hoje, em tempos que os custo de vida tá muito caro, em tempos que 

quanto mais dinheiro a gente recebe, menos ele rende, essa sensação que a gente 

tem quando a gente recebe qualquer dinheiro, imagina aquelas famílias do nosso 

município, que hoje o município de Atalaia ele não tem emprego para a população, 

a gente tem que imaginar que essa renda hoje da do servidor público dentro de 

uma casa, ela acaba sendo a renda da família inteira, dos filhos, dos netos e de 

tudo. O dinheiro rende bem menos. Então, lógico que receber qualquer quantia 

isso todo mundo quer. O setembro de 2014 as pessoas estão recebendo de bom 

grado, mas dizer que foi bom? Não. Primeiro lugar, se a gente fizer uma 

retrospectiva a dívida não é só setembro de 2014.   



 

Gente um dinheiro que era em 2014 pago em 2019, já não paga mais aquelas 

contas, aquele buraco. Não houve reajuste algum. Os 28 milhões que entraram de 

Precatório foi reajustado, esse dinheiro do Precatório é dinheiro de uma outra coisa. 

Setembro de 2014 em Atalaia houve arrecadação. É culpa do Chico Vigário? Não. 

Eu sou vereadora de oposição, estou aqui para falar em nome da população, mas a 

gente tem que falar com responsabilidade. Setembro houve a arrecadação, mas a 

dívida não é só setembro o dinheiro que era em 2014 nem o funcionário recebe 

mais o mesmo valor. Vamos dizer, se você recebia R$ 2.000,00, hoje você recebe 

bem mais. Pagou sem reajuste, sem nada, não pagou o terço, não pagou sexto, 

não paga os décimos não pagou as outras coisas. Então eu sinceramente não acho 

que isso é promessa feita, promessa cumprida. Eu acho que um Precatório entrou 

28 milhões aqui nos cofres de Atalaia e isso que pagou é muito pouco. Eu vejo, 

sinceramente, setembro de 2014 como um cala a boca. É um confetinho na boca 

de criança.  

 

Fico muito feliz de ter ouvido aqui de vereadores mais próximos da Administração, 

que tá sendo feita a folha das demais pastas. Acredito que foi o vereador Fernando. 

Feliz que tá tendo essa preocupação. O que foi deixado não foi uma dívida feita 

por essa gestão, porém Prefeitura não é empresa privada, você quando assume, 

assume o ônus e bônus. Então, se é uma questão continuada, a dívida é do atual. 

Enquanto ele estiver respondendo pelo mandato de prefeito do município de 

Atalaia, então espero que seja feita as folhas das outras partes, até porque a gente 

já sabe que vão haver incrementos do pré-sal, mais de 3 milhões, quase 4 milhões 

de dinheiro que vai entrar aqui. Mas, se com 28 milhões que entrou só pagou 

setembro, sem reajuste, não pagou décimo, terço, não pagou sexto, não pagou 

nada, com 3 milhões e pouco pode ter certeza, tirem o cavalo da chuva que não vai 

ser pago folha de ninguém". 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Eu vi aqui nas redes sociais uma boa notícia, que o prefeito de Arapiraca, que 

tinha entrado na Justiça, foi acolhido a impugnação ao cumprimento da sentença 

pela 12ª Vara Federal, para ser rateado entre os professores. Inclusive na matéria 

diz assim, Precatórios Fundef, pagar os professores depende dos prefeitos depois 

da decisão Federal. Então, se depende do prefeito, se isso acontecer aqui em 

Atalaia também, a gente espera que o rateio seja efetivado". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 



“Vossa Excelência colocou bem aqui, eu também iria tratar a respeito também 

dessa matéria. Acho que foi no Blog do Cada Minuto que saiu, mas que eu também 

falei isso aqui na terça-feira passada a respeito da decisão do juiz da 12ª Vara 

Federal, Dr Aloísio, que já tinha dado uma decisão favorável a uma locação que foi 

apresentada pelo prefeito de Arapiraca, juntamente com os servidores da Educação 

daquele município. Eu acredito que quando as partes transigirem e quando as 

transmitem isso para o juiz, na maioria das vezes os acordos são alongadas. Eu não 

pedi aqui para a gestão fazer nada arbitrário, ao arrepio a Lei. Mas, se você 

demonstra nas suas redes sociais que tem intenção de ratear, mas não quer fazer, 

não quer colocar no papel, para mim da boca para fora é fake News, é vida de rede 

social, é vida vamos dizer de casal que posta na rede social que tá apaixonado, mas 

fora da rede social ou tá batendo na esposa, está traindo ou tá tudo. É vida de fake 

news, ninguém compra vida de rede social, porque não é a verdade.Trato tanto 

isso aqui porque a própria já postou que tinha intenção de ratear, mas desde que o 

dinheiro entrou na conta não faz por onde". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Mostrar a Vossa Senhoria que segundo essa decisão 60 será rateado entre os 

professores e não só aqueles que eram pretendidos anteriormente, será entre os 

novos e os velhos. Precisamos saber nessa questão se esses 40% é só para pagar 

essas folhas ou as despesas da Educação. Acho que a Educação está focada e, mais 

do que nunca, ela quer pagar tudo, porque é uma grande obra administrativa em 

deixar tudo em dia. Precisamos ter um maior entendimento com o secretário de 

Educação e com o setor jurídico, para então a gente saber. Está aí um comunicado 

da Semed que fala até dos filhos dos que já morreu, para procurar para resolver 

essa questão. Acredito que daqui para dezembro teremos todas essas questões 

resolvidas”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

"Como Vossa Excelência disse, a gente precisa saber, precisamos que a 

Administração não só dê publicidade ao que quer, porque não tratar da verba 

como um todo, porque não nos informar, porque não formalizar o acordo já que é 

essa a intenção do prefeito, pelo menos na rede social, porque no papel não é não. 

Na postagem é bonita para ganhar curtidas, para ganhar Ibope, para seja o que for. 

Eu realmente acho muito pouco e eu espero verdadeiramente que com relação ao 

restante do dinheiro, essa verba ainda continue, para que seja gasto com mais 

prudência. Acho realmente o SEATA, os servidores da Educação como um todo, 



que são uma classe realmente muito organizada e eu espero e deixo aqui 

registrado o apoio dessa vereadora nesse sentido. 

 

Eu acredito que o pagamento da folha de setembro de 2014, sem reajuste algum, 

sem as demais verbas, sem ter uma transparência, inclusive eu quero solicitar aqui 

do secretário de Educação que ele nos encaminhe a folha de 2014, de setembro 

que foi paga, para a gente saber o valor que foi gasto desse dinheiro. Já que não 

há prestação de contas, para que nós saibamos, até porque, pelas minhas contas, 

entrou 28 milhões e 40% dá 11 milhões 200 mil. Pelos acordos que tinham 

anteriormente, inclusive dentro do TAC, inclusive na audiência com 

Desembargador em Maceió, o que teria sido acordado previamente é que essa 

folha de setembro seria apaga dos 40%. Então, dos 40% se nós tratarmos em 28 

milhões, quanto custou essa folha de setembro que foi pago até agora? Quanto 

custou essa folha que foi feita, para a gente saber quanto resta, quanto sombra e 

se vai ser pago as demais verbas que estão devendo". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Se Vossa Excelência não se importar, eu quero subscrever esse pedido. Até porque 

é uma apoio que nós estamos dando aos funcionários da Educação. É um direito 

que eles têm. Ainda agora encontrei um pessoal aposentado e todo mundo na 

dúvida, apesar de terem sinalizado, eles colocaram nas redes sociais como fazer 

para receber, mas eles não estão mais acreditando. Então, é bom que se faça, que 

os demais vereadores subscrevam e que o secretário mande isso detalhadamente, 

para a gente saber como é que tá sendo pago, quanto restou e o que fez. Isso é 

muito importante para essa Casa, para a população e para os servidores". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Já tô vendo aqui outros vereadores sinalizando. Caso seja de interesse da maioria 

e quiserem fazer coletiva, tudo bem. Se não, os que se sentirem à vontade e o que 

quiserem. É um prazer sim que os demais vereadores, até mesmo porque na 

maioria das vezes a Administração ou qualquer secretário me enxerga como uma 

vereadora de oposição que quer e pronto. Só que não é isso. Talvez assim eu 

receba aqui uma resposta, porque resposta mesmo eu não recebi nenhuma, a não 

ser do Atalaia Prev que me respondeu. 

 

Se ele puder se posicionar através de ofício, encaminhado a esta Casa qual seria o 

posicionamento até o momento da gestão de forma oficial, com relação aos 60% e 

que nos informe e encaminhe aqui a folha de setembro de 2014, para que a gente 



saiba do valor que com certeza isso daí foi gasto dos 40%. E, com relação aos 60%, 

para encaminhar a esta Casa de forma oficial, para ver se a oficial é igual a bonita 

da rede social.  

 

Continuando aqui, quando a vereadora Janaína tava falando aqui e a vereadora 

Neide aparteou e também disse não esqueçam da Saúde, eu acho que se a Gestão 

Municipal tivesse o compromisso de pagar todas as folhas, principalmente no que 

diz respeito à Saúde, pois se a gente fizer um comparativo aqui os 40% do 

precatório dá 11 milhões 200 mil e só de verba de custeio que poderia ser gasta da 

melhor forma para o município e que foi gasto sem a gente saber como, porque 

melhoria na Saúde foi muito pouca, proporcionalmente aos valores recebidos. A 

Saúde recebeu 14 milhões de setembro de 2017 para cá. Mais de 14 milhões de 

verba de custeio, que poderia ser gasto com folha e que alguns dizem que foi 

gasto com folha. Os 40% do Precatório dá 11 milhões e 200 mil, então se a gestão 

tivesse realmente na boa intenção de querer pagar a folha, dinheiro não faltou, 

dinheiro não faltou. E, hoje aqui a vereadora tá pedindo termômetro e 

tensiômetro". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“A água para beber que não tem. É muito difícil trabalhar. Uma toalha descartável 

que não tem. Coisas assim o mínimo necessário que os Postos precisam. Uma 

televisão para que o pessoal também tenha o entretenimento e que nós possamos 

passar um filminho educativo para eles, também será muito interessante. Fica 

muito a desejar a Saúde. Eu vejo assim uma secretária sem muito interesse em 

melhorar a nossa Saúde". 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Venho tratando aqui da Saúde do nosso município já há várias sessões, sempre 

falando principalmente com relação a esse dinheiro todo. Eu já pedi prestação de 

contas, alguns vereadores já pediram prestação de contas, nós pessoalmente já 

pedimos também. E, quando a gente pede, a cara fica desse tamanho para o lado 

da gente”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Na semana passada tivemos o Novembro Azul e fiz uma palestra acanhada, pois 

nós não pudemos pedir um PSA, uma ultrasson, não temos um urologista que 

encaminhe. Eu fiz dessa maneira e disse a eles que, quem tiver condições, não é só 



no novembro e vão fazer esse exame. Mas, vamos fazer o Novembro Azul com 

recursos dos funcionários do Posto. Isso me deixa triste, pois tem uma verba 

especifica na Saúde para fazermos esses eventos. Não tivemos nenhuma iniciativa 

da Secretaria, até porque nós fazemos e nem mandam um coordenador para nos 

prestigiar. Mas, fazemos porque somos profissionais com responsabilidade e temos 

que fazer a nossa parte”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Vossa Excelência coloca aqui a realidade nua e crua, da sua responsabilidade 

como médica e como vereadora eleita pela população de Atalaia. E, como médica 

responsável por uma Unidade de Saúde e que sabe que esses dinheiros entraram 

aqui no nosso município e as melhorias não são condizentes. A gente ver um carro, 

uma coisa ou outra, mas, minha gente, 14 milhões é muito dinheiro para se ter 

folha em aberto, para se ter atraso de pagamento de contratados. A gente viu que 

reabriram o Centro Cirúrgico com pequenas cirurgias, ótimo, mas eu acho que 

estão atendendo as pessoas lá sem nenhum hemograma.  

 

Realmente vereadora só dá para tirar unhas e sinal mesmo, porque aqui não faz 

nem um hemograma, nenhum coagulograma. Se for fazer uma maior, o médico vai 

correr grandes riscos, porque risco cirúrgico, risco cardíaco, coagulograma, 

hemograma que são os básicos de qualquer cirurgia, ninguém aqui tem condições 

de fazer não, porque o município não oferece. Tá aberto porque fica bonitinho na 

rede social postar que está aberta. Então, é isso que tá acontecendo no mundo de 

Fake News.  

 

Mais uma vez com relação ao Desfile Cívico, hoje temos a segunda parte, às 15 

horas na Vila José Paulino. Realmente fiquei muito emocionada. Eu, 

particularmente, vi o empenho das equipes em cada detalhe. Vereador Quinho a 

sua miniatura foi um sucesso, inclusive nas minhas redes sociais. Perguntaram até 

se dava para fazer um DNA no menino, porque tava mesmo muito parecido. Mas, 

isso tudo a gente vê o cuidado da equipe pedagógica, da equipe dos professores 

das Escolas. A menina teve o cuidado de estar como uma roupa muito parecida 

com a minha, o cabelo, os trejeitos. O mini Marivaldo tava de bota, tava de bigode, 

estava realmente uma coisa linda. Já assinei aqui a parabenização coletiva 

endereçada a Semed e ao prefeito, mas eu realmente hoje quero me utilizar desse 

momento na Tribuna para parabenizar a todos os professores, professoras, 

coordenadores, diretores, serviço de apoio das escolas, porque aqui como a 

vereadora Neide disse que os eventos da Saúde estão ocorrendo por conta dos 

funcionários que tirarem do bolso, a gente sabe da responsabilidade de cada 



professor e de que eles não medem esforços. Eu vi professora colocando a mão na 

massa, queimando a mão de cola quente, pedindo ajuda, pedindo contribuição, 

fazendo vaquinha, convencendo as famílias, aos pais para deixar os filhos 

participares, correndo atrás de roupa. Então, eu acho realmente que é louvável a 

Semed, a Prefeitura em ter realizado e em ter desenvolvido o projeto Projeto 

Atalaia Nossa Gente, Nosso Orgulho. Porém, eu particularmente já participei 

dentro das escolas e eu vejo o quanto que se essas professoras se desdobram. Não 

bastou colocar o desfile na rua, os professores e as professoras trabalharam dentro 

das escolas, das creches a cultura de Atalaia para essas crianças. Eu particularmente 

participei lá da creche Maria Brasil, a Maria Brasil tava no desfile com o cachorrinho 

no colo. Isso é cuidado minha gente. Diretoras, coordenadores e a equipe de apoio 

também estava todo mundo muito envolvido. Isso não foi ninguém da família que 

fez não, foram os professores que passaram a conhecer a história e tiveram esse 

cuidado. Sabe até o nome do cachorro da minha vó. Eles desenvolveram camisas, 

bandeiras e realmente eu tirou aqui o meu chapéu, parabenizando a cada um deles.  

 

Eu tenho certeza de que o desfile não teria aquele brilhantismo todo se não tivesse 

tido esse empenho e essa entrega por parte da equipe. Também dizer que hoje no 

desfile de lá da Vila, a Secretaria disponibilize a aguinha e providencie um 

lanchinho para aquelas crianças. A gente saiu daqui do desfile três e pouca da 

tarde, encerramos já escuro e os bichinhos minha gente, as professoras correndo, 

comprando lanchinho nas lojas, porque eles sentem fome e eles cansam. Não é só 

água. Ainda tá em tempo secretário de providenciar isso aí para as crianças, porque 

realmente é importante.  

 

Mas, eu deixo aqui o agradecimento aos pais e as mães que permitem que os 

filhos participem. Eu fiquei muito emocionada mesmo de ver o resgate da história 

e da cultura, dos desfiles nas ruas da cidade e isso daí realmente foi maravilhoso". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Acaba de chegar aí um convite extensivo aos senhores vereadores, para que no 

dia 25 de novembro, às 19 horas, uma reunião que a Casa do Empreendedor de 

Atalaia em parceria com o Sebrae Alagoas e a Prefeitura de Atalaia vai realizar. 

Convidando a todos para participar da reunião de planejamento das compras 

públicas municipais. É um avanço que fazemos questão de registrar, dizendo que o 

ano que vem a merenda vai ser de fornecedores municipais e isso é muito bom em 

termo de comercio, pois todos vão ter chance de vender o que é utilizado na 

merenda escolar. 

 



Hoje, senhores vereadores, é o dia da Bandeira Nacional. É o dia do símbolo que 

mais nos emociona. Um símbolo de orgulho do brasileiro em vê ela tremular. 

Sentimos muita saudade do tempo de criança, de estudo, quando todos hoje 

estariam perfilados as seis horas da manhã, para ao lado do eterno e inesquecível 

Tenente Barrinho, da Banda da Policia Militar, onde tínhamos um dia diferenciado, 

um dia cívico. Que o Dia da Bandeira seja pelo menos constado em ATA nesta Casa.  

 

Temos aqui hoje algumas coisas para serem discutidas e eu gostaria de 

parabenizar a vereadora Camyla, que no seu papel de oposição cobra muitas coisas. 

Agora, é preciso que nós da situação também mostre que esse quadro que vem se 

arrastando é uma lutra  tremenda, judicialmente falando. 

 

Quero daqui solicitar dos companheiros uma Moção de Parabéns ao deputado JHC 

que foi um gigante nesta luta. Não podemos esquecer desse nome. A bandeira dos 

professores, a bandeira dos precatórios, tem o símbolo do JHC incrustado, pois foi 

ele que sozinho começou há cerca de dois anos. As vezes participávamos desses 

debates com ele e levávamos daqui Indicações e, inclusive, um Requerimento 

aprovado aqui, onde solicitávamos que fosse destrinchado os 40%, justamente 

para serem pagos os atrasos das gestões anteriores, relativos a Educação. 

 

É lamentável não termos uma posição definida para pagamento das outras 

Secretarias. Mas, acredito eu que a Prefeitura, na pessoa do senhor prefeito e do 

seu quadro de administradores do erário, tem a preocupação efetiva em 

normatizar essa situação.  

 

Queremos aqui dizer que os comparativos são necessários. Queria mostrar que o 

Governo Federal que aí se encontra, em menos de um ano, diminuiu todo tipo de 

despesa. Quem tá acompanhando tá sabendo os balancetes de gastos de 

Petrobrás e etc. Ontem o dólar deu uma disparada, sinal negativo. Mas, para o final 

de ano isso é normal. Pelo menos ontem a Bolsa se manteve estável e isso é um 

bom sinal.  

 

Temos que ver que o momento não é de folga para ninguém e todos os 

municípios fazem contas para ver como vão pagar o décimo terceiro e virar o ano 

fora do vermelho. Aqui estamos vendo uma luz grande no final do túnel. Nobre 

vereadora Janaína falou aqui do montante para as Prefeituras, do pré-sal. Se isso 

for perpetuado, os municípios vão ter quase que uma folha extra, um aumento fixo, 

com ganhos reais para os municípios. 

 



Tem uma senadora que exigiu que os votos passem a ser nas cédulas. Ela é da 

oposição e isso são as esquerdas trabalhando de alguma forma, para que a direita 

seja retirada do poder. 

 

Temos aqui que estarmos alertas, pois já estamos sofrendo perseguições. Grupos 

de suplentes passam o dia todo tentando denegrir, desarrumar ou desobstruir a 

continuação de qualquer um desses vereadores que aqui se encontram 

defendendo seus mandatos”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Parabéns vereador Fernando. Estão fazendo uma politicagem desleal sobre as 

nossas pessoas. Usando a nossa imagem para denegrir e ofender. Mas, o povo tem 

ciência de quem somos nós. Temos mostrando o porquê estamos retornando a 

esta Casa. No meu caso são duas vezes e Vossa Excelência mais de cinco. Não me 

preocupo com esses atos, pois quem vai julgar Marcos Rebollo é a população. Fica 

chato, mas nós que estamos nesta Casa, vamos dar continuidade ao seu trabalho e 

fazendo o certo. 

 

Quero aqui deixar os meus parabéns para o Marcos Cesar, pois o SESI Alagoas foi 

campeão no lançamento de foguetes, na Olimpíada SESI nacional. Estava presente 

o Ministro Marcos Pontes. Marcos César era SESI Atalaia e foi para Maceió e lá 

continua em alta, continua em destaque. É importante para mostrarmos que temos 

matérias humanas boas aqui em Atalaia, que podem ocupar cargos importantes. 

Espero que em 2020 o nosso prefeito olhe para os atalaienses, para deixar alguns 

cargos aqui em nosso município, porque temos pessoas aqui capacitadas e 

merecedoras de ocupar qualquer pasta nesse município”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Saudar o presidente Alexandre que acaba de chegar. 

 

Ano que vem iremos enfrentar adversidades tremendas. Como vereador já de 

oitavo mandato e é bom que os fake news também procurem saber a historia real, 

pois disseram que eu tinha perdido a eleição. Quero dizer a esse pessoal que 

procure o Fernando Vigário que passo a minha história, não escondo a minha vida 

para ninguém. Escrevam aí que transformei uma derrota em uma vitória, coisa 

muito rara de acontecer na política, pela irmandade que tenho com os senhores 

vereadores. Na hora que eu pedir a eleição, assumi da primeira sessão a última. E, 

no final, o vereador Mauricio e o então vereador Professor Mano, gentilmente 



renunciaram aos seus mandatos e eu passei a ficar legitimado como vereador. Por 

isso, são oito mandatos que passam a contar no histórico de vida de Fernando 

Vigário. Posso até ter o nono, ou não, vai depender do povo e de Deus”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte)  

 

“Isso o que Vossa Excelência colocou aqui com relação ao respeito e irmandade 

com os vereadores, gostaria só de deixar registrado que é muito verdade. O senhor 

como vereador de situação e até como irmão do gestor, sempre me trata de forma 

muito respeitosa. Os embates quando abertos entre nós, são sempre muito 

respeitosos, sem ataques e sem ofensas. Devido a vasta experiência que Vossa 

Excelência tem como vereador aqui nesta Casa, então realmente é uma pessoa  

que acrescenta muito para o município e para os demais vereadores. Conhecedor 

do Regimento desta Casa, sempre faz intervenções muito pertinentes. Gostaria de 

deixar aqui registrado a forma respeitosa com que Vossa Excelência me trata e aos 

empates em prol do nosso município”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Fico até emocionado e gostaria de agradecer. A recíproca também é verdadeira. Vi 

Vossa Senhoria nos braços da família. Seu tio tenho nele um grande exemplo de 

um homem de bem, o Elvio Brasil. Um homem de um coração que poucos tem 

nessa vida. Quero que Deus ilumine muito a ele. Que ilumine a vereadora também, 

junto com o seu esposa André. Aprendi desde muito cedo a diferenciar a vida 

pregressa da vida política. Isso é o que nos  leva a persistir na vida da política, 

tentando com que o nosso município volte a ser um município de bem, de luz e de 

prosperidade. 

 

Gostaria de dizer que temos que nos cuidar, pois quem tá quer ficar e quem está 

fora quer entrar. Ou a gente tem uma certa união, ou vamos dissolver e nos 

prejudicarmos. Precisamos abrir as mentes e achar o melhor meio de irmos à 

disputa das urnas. Que Deus ilumine a todos nós e que sejamos vitoriosos com a 

força de Deus”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Quero justificar aqui a minha ausência no começo da sessão. É que tive um 

assunto particular e não poderia deixar de resolver. Mas, fiz o possível para chegar 

antes que a sessão terminasse. 

 



Quero pedir uma Moção de Parabéns para a Fernanda Melo”. 

         

      


