
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Toni Barros 

 

“Senhor presidente em exercício Fernando Vigário, colegas vereadores, meus 

senhores e minhas senhoras presentes. Eu quero agradecer primeiramente a Deus 

por mais essa oportunidade de usar essa tribo Tribuna.   

 

Trago aqui hoje um Projeto de Lei de minha autoria para apreciação dos meus 

colegas vereadores. Projeto esse que dispõe sobre a proibição da suspensão do 

serviço básico de fornecimento de energia elétrica em finais em finais de semana e 

véspera de feriado, no município de Atalaia, Alagoas. Trago esse projeto e peço o 

apoio dos nobres vereadores para que possamos aprovar esse projeto, para que 

acabe com esse abuso que tá acontecendo no nosso município da Equatorial cortar 

energia do pessoal no dia de sexta-feira, dia de sábado, onde o pessoal fica sem 

poder religar a energia, sem poder fazer nada, porque tá tudo fechado. E, o povo 

fica sofrendo com isso.  

 

Eu vou ler aqui a justificativa do projeto. O presente Projeto de Lei tem como 

objetivo evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica em véspera de 

feriado, na sexta-feira e no final de semana, sábado, domingo e feriados, uma vez 

que contraria o Código de Defesa do Consumidor. Nos finais de semana as 

agências bancárias e as próprias concessionárias encontram-se fechadas e, nas 

vésperas de alguns feriados, o horário de expediente é reduzido, o que impede que 

o consumidor ao constatar a efetiva suspensão do serviço, quite a dívida e resolva 

o seu problema de imediato. Serviços essenciais como o fornecimento de luz 

possui instrumentos legais à sua disposição para inclusive programar a interrupção 



do fornecimento, quando for o caso, no decorrer da semana, o que permite ao 

consumidor tempo e condições de quitar seu débito e promover a reinstalação do 

serviço interrompido sem maiores sobressaltos ou prejuízos.  

 

Considerando que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, segundo o Superior Tribunal de Justiça a suspensão desse serviço 

deve ser feito, quando for o caso, de modo a viabilizar a possibilidade de imediato 

pagamento e também do pronto retorno do fornecimento aos consumidores, que 

deve ser preservado por constrangimentos desnecessários, sendo certo uma 

situação que perdure por muitos dias ultrapassa o limite do razoável e acarreta 

inúmeros prejuízos, como por exemplo, a perda de alimentos por falta de 

refrigeração, danos à saúde em impedimento de hábitos saudáveis, tudo isso em 

virtude da interrupção de serviço básico. Quando, entretanto, tal interrupção é feita 

às vésperas do final de semana e ou feriado, que significa no mínimo dois dias sem 

acesso a serviços básicos essenciais à vida moderna. Não há dúvida do papel 

desempenhado pela energia elétrica no nosso dia a dia e a sua interrupção por um 

período longo pode acarretar danos, Inclusive a vida do consumidor.  

 

Lembramos também que os consumidores de tal serviço já são penalizados com 

altas tarifas que situasse entre as mais caras do mundo.  

 

O que se propõe no presente Projeto de Lei é que a concessionária ajuste seus 

cortes para dias específicos, dando chance ao consumidor, principalmente o de 

baixa renda, que não possui cartão de crédito ou conta bancária para promover o 

débito em conta, de quitar e negociar seus débitos. 

 

Diante de tudo isso, principalmente com respeito ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, é que apresento o presente projeto, esperando 

contar com o apoio dos eminentes pares para sua aprovação. Sala das sessões, dia 

20 de Agosto 2019, Martoni Barros, Vereador. Eu peço o apoio de todos os colegas 

vereadores”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Excelentíssimo senhor presidente em exercício vereador Fernando Vigário, através 

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

senhoras atalaienses que nos acompanham aqui nesse Plenário os quais saúdo na 

pessoa da dupla inseparável Mirna e Núbia. Senhores e senhoras atalaienses que 

nos acompanham através das transcrições do Atalaia Pop, das minhas Redes 



Sociais, da Rádio Web. Eu inicio minhas palavras propriamente ditas agradecendo a 

Deus mais essa oportunidade de fazer uso desta Tribuna. 

 

Usando com muita honra a Tribuna desta Casa mais uma vez, quero informar a 

toda a população que eu faço as transmissões ao vivo dos meus pronunciamento 

no meu Facebook, mas é muito gratificante de ver esta Casa hoje com um número 

razoável de pessoas, acompanhando os nossos trabalhos. É bastante salutar e 

importante, principalmente porque nós somos os representantes de vocês, nós 

somos os representantes da população e os anseios do povo inicialmente eles 

passam por essa Casa. Nós não temos poder de execução, isso compete realmente 

ao Executivo, mas nós somos o Legislativo, o órgão fiscalizador.  

 

Eu não posso deixar de fazer uma Indicação ao prefeito do município e ao 

secretário de infraestrutura, para que deem uma atenção as estradas. Nós sabemos 

que nos Povoados Sapucaia, Brasileira e Boa-Fé, inclusive essa semana foi alvo de 

denúncias nas Redes Sociais, que aqui nesse tempo de chuva infelizmente aquelas 

estradas ficam intransitáveis. Nós aqui na Casa temos dois representantes daquela 

região, o vereador Maurício e o vereador Marivaldo. Eu sei da luta deles, realmente 

de pedir a deputado, pedi a Governador, até porque realmente não é uma obra 

que o município tem o poder de executar, pois é uma obra de grande monta. Mas, 

que seja feito um paliativo ali naquela região, principalmente para não prejudicar 

ainda mais os nossos alunos que dependem do transporte para que possam vir 

estudar. Também, além do estudo, tem o escoamento da produção que é 

importante, as estradas são importantes. Sabemos que os fenômenos naturais não 

dependem de gestão e aquela estrada, por conta da chuva, fica assim, mas eu 

deixo aqui a minha Indicação para que seja feito um paliativo ali na região. E, uma 

Indicação também ao Governador do Estado e ao Deputado Arthur Lira que 

sempre olha aqui para o nosso município, para que possa alocar recursos ou 

através da Codevasf, para fazer uma grande obra ali naquela região. 

 

Eu queria dizer também que fico muito feliz que através de uma denúncia dessa 

vereadora junto ao Ministério Público aqui de Atalaia, o promotor tem feito as 

vistorias e as visitas nas Unidades Básicas de Saúde. E, aquilo que foi denunciado 

nas minhas redes sociais foi tudo entregue em relatório ao promotor e o promotor 

tem feito as visitas acompanhadas do pessoal do Sindacs, o pessoal da Saúde está 

acompanhando e ele tem constatado o verdadeiro descaso com qual a nossa 

população é recebida nas Unidades Básicas de Saúde. Não pelos profissionais, 

deixo aqui bem claro que nós temos profissionais competentes, temos as equipes 

que na maioria das vezes estão completas, a não ser realmente várias unidades que 

não tem médicos, mas, os enfermeiros se desdobram, os profissionais da 



odontologia quando não conseguem atender a população vão para as escolas 

fazer as palestras, vão fazer o trabalho educativo, mas o que a nossa população 

precisa é de um atendimento real. A Unidade do Jenipapeiro, que eu sempre bato 

aqui nessa tecla, que lá não funciona a Odontologia, lá tem médico, mas a situação 

é precária. Todo e qualquer profissional para exercer a sua função com dignidade 

ele precisa de condições, precisa do insumos, precisa das condições de prédio. A 

saúde daqui do nosso município tem recebido várias e várias verbas extras, verbas 

de custeio, inclusive no mês de julho agora recebeu 5 milhões e não se justifica. 

 

Eu liguei para a secretária de Saúde para saber do laboratório. Ela disse que está 

em processo de licitação, mas essa licitação não acaba nunca, eu acho que tem 

mais de ano que estão licitando e eu acho que agora tá virando um jogo de 

empurra para não fornecer o serviço. Então, vou fazer uma Indicação, que acho que 

eu tinha feito semana passada, mas eu não vi na pauta do dia, então eu gostaria de 

reforçar a cobrança que já foi feita aqui pela vereadora Janaína, já foi feito por 

outros vereadores, mas a nossa população precisa.  

 

Eu queria dizer que aquele mutirão da Saúde que teve com as gestantes, que teve 

agora o encerramento e o evento foi colocado nas redes sociais, com 

ultrassonografia, exames de saúde, é direito do cidadão. Gente, aquilo ali não deve 

ser fornecido só no evento, deve ser fornecido para a população de forma 

costumeira. Quando vai ter outro evento daquele para a gestante fazer uma 

ultrassom. Ultrassom se faz várias durante a gestação. Eu graças a Deus fiz várias. 

Então, quem tá gestante de comecinho, de gestação vai ter que esperar outro 

evento que talvez demore muito tempo. Então, eu queria que aquilo fosse 

implantado aqui no nosso município, que voltasse o nosso município há tempos 

atrás onde tinha ultrassom, exames de sangue e agora nós não temos mais nada 

disso. Atalaia depois que entrou na crise, não sai da crise mais nunca. Entrou 

dinheiro, mas a crise não sai de Atalaia. Então, eu deixo aqui essa Indicação 

também com relação ao Laboratório e com relação também as ultrassons, para que 

seja contratado um médico especialista. Atalaia dos 5 milhões, 900 mil era 

destinado a média e alta complexidade da Saúde que é justamente para ter um 

especialista. Atalaia hoje não tem especialista, hoje em dia você tem que passar no 

Postinho e depois pedir a Deus para conseguir no HU ou em algum lugar, que aqui 

a gente não tem. 

 

Queria dizer que com relação à Educação, vai entrar hoje em votação a minha 

Indicação no sentido de que estou solicitando ao prefeito do município de Atalaia 

para que sente junto com o Sindicato, com os representantes da Educação, com 

representantes dos inativos da Educação, para que seja feita a minuta dos termos 



de acordo com relação ao rateio dos 60% e a garantia do pagamento de 2014 com 

os 40%. Isso aqui o que a vereadora está querendo, esse é um desejo de toda a 

classe da Educação, como também o prefeito já sinalizou nas Redes Sociais. Então, 

vamos tirar da Rede Social, vamos colocar no papel para que através disso os 

advogados possam construir junto ao TCU, junto ao Ministério Público, a 

desconstrução daquele TAC que é prejudicial aos servidores. Com essa minuta não 

pode já de imediato ratear o dinheiro, mas pode sim mostrar ao juiz, ao promotor 

e ao TCU que as partes chegaram a um consenso para que se possa andar mais 

rápido. Com todo esse tempo, os servidores às vezes passam a não ter nem 

esperança de quando isso vai receber e, se a gente fizer essa minuta, se conseguir 

fazer essa minuta, vai ser um grande avanço. Qualquer juiz quando as partes 

chegam a um consenso, desde que ceda um pouquinho do lado e do outro, pois 

quem são os donos do direito. Normalmente o juiz tende a homologar. Então, isso 

vai ser um grande avanço. Vai ser colocada em votação essa Indicação minha e 

acredito que eu terei o apoio da maioria daqui dos vereadores. Espero que seja 

aprovada para que o prefeito possa chamar a Educação, sentar e garantir esse 

direito. Garantir o direito a quem realmente fez jus a esse nascimento desse 

precatório da Educação, os famosos precatórios. Para que seja garantida os 40% 

para a melhoria da educação, investimento com a garantia do pagamento de 2014 

e os 60% seja rateado a quem de direito, que são os servidores da Educação. Então, 

hoje essas foram as minhas palavras e eu fico por aqui agradecendo a Deus a 

oportunidade. Agradeço a toda a população de Atalaia". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Em nome do vereador Marcos André, que quero cumprimentar os demais 

vereadores.  

 

Em nome da minha amiga Núbia, eu quero cumprimentar a todos que estão neste 

recinto, nesta manhã de terça-feira. A todos o meu bom dia.  

 

Gostaria de ratificar aqui as palavras da vereadora Camyla no tocante ao problema 

do transporte, das estradas que dá acesso a Sapucaia e àquela região, que 

realmente com as chuvas a gente sabe que a estrada fica meio complicado. Eu 

queria saber aqui até do vereador Maurício que tem mais propriedade para falar 

sobre isso, vejo sempre ele batendo nessa tecla e buscando as melhorias para 

aquela região, porque realmente tá prejudicando aos alunos a situação da estrada. 

Então, eu quero reforçar aqui o pedido da vereadora Camyla no tocante a isso. 

 



Quero aqui comunicar também que foi tema abordado na sessão passada com 

vocês representantes, a questão da Educação do município de Atalaia. Professor 

Fábio que tem todo o meu respeito. Sobre o projeto de Lei nº 2 que estava em 

tramitação na Casa e quero aqui comunicar a todos que o projeto foi retirado, o 

projeto não está mais na Casa, não vai mais para para votação. A gente sabe que 

cada um tem livre o livro pensamento, cada um pensa de uma forma, cada um tem 

a sua opinião, mas, quando se trata aqui, não tava tratando apenas eu de dar a 

opinião da vereadora Janaína, eu tinha que pensar em centenas de pessoas. Então, 

não só eu como os demais vereadores também acatamos o pedido da gestão que 

muitos não estavam ou não estavam a gente até ouviu o comentário de que o 

projeto seria de um vereador desta Casa, mas o projeto vem do Poder Executivo, o 

projeto não foi daqui. Mas, enfim, o objetivo da classe foi alcançado o projeto foi 

retirado de pauta e ponto final.  

 

Também ratificando as palavras da vereadora Camyla, eu quero vereadora desde já 

que declarar o meu apoio, o meu voto sim a sua Indicação sobre a questão dos 

Precatórios, onde na sessão passada Vossa Excelência pediu aqui uma acordo". 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

 "Para que a gestão sente junto ao Sindicato e representante da Educação como 

um todo, para que possa formalizar a Minuta de Acordo, com os termos da Minuta 

de Acordo para tentar homologar junto ao judiciário, para viabilizar o desbloqueio 

do dinheiro e ativar o direito dos professores e até mesmo dos servidores da 

Educação, que é ratear os 60%". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Desde já eu peço ao senhor Professor Fábio que quando esta reunião for 

agendada, que o senhor, se for possível, me comunique que eu faço questão de 

participar, de ser testemunha, de presenciar e de prestar minha solidariedade e o 

meu apoio mais uma vez ao que necessário for, para que seja feito tudo da melhor 

forma possível.  

 

Eu já falei aqui com os nobres vereadores, inclusive havia agendado algumas 

reuniões. Mas, eu quero dizer que está facultado aqui a todos os vereadores se 

quiserem, me encaminhar até sexta-feira próxima alguma modificação ao 

Regimento Interno desta Casa, porque na terça-feira estarei apresentando o 

Projeto de Resolução da Reforma do Regimento Interno desta Casa, que muito 



precisa ser feito, muito precisa ser modificado para que a gente comece a trabalhar 

de uma forma mais eficaz, mais transparente e mais organizada. 

 

Eu quero parabenizar a todas as equipes, foram oito equipes que no último 

domingo participaram do terceiro torneio em homenagem ao Dia dos Pais 

organizado por esta vereadora, no Distrito Branca. Quero parabenizar todas as 

equipes participantes. Foi um dia muito bonito, muito proveitoso para os amantes 

do futebol. Parabenizar as equipes vencedoras que teve em terceiro lugar o time 

da Chã de Jaqueira, em segundo lugar o time Botafogo lá da Branca mesmo e em 

primeiro lugar os Assassinos do Futebol". 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa do torneio que fez junto com 

o nobre vereador Cal, lá no Distrito Branca. Não pude estar presente, por questão 

de doença e porque viagem, mas estava de longe torcendo que desse certo e 

curtindo suas páginas. Sempre estamos criando campeonatos e torneios que 

venham alegrar o nosso Distrito. Lá no campeonato que eu organizei o seu esposo 

estava comigo e entreguei troféus e medalhas”. 

 

Vereadora Janaína do Cal    

 

“Para finalizar minhas palavras eu gostaria de comunicar diante de tantos 

problemas que nós temos, não só no município de Atalaia, mas no mundo como 

um todo, que é a falta de segurança. Passou por esta Casa o Projeto de Lei onde foi 

aprovado, hoje já é Lei, que é a criação do Conselho de Segurança do município de 

Atalaia. E, hoje nós teremos a posse dos Conselheiros, onde eu me sinto honrada 

em representar a Câmara de Vereadores. Serei a vereadora representante desta 

Casa no Conselho de Segurança, onde logo mais às 3 horas estaremos tomando 

posse. O Conselho de Segurança ele é um órgão deliberativo, consultivo e de 

assessoramento na propositura de ações públicas, com a finalidade de discutir, 

analisar, planejar e acompanhar a solução dos problemas de segurança no 

município. Conforme a Carta Magna de 88, no seu Artigo 144, a preservação da 

ordem pública é dever do Estado, porém direito e responsabilidade de todos. O 

Conselho foi criado para integrar a comunidade com as autoridades policiais, com 

ações que resultem na melhoria da qualidade de vida da população. Fazem parte 

desse Conselho as polícias civil, militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, 

Ministério Público, empresários, a mídia, instituições como ONGs e escolas, a 

guarda municipal, associações comunitárias, o Conselho Tutelar, a Câmara de 

Vereadores e a Prefeitura Municipal. Enfim, o Conselho de Segurança para a 



sociedade, ganha o povo, porque terá uma participação mais direta, como ganha 

também a polícia, porque será um trabalho em parceria. Serão realizadas reuniões 

mensais, se necessário quinzenais, semanais, vai depender das propostas, onde a 

comunidade vai poder participar de uma forma realmente mais efetiva, para que a 

gente possa ajudar a combater a violência e ter mais segurança para todos nós 

atalaienses". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

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

fazendo uso da palavra aqui nessa Casa.  

 

Hoje foi um dia importante, onde nós conseguimos aqui, todos os vereadores 

juntos, a retirada do projeto que fala sobre o Sindicato dos Professores. Foi 

retirado de pauta, onde se formou uma decisão unânime aqui dos vereadores. Foi 

muito importante essa reunião para que a gente viesse retirar esse projeto de 

pauta aqui na Câmara de Vereadores. Essa semana tivemos muitas reuniões com o 

Fábio, com o Jorge Nilson, a própria vereadora Janaína esteve presente em 

reuniões no SEATA e, conseguimos chegar a um denominador comum para que a 

gente possa continuar com um Terceiro Setor forte e atuante e trazendo 

desenvolvimento para toda a classe do município de Atalaia. 

 

A Indicação da minuta, com certeza vamos aprovar a indicação do rateio dos 

precatórios. Ele vai ser preparado para entrar em pauta e com certeza essa votação 

aqui será aprovada, não tenho dúvida, até porque também já foi feita uma 

indicação por essa Casa, uma indicação do vereador Fernando Vigário, uma 

indicação da vereadora Janaína Montenegro, onde a gente já sinalizava o rateio 

para os professores, onde nós fomos para o Ministério Público Federal. Na ocasião 

emitimos para que faz o rateio para os professores.  E tem que ser aprovado para 

que a gente consiga destravar no Ministério Público Federal e esse recurso caia na 

conta de cada professor e cada funcionário do nosso município. 

 

Eu quero fazer uma indicação para o Comandante da Polícia Militar do município 

de Atalaia, que ele veja a possibilidade de levar para o Distrito Branca um GPM, 

haja visto que a Branca hoje é uma cidade praticamente, pois é um lugar com mais 

de 10 mil habitantes e isso iria fortalecer muito o Distrito Branca. Eu já consegui 

levar para o Distrito Branca o GPM e esse GPM, por falta de estrutura, ele não 

existe mais. Mas, eu estou fazendo novamente um Requerimento para o 

Comandante da 4ª companhia aqui do município de Atalaia, que leve o GPM para 

o Distrito Branca para que possa dar segurança, haja visto que hoje o Distrito ele 



atende mais de dez mil habitantes, haja visto que com o GPM no Distrito Branca 

ele poderá dar uma assistência maior ao Pirajá, Chã de Jaqueira, Ouricuri, 

Porangaba e todos os Assentamentos, estendendo a uma população de mais de 18 

mil habitantes. Então, faço esse apelo ao Comandante. Eu tenho certeza que será 

apreciada por esse Plenário e será uma votação unânime para que a gente possa, 

juntos, cada dia mais, fortalecer a segurança pública do nosso município. Teremos 

também a Janaína que vai fazer parte também do Conselho e só vai fortalecer 

também essa questão de segurança no nosso município. 

 

Então, hoje a minha fala está pautada nessa Indicação, na questão do Projeto de 

Lei que foi retirado e na questão da emenda da minuta. Então, agradeço a todos e 

fiquem com Deus. Eu tenho fé em Deus que na próxima sessão estaremos aqui 

todos juntos novamente. Obrigado a todos". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Venho hoje mais uma vez fazer uso da Tribuna. Na terça-feira passada eu tive o 

prazer de presidir a sessão, ocupando o lugar do vereador Alexandre e naquele 

momento, através de entendimento, tiramos o projeto que vem do Executivo. Eu 

quero dizer a vocês, ao povo em viva-voz, aqui para o Atalaia Pop, onde está sendo 

divulgado. Eu achei que a audiência tava pouca, mas a audiência foi topada na 

terça-feira. Mas, também faço um pelo aqui ao presidente Alexandre, que o 

mecanismo mas ouvido era o rádio. Fui questionado por vários munícipes que 

voltasse a rádio e eu acho que é justo. Também é justo voltar as caixinhas que 

estavam ali na porta da Câmara, que existia há mais de 30 anos aqui na rua, onde 

expõe nossa voz para as pessoas, para os taxistas, para os moto táxi, alternativos e 

comerciante local. Isso é importante Presidente Alexandre, que volte a Atalaia FM, 

que bote a Rádio Web, o Atalaia e que coloque as caixas de som para o povo na 

rua saber de cada um que sobe a esta Tribuna e seu entendimento de votar nos 

projetos que vem do Executivo. 

 

Gostaria de dizer aos Educadores do SEATA que jamais sairia da minha casa para 

dar um voto contra a classe pelo qual eu passei. Mas, também quero ver vocês 

respeitem também a minha opinião em relação a alguns projetos que vêm do 

executivo”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Eu só gostaria Vereador Marcos de mais uma vez me posicionar favorável ao 

retorno da Rádio aqui a esta Casa. Não só a Rádio, mas realmente as caixinhas 



principalmente, porque todo trabalho de divulgação dos nossos trabalhos é de 

suma importância para que a população venha conhecer o seu vereador, venha 

conhecer o trabalho dos vereadores, até porque nós não somos o Executivo, então 

a gente não executa nada, mas o nosso trabalho é bastante importante. Então, eu 

sou favorável ao retorno da Rádio Atalaia FM para esta Casa, como também das 

caixas de som e tudo mais que seja no sentido de propagar os nossos 

pronunciamentos e o nosso trabalho. Como também sou a favor de manter a 

Rádio Web do Atalaia pop". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tivemos realmente a preocupação de retirar o projeto, no qual não era para ser 

descontado em folha o associado. Tudo bem. Eu concordo que o dinheiro é seu e 

quando o servidor ela assina a ficha e sindicalizado, ele está autorizando que esteja 

descontado em folha o dinheiro dele. Então, o dinheiro é do servidor e se ele quer 

que seja descontado, é justo, como é justo também na crise que teve uns dois a 

três meses que não tem desconto em folha, era justo também o servidor ir no 

SEATA, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil pagar o Sindicato, coisa que não 

foi feita. Então, isso mostra que os servidores também erraram, porque você se tem 

um sindicato que representa, assim como sou sindicalizado e eu queria que o meu 

presidente tivesse uma atuação que o Fábio tem com vocês, até o compromisso 

que o Fábio tem com a categoria. O meu, do Sindguarda, ele não me representa 

pelo nome de Carlos Pisca, que no momento tem uma chapa contra ele agora. 

Quando não dá certo, vai e muda. Quando não funciona, a gente tira. E, o bom é 

isso, é o voto ela, é a democracia que não teve no Atalaia Prev. Democracia que o 

Executivo não teve no Atalaia Prev, pois foi feita uma eleição as escuras. Triste e 

lamentável. Essa Casa nem teve a noção de quando foi. Teve votos de Sindicato 

que funciona, só sai do armário, do canto para votar em Presidente do Atalaia Prev, 

que vocês são maus representadas. São presidentes que passam e que não tem 

compromisso nenhum para a categoria, que está contribuindo para um fundo 

falido. O funcionário dessa cidade contribui para um fundo falido. Me diga 

presidente quanto é que tem em caixa o Atalaia Prev para uma emergência quando 

o prefeito vai passar o recurso e você complementar uma folha com dinheiro 

próprio. Aí sim cadê o planejamento? Cadê o prédio do Atalaia Prev, que é 

instalado em um prédio do município e eu discordo, pois era para ele estar 

instalado em um prédio próprio. Já teve receita e tem para isso. Mas, quem passou 

não teve um compromisso para fazer uma gestão para o funcionário, mas sim para 

agradar o Executivo.  

 



Eu aqui tenho os meus pensamentos e todos aqui temos seus, não sou obrigado a 

concordar com todos e nem todos são obrigados a concordar comigo. Tenho me 

forma de pensar e de votar nos projetos.  

 

Voltando ao assunto do SEATA, eu perguntei aqui ao Fábio quantos associados 

tinham. Ele falou 400. Perguntei quanto obteve de votos e ele falou 60%. Os 

comentários que chegou aqui a esta Casa é que votaram 35%. Mas, se em um 

universo de 400 votaram só 35%, tendo ainda urna volante que nunca vi na vida. 

Espero que tenha na minha eleição para eu pegar a urna volante e sair de casa em 

casa, para o cara não ter o trabalho que ir para a urna votar. Eu vou dizer aos meus 

eleitores que não venha, pois vou aí, pois será mais cômodo. Em um universo de 

400 não votar 300, isso mostra que é uma categoria que só vive de momentos, 

quando estar ruim para eles. Procurei saber quanto o SEATA arrecadava, no 

máximo 11 mil, uma quantia considerada boa. Mas, quando não teve desconto em 

folha foi para 3 mil reais. Então, quem não pagou foi o servidor. Então, quem está 

acabando com o Sindicato não é o prefeito e nem os vereadores, quem está 

acabando é a falta de comprometimento dos associados com o Sindicato. Pegaram 

o dinheiro e não foram pagar.  

 

Mas, a situação está resolvida, pois o projeto foi tirado de pauta. Tivemos a 

preocupação de tirar o projeto, pois sabíamos que era prejudicial. Fiz aqui um 

projeto acabando a obrigatoriedade de ser associado, mas foi derrubado aqui no 

Plenário. A senhora não estava vereadora Camyla, mas quem estava no seu lugar 

votou a favor do projeto do Marcos Rebollo. Ninguém é obrigado a ficar em canto 

nenhum, acabou o coronelismo. Tem que ter o livre arbítrio. Mas, quando você 

assina o desconto em folha, você está autorizando e o porquê tirar?”. 

 

Vereador Fabrício Torres (Aparte) 

 

“Eu queria aqui completar o seu raciocínio e dizer o seguinte, sou totalmente a 

favor da liberdade. Se o funcionário tem vontade de contribuir, ótimo. Se não tem, 

ótimo também. Sou totalmente a favor da liberdade que o funcionário possa ter 

para exercer o seu direito de querer ou não contribuir com o Sindicato". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Cada um de nós temos um entendimento, mas o entendimento mais que vejo é 

que seja debitado em conta, porque quando você autoriza o desconto em folha, é 

porque está querendo pagar. Se não quer, vai lá e deixar de ser sindicalizado do 

SEATA. Então, acho que o dinheiro é meu e pago a quem eu quero.  



 

Que o presidente do Sindicato chame o sindicalizado e diga que ele honre, 

principalmente em uma situação dessa, para pagar a um Sindicato que sei que 

briga pela classe. Aqui, quando o Mano era prefeito o público era um. Quando o 

Zé do Pedrinho assumiu, o público era outro. Mas, o Fábio estava aqui sempre a 

frente do Sindicato. O Fábio representa a categoria e nada mais do que justo pagar 

um Sindicato que lhe representa. Queria eu que o presidente do Sindiguarda 

Estadual me representasse, mas não me representa, é fraco, é omisso e é covarde. 

Então, presidente, tenha postura, você foi eleito para isso e mexe com uma quantia 

significativa boa para o Estado de Alagoas, pois são mais de seis mil guardas no 

estado de Alagoas. Tá chegando o dia da eleição e vamos lançar uma chapa para 

retirar quem não teve compromisso com os guardas do Estado de Alagoas. E, outra, 

se ele me representasse, tenham a certeza que teria a preocupação de pegar o 

número da conta do Sindicato e depositar. 

 

Eu tenho um projeto aprovado aqui nesta Casa, aprovado pelos amigos que tira 

aquela incorporação de gratificação, que passou para dez anos. Mas, quando eu 

entrei aqui, já tinham os viciados lá atrás, que recebem 14 mil, 12, 11, 10 mil. Isso é 

desproporcional para o município de Atalaia. Mas, quero vê incorporar agora, pois 

são dez anos ininterruptos. É quase impossível hoje você manter uma gratificação 

incorporada, pois se falhar um mês, perde nove anos. 

 

As vezes me decepciono com a postura de alguns políticos de Atalaia e com 

algumas pessoas que se dizem atalaienses, sindicalistas, do Atalaia Prev e faz uma 

eleição as escuras. Lamentável, triste. Poucos desta Casa souberam que teve essa 

eleição do Atalaia Prev, que ainda teve coffebreak. Tá de brincadeira comigo. 

 

Mas, o meu projeto nesta Casa era para que fosse feita uma eleição votando o 

ativo e o inativo, pois são vocês que tem que escolher seus representantes. Quem 

tem que votar em quem vai gerir o dinheiro de vocês, são vocês que estão 

contribuindo para um cofre falido daqui a alguns anos. Vocês não escolhem os 

vereadores de vocês, os prefeitos de vocês e porquê é o prefeito que tinha que 

escolher o presidente do Atalaia Prev? Diga-se de passagem, agora está como 

Cuba, de pai para filho e de filho para pai. 

 

Quero dizer a todos vocês amigos vereadores, que tenho brigado pela causa da 

Guarda Municipal e estou colocando aqui um projeto que diz que o município tem 

a obrigação de arcar com 100% da aquisição do uniforme da Guarda Municipal, 

com a VTL, que hoje é sucateada. Tenho certeza que conto com os 13 votos para 



que este projeto seja aprovado, pois estaremos dando uma condição mínima de 

trabalho ao guarda municipal, que é ter o uniforme básico dele”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Com certeza Vereador Marcos terá o apoio dessa Casa, até porque, realmente a 

Guarda ela está abandonada. Eu não sei nem se já pagaram a energia de lá, da 

sede da Guarda, porque tava cortada.  

 

Mas, com relação as gratificações que Vossa Excelência aqui muito bem disse, que 

agora só incorpora com 10 anos, mas, infelizmente, o Portal da Transparência 

daqui do município ele não é atualizado em tempo real e o que a gente vê de 

tempos em tempos, quando eles atualizam, é que as gratificações ainda continuam 

sendo moeda de troca aqui no nosso município. O prefeito continua agraciando 

algumas pessoas com a gratificações. Elas não conseguem mais incorporar, quer 

dizer, ninguém sabe se vai ganhar novamente e se vai eleger o sucessor e vai 

passar os dez anos, mas, o que acontece aqui no nosso dia-a-dia, no real é que 

ainda existem pessoas sendo agraciadas com gratificações e sacrifica o reajuste da 

categoria e ficar os pagamentos em dias. Hoje, é obrigatório as informações serem 

divulgadas em tempo real. Como é que se você pagou a folha do mês subsequente, 

do mês anterior, como acontece aqui já que dia dez eles pagaram o mês passado e 

quando a gente for olhar lá no Portal da Transparência, a gente vem achar uma 

folha do mês do cabrunco. E, quando você faz a comparação das folhas, existisse 

aos olhos da população, olhos da gente a politicagem que ainda acontece aqui em 

Atalaia com o dinheiro do cidadão, com dinheiro da população e do servidor 

público municipal". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tem seis anos de vida pública e vou para sete. E, me preocupei em fazer esse 

projeto tirando o direito de incorporar. Mas, a gente sabe que uma parte da 

população sabe como é que vota. Não foi só com o prefeito que aí estar que 

fizeram acordo, mas com os que passaram também fizeram. Tem pessoas em 

Atalaia que vão morrer e não vai dar um dia de serviço para ninguém.  

 

Eu, vereador Marcos, estou vereador, mas sou Guarda Municipal há nove anos e 

trabalho todos os dias. Estou trabalhando aqui hoje, mas a noite vou pagar o 

plantão. Ganho o salário normal e não fiz nenhum acordo com o prefeito, nem com 

ninguém para aumentar o meu salário. Temos que trabalhar para ganhar o que é 

justo. Agora, o público que muda, como já mudou os do Sindicato, uma turma 



quando era o Zé e outra quando era o Chico, todos votaram para pedir gratificação. 

Hoje, já estão atrás do novo secretário de Educação e de outros secretários para 

ganhar também, pois virou um vício.  

 

Quero dizer a vocês, que antes de fazer uma crítica ao vereador Marcos Rebollo, 

venham a Câmara e olhem a minha pasta, olhem os projetos que tenho ali naquela 

gaveta. Entrei por esta porta da frente e quero sair por ela. Mas, quero que vocês 

digam que por ali passou um cara que fez o bem a Atalaia. Mas, não ser marcado 

como covarde ou omisso nas minhas convicções. 

 

Não precisam mais correr tanto para enxergar os políticos ou os politiqueiros que 

vem para Atalaia. Não precisa mais estar levantando bandeira de quem vocês não 

conhecem, levantando bandeira de quem vem aqui só fazer merchandising, live e 

fotos e depois ir embora sem nenhum compromisso com vocês. Eu fechei o mês 

com cinco cirurgias, três laqueaduras e duas trectomias. Será que eu fiz o bem? 
Todas no valor de cinco ou seis mil reais. E, graças a Deus, Deus me deu amizade 

para pedir, bater a porta de um médico, de uma enfermeira, para pedir. Olhem  

bem quem são os políticos. Talvez a nossa solução esteja em casa e vocês não 

estejam vendo. As vezes podemos cair no conto da Internet, como estar aí o 

Bolsonaro, o conto da Internet, o Fake News. Eu já gerenciei, já fui diretor da 

Vigilância Sanitária, já fui chefe de transporte, trabalho na Guarda Municipal, estou 

vereador a dois mandatos, aumentei a minha votação e algo de bom tenho, 

porque se não prestasse diminuiria a minha votação. Vamos pensar com carinho 

antes de tomar algumas decisões, pois na política não temos tempo de votar atrás. 

São quatro anos com protestos na rua”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Não vou usar a Tribuna, mais a título de informação e como lá atrás eu comecei 

com um projeto advindo de um pedido, principalmente, do Transporte 

Complementar desse município, em tornar Atalaia região metropolitana de Maceió 

e é bom que se frese, que naquele primeiro momento houve uma interferência e 

um grande apoio de dois deputados naquela Casa Legislativa, na Assembleia 

Legislativa do Estado, na Casa José Tavares Bastos. Então, o deputado Joãozinho 

Pereira foi o relator do projeto tornando Atalaia parte da região metropolitana de 

Maceió. E, o deputado Sérgio Toledo foi o autor do projeto que foi aprovado 

naquela Casa e Atalaia passou a ser região metropolitana de Maceió. Alexandre 

onde é que você quer chegar com isso? Naquele primeiro momento teve um 

ganho e logo depois outro ganho e logo depois outro ganho. Hoje, a título de 

informação a todos aqueles beneficiários do Minha Casa Minha Vida que tiveram 



um subsídio naquele primeiro momento, salvo engano, do valor de 8 mil reais, 

porque o valor da casa, por não ser região metropolitana de Maceió, o valor da 

casa era menor. Então, consequentemente, quando passou a ser região 

metropolitana, aumenta o valor da casa e consequentemente o valor do subsídio 

também aumenta. Então, aquelas pessoas que teve um subsídio menor naquele 

momento pode procurar o Pastor Elisson Ney Guedes que ele tem as informações 

mais precisas para aqueles usuários do Minha Casa Minha Vida, em torno de 10 mil 

reais que está sendo ressarcido para ser descontado do valor das prestações ou do 

número de prestações.  

 

Isso se entra na Justiça. Alguém já entrou e já teve êxito na questão. Se entra na 

Justiça e, consequentemente, o juiz ele dá ganho de causa para o beneficiário do 

Minha Casa Minha Vida.  

 

Eu não poderia também de deixar de vender esse peixe, porque se esse ganho foi 

através de um projeto que foi encabeçado naquele primeiro momento pelo 

vereador Alexandre Tenório isso, consequentemente, vem desencadeando essas 

coisas boas para Atalaia. Dizer que aqueles que tiverem interesse, que compraram 

e foram beneficiários do Minha Casa Minha Vida, procure o Pastor Elisson Guedes 

que ele tem melhores informações para dar e vocês têm direito a um aumento do 

subsídio que era para ter sido dado naquela época. Vocês terão um dinheiro a ser 

ressarcido da Caixa Econômica para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida. E, 

desde já também agradecendo mais uma vez ao ex-deputado Joãozinho Pereira e 

hoje o deputado federal Sergio Toledo, por ter dado esse grande apoio que a 

sociedade de Atalaia precisou naquele momento". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Excelentíssimo senhor presidente, secretários, vereadores e vereadoras, pessoal do 

trabalho, Atalaia Pop. Saudar a todos que estão aqui no Plenário em nome do 

professor Fábio Cirilo, das lutas lá do passado.  

 

Eu gostaria, senhor presidente, de mostrar que aqui ontem pela manhã estava aqui 

no Plenário da Câmara e chegou aqui uma equipe do terceiro ano matutino da 

escola Jabes Francisco com a professora Enaide de Barros Silva e a cuidadora 

Cleide de Melo Santos, visitando as dependências dessa Casa. Aqui fizemos 

questão de mostrar a história daqui do Plenário da Casa. Enfim, foi uma manhã 

diferenciada, onde um pouco da história foi passada para os jovens alunos, que no 

futuro serão os homens cuidadores de nosso município. 

 



Senhor presidente, eu gostaria de voltar para o dia 16 de dezembro de 2016. Tô 

vendo aqui inúmeros companheiros que estavam no Fórum de Santa Luzia 

tentando apagar aquele suplício dos funcionários de Atalaia, dos Aposentados de 

Atalaia e do município que estava sendo vilipendiado, quase que diariamente. E, 

nesse dia mais precisamente, senhor presidente do sindicato do SEATA, nós 

tivemos a força e ação enérgica da Dra. Juliana Batistela que ligou de lá in loco 

para o gerente do Banco do Brasil e da Caixa e bloqueou o restante de 3 milhões e 

alguns mil reais. Já tinha ido embora esse dinheiro em menos de um dia. 

Descobriu-se folha que gente que ganhava 15 mil reais, recebeu 7 mil reais aquele 

mês. Depois que a gente passou a situação para ela, que estava de plantão porque 

era juíza de Boca da Mata, ela energicamente resolveu bloquear. Pelo menos a 

aquebrantar aquele momento difícil que passava toda a cidade de Atalaia. 

 

Foi criada a Associação dos Aposentados de Atalaia, a AAPA, onde infelizmente, 

por falta de união por algumas querelas internas, a Associação veio a perecer e 

faleceu e está sem efeito nenhuma. Eu, na hora que começou a zoada ainda tentei 

apagar e fizemos algumas regiões, mas aí havia uma diferenciação lá e o pessoal 

na hora não lembrava que a união faz a força e, por falta de união, nós perdemos a 

força e a Associação está aí sem validade alguma. A gente estava naquilo ali para 

que tivesse um futuro melhor para os aposentados. Nós sabemos das dificuldades 

que existe em todos os municípios. Ainda hoje eu dizia aqui que eu desafio quem 

me traga o nome de cinco municípios de qualquer estado do Nordeste, que esteja 

apto em todos os âmbitos, seja patronais e suas demais obrigações. Até no mundo 

nós temos um presidente que pensa pouco, age muito de forma a atrapalhada. 

Hoje é considerado um mico do mundo o presidente Jair Bolsonaro e eu votei nele, 

porque eu sabia do sufoco que vinha passando o brasileiro há mais de 20 anos. 

Muita gente é defensor de Lula, muita gente é defensor de Dilma, outros são do 

Temer, outros de Bolsonaro, eu não sou de nenhum, eu sou daquele que vê a 

realidade e que procura ver o meu país melhorar seja lá com quem seja. Mas, 

infelizmente não temos a condição de ver isso e cada vez afunda mais. 

 

Essa situação que o Marcos falou de uma eleição quase que ninguém teve 

conhecimento, é fato. E a gente lamenta. Mas, não vimos nenhum ação dos 

senhores aposentados, dos senhores funcionários. Nem que fosse intercalar na 

Justiça. Então, quem cala consente. E, infelizmente o sofrimento vai continuar.  

 

Na terça-feira eu não estava aqui na sessão, que raramente eu falto a uma sessão. 

Tinha oportunamente avisado ao senhor presidente que estava na apresentação da 

banda fanfarra, na Feira Agrária lá na Vila, que foi um sucesso, diga-se de 

passagem. E, como era aquele dia aniversário de vida do meu finado pai, eu tinha 



pedido autorização para estar ausente dessa sessão. Mas, todo mundo sabe que o 

Fernando Vigário jamais vai lutar contra um funcionário que seja, muito mesmo 

contra o Sindicato e contra os aposentados, os quais tenho um respeito ainda 

maior.  

 

Então, a nossa missão aqui é defender na hora certa. Eu quero dizer aqui que 

Precatório, se a do professor, tem que ser do professor. Mas, tenho conversado 

muito com o Fábio, com vocês há muito tempo e agora vou dar um exemplo de 

Arapiraca. Recentemente foi aprovado uma Lei pela Câmara que fazia com que o 

prefeito pagasse os precatórios e foi brecado por quem? Pelo Judiciário. Foi 

aprovado, mas foi bloqueado. Então, não tem validade. Nós somos municípios, 

temos que respeitar Estado e Federação. O que a gente precisa é que o prefeito 

diga se a Justiça mandar pagar eu pago e  ele já disse, já afirmou isso aqui várias 

vezes. E o que precisa aqui é que essas querelas jurídicas tenha um final para que 

se decida. Hoje nós temos visto que todo mundo já concorda que dívida por igual 

e isso é um avanço. Havia subdivisão, onde muita gente não queria que dividisse 

para todos e hoje já se aceita. Então, estamos mais perto e a esperança nunca 

morre, desde que a gente pise com firmeza o espaço onde a gente está vivendo no 

momento.  

 

Eu quero dizer que jamais votaria contra vocês e que se esse projeto estivesse hoje 

para ser votado, do jeito que ele está lá, eu votaria contra, porque eu sou 

independente das minhas posições e nas minhas visões de coletividade. Sempre 

tenho dito, estou vereador há oito mandatos por sempre trilhar o caminho do bem. 

Pode errar, mas a gente erra tentando acertar. 

 

Eu gostaria de dizer que vai chegando a eleição nós temos aqui o funcionamento, 

tô vendo aqui a nossa grande amiga e companheira Camyla que hoje faz parte da 

oposição e nós estamos interligados ao prefeito, fazendo parte da situação. Temos 

que estarmos aptos em todos os momentos da nossa colaboração para melhoria 

coletiva. Individual eu esqueço. Hoje, quando eu procuro falar de política, eu não 

falo do Fernando Vigário, eu falo dos eleitores de Fernando Vigário. 980 votos que 

foram obtidos têm aqui o peso e a responsabilidade da palavra de um vereador. 

Então, a gente precisa pensar muito. Projetos que alguém queira impedir por 

vontade própria, não vai me quebrar a palavra, não vai fazer com que eu vote se eu 

acho que ele é prejudicial e mais à frente quem queira fazer isso vai ver que eu não 

voto contra os direitos de ninguém, pelo contrário, procuro clarear mais e mais 

para que a administração tenha assim um ganho real entre funcionários e entre 

administradores. Até porque, os funcionários são e nós estamos, tanto Poder 

Executivo, quanto Poder Legislativo. Vocês são funcionários para toda a vida. 



 

Antigamente todo mundo dizia funcionário que faz concurso público não vai para 

rua jamais. E, no mundo que a gente tá vivendo hoje, ele já pode ir para rua. Um 

absurdo que eu acho, mas nós somos pequenos para brigar com a Lei Federal. 

Hoje, se o funcionário não cumprir com suas obrigações, ele pode ser deposto, ele 

pode perder seus direitos. Isso é um atraso, é um retrocesso, mas isso veio em 

função dos desgovernos que a gente teve. O governo que passava tiveram ganho 

em algumas coisas, mas tiveram perda maior em outras. Tivemos aqui inúmeras 

denúncias contra o prefeito, dizendo que o dinheiro entrou e sumiu, que o dinheiro 

chegou e não foi pago, isso aquilo e aquilo outro. Mas, ninguém chega aqui para 

dizer que o prefeito já pagou isso e aquilo das duas gestões passadas, que foram 

as duas piores da história de Atalaia. Dois anos para os dois prefeitos e aqui todo 

mundo sabe dessa história. Ninguém calcula quanto já foi pago de Precatório dos 

fornecedores de anos atrás, que a Justiça chega e diz esse mês é tanto para você. 

Desde que o prefeito entrou que paga 50 mil todo mês de Precatórios e ainda tem 

meio mundo de gente no comércio, ainda tem prestação de serviço que não tem 

nem a esperança de quando é que vai sair esse dinheiro. Gente que foi contratado 

e foi deposto sem receber e que tá na Justiça. Nem que esse seu direito vão serem 

ressarcidos. Isso é pelo Município, por essa fresta de que Atalaia fechou, faliu. A 

semana passada dava entrevista na Rádio e mostrava como a situação nossa é 

caótica. Temos hoje por obra e graça do Espírito Santo a proteção do governador 

Renan Filho que é muito fez por aqui ao ajudar a Cooperativa aqui, para a 

Coopervale voltar agir na unidade canavieira, que hoje é o grande elemento de 

alimentação de inúmeras famílias da nossa região. Sabendo-se que a cana-de-

açúcar praticamente faliu todas as usinas da região. Usinas de regiões 

circunvizinhas falidas, fechadas e agora vem uma alento que através da Coopervale 

vai sair a Terra Nova ano que vem, num esforço concentrado também do 

governador Renan Filho que irá e muito alavancar a falta de emprego na nossa 

região. Serão ofertados em torno de 2 a 5 mil, dependendo do decorrer da 

moagem daqui para lá. 

 

É difícil um município como nosso dizer que já saiu do vermelho. Nem vai sair tão 

cedo. O professor Fábio trouxe aqui Milton Canuto, um expert e ele cantava esse 

bolo aqui, que eu acho que cinco ou seis anos atrás já havia isso. Aqui ele fez uma 

previsão catastrófica da economia de Atalaia, do Atalaia Prev e de tudo que está 

vendo nesse momento. Não só de Atalaia, mas de toda a região, por que a cana-

de-açúcar morreu, o ciclo já vai para mais de 50 anos, a partir da então mais 

famosa usina do estado e do Nordeste, a Usina Brasileiro, com 89 anos, salvo 

engano, que vem essa supremacia da cana-de-açúcar. E, hoje, infelizmente nós 

temos aí fornecedores que talvez tenha menos posse do que os próprios 



empregados, mediante a tamanha crise. Mas, Deus é maior e vai fazer com que 

Atalaia procure andar. 

 

Quero daqui parabenizar a Administração Pública neste quesito que trouxe a Feira 

Agrária. Um grande sucesso para a Vila, para o povo de Atalaia. Já cobrei isso lá ao 

senhor prefeito e vou cobrar de novo, pois temos que manter isso e realizar essa 

Feira ao menos três vezes ao ano. Trazer o campo para a cidade, numa integração 

real, onde quem vai ganhar com isso são os alunos, com uma merenda de 

qualidade”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Sobre o Atalaia Prev, o vereador Marcos no pronunciamento dele já falou uma 

grande parte a respeito disso. Já foi pedido isso nesta Casa, que houvesse uma 

modificação do projeto para que acontecesse esse tipo de eleição. Só que isso é 

um projeto oriundo do Executivo. Mas, já houve o pedido. A gente está 

aguardando e no dia que o Executivo achar conveniência, junto com a Procuradoria 

do município, com o pessoal do Atalaia Prev, que tem esse entendimento que hoje 

o vereador Marcos tanto defende e que é, vamos dizer assim, também da grande 

maioria dos aposentados, será apreciado por essa Casa e a gente vê se passa ou 

não passa". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Inclusive isso foi desde pedidos do vereador Anilson, do vereador Marcos Rebollo, 

que fizeram essas Indicações, que inclusive foi subscrita por todos os vereadores. 

Mas, é como o presidente falou, tem que aguardar o Executivo”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nesta Tribuna. 

Em nome do presidente quero saudar a todos os vereadores aqui presente e em 

nome do meu marido Jorge, saudar a todos que estão aqui no Plenário. 

 

Eu gostaria de falar sobre o projeto de lei 02. Quando o Projeto de Lei chegou aqui 

nesta Casa, tinha sido uma Lei Federal do Presidente Bolsonaro. Ele criou aquela Lei, 

mas com certo tempo o projeto caducou. Ao mesmo tempo ele fez outra Lei, que 

ele diz uma coisa hoje e amanhã ele desmancha o que fez. O projeto já tava 

entrado e não tinha mais nenhuma qualidade e por isso que o presidente também 

não colocou mais. Hoje é facultativo. A pessoa que quiser descontar, desconta”. 



 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Só a titulo de esclarecimento, a Medida Provisória do presidente Bolsonaro 

caducou. Mas aqui, se virasse Lei, não seria nem facultativo, seria proibido. Então, 

foi bastante salutar o meu pedido de tirada de pauta, que contou com o apoio dos 

demais vereadores. Essa medida iria sim enfraquecer os Sindicatos, que poderia até 

morrer por asfixia. Sindicato não funciona com falta de recurso. Tive o apoio de 

todos os vereadores. O prefeito botou a mão na consciência e voltou atrás”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“O projeto quando chegou aqui existia a Lei Federal. Mas, demorei tanto passar, 

que como a lei caducou, não existia mais legalidade. Então, naquela terça-feira, o 

projeto já iria ser devolvido mesmo.  

 

Quanto ao Precatório do FUNDEF, eu até disse ao Fábio que realmente sou favor 

que os 60% sejam rateado para a Educação, mas desde que seja rateado para 

todos. Na hora que é rateado com todos, todos ganham e todos perdem. 

 

Quando o Marcos falou aqui que muitos associados não pagam, realmente, pois se 

arrecadava quando era descontado em folha, 11 mil e agora apenas 3 mil, até 

comentei com o Fábio que quando a pessoa quer pagar, vai lá e paga.  

 

Estava bem atenta quando o vereador Marcos estava falando e disse que ninguém 

nunca trabalhou. Graças a Deus essa parte não me atinge, porque eu nasci e moro 

no Jenipapeiro e comecei a trabalhar aos 16 anos de idade. Com 46 anos eu me 

aposentei, pois já tinha 30 anos de trabalho, sendo 28 anos na Comesa. Me 

acordava as cinco horas da manhã. Só tinha horário de chegar na Comesa, horário 

de sair eu não tinha. Se a Comesa ainda existisse, eu ainda estaria trabalhando lá.  

 

Desde a minha época de presidente que o Júnior do Anilson, o vereador Júnior que 

hoje é secretário, assim como o vereador Marcos, solicitaram do Executivo o envio 

de um projeto para que os votos do Atalaia Prev seja de  todos que são 

aposentados e não como é feito hoje, que são apenas os sindicatos. Como se trata 

de projeto financeiro e a Câmara de Vereadores não tem poder de fazer um 

projeto que tenha remanejo financeiro, tem que vim realmente do Executivo. Acho 

que se dê uma pressão, os advogados do Executivo fazem”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 



 

“Como temos aqui hoje vários aposentados aqui presentes, que inclusive quero 

saudá-los em nome do senhor Fernando, que somos vizinhos de bairro ali na Vila 

José Paulino. Pedi aos vereadores que defendem isso, o pessoal do Atalaia Prev e 

os Procuradores do município, inclusive os aposentados, que se tiveram um projeto, 

um modelo de Lei que tenha esse tipo de votação, em que o presidente e a 

diretoria do órgão previdenciário de cada município, nos traga, pois fica mais fácil. 

Existem entendimento jurídicos de que pode e de que não pode. A Câmara de 

Vereadores de Atalaia, somos abertos ao diálogo e é isso que temos procurado 

fazer ao longo dessa nova Legislatura. 

 

Na Legislatura passada chegou aqui um projeto de Lei, em novembro ou dezembro, 

pedindo o parcelamento do débito do Atalaia Prev. E, naquele primeiro momento 

foi entendido que a Câmara de Vereadores estava votando contra os aposentados. 

Naquele momento algumas situações em termo de redes sociais, não sabia nem do 

que se tratava. E, a Câmara de Vereadores estava votando era a favor dos 

aposentados. Houve o parcelamento, está sendo cumprido e aquilo fez com que o 

aposentado garantisse mais um salário em dia. Então, é bom que antes se estude 

aquilo que está se pedindo, para que não diga que a Câmara é ou não é aquilo. 

Isso não só acontece com a Câmara, mas com todas as entidade de classe”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“A vereadora Maria da Comesa foi a favor da devolução do Projeto 02, porque é 

um problema daqueles que autorizam descontar na folha. Quem não quiser, que 

desautorize ser descontado. É um problema do funcionário.  

 

Também sou a favor que os aposentados possam votar para escolher o presidente 

do Atalaia Prev. O Marcos já pediu isso, mas podemos nos juntar para pedir isso 

novamente. 

 

Também quero parabenizar a todos da Feira Agrária do Crédito Fundiário, da Iteral. 

Foi muito boa e que venha sempre para a cidade”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Esse foi um pedido meu desde o primeiro ano de mandato, mas infelizmente 

ficamos aqui aguardando”.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 



 

“Gostaria de fazer uma Moção de Parabéns para o Grupo Sentinelas da Manhã, em 

meu nome, pelo evento que houve. Estenda para o Padre Manoel e Padre Alex”. 

 

Vereador Mauricio Tenório  

 

“Quero parabenizar todo o Executivo na pessoa do secretário do Planejamento, o 

Nilton e também teve uma grande importância na Feira da Reforma Agrária o 

André, filho do Fernando e o secretário de Agricultura. Esses três parceiros aí foram 

quem organizou essa Feira. Então, mérito seja de vocês. Que seja uma Moção 

Coletiva. 

 

O agricultor, os produtores vieram mostrar sua produção e todo mundo lá vendeu 

bem. Eu já solicitei aqui várias vezes que a gente devia ter um Mercado Público 

para poder ter isso diariamente, para a gente ter a produção lá do Assentamento 

vendendo diariamente, porque vem com preço melhor, vem uma mercadoria mais 

fresca e boa. Então, fica melhor para o nosso município. Para a gente ter isso como 

tem em outros municípios. 

 

E, falando aqui sobre a questão do projeto, eu tenho uma posição e não é porque 

tem impressa, que o Sindicato acompanhe que eu mudo a minha posição, a minha 

posição só é uma. Eu sou líder do prefeito, o projeto tava aqui e se estivesse eu 

acompanharia e pediria a bancada para votar de acordo com o que o prefeito 

mandou. Não tô aqui para fazer média para ninguém. Agora, foi retirado e eu vou 

discutir o mérito aqui na presença dos professores, quando tiver mais professores. 

Eu vou discutir o mérito do sindicato, o porquê as coisas que acontecem. Não 

tenho medo e não peço segredo a ninguém. Agora, o mérito eu vou discutir e vou 

mostrar a realidade do Sindicato, a realidade do projeto e como funciona. Vou 

discutir quando tiver os professores que eu quero mostrar a massa dos professores, 

não quero mostrar a um grupozinho pequeno. Quero mostrar aos professores do 

nosso município como é que funciona o Sindicato, como é que funciona a parceria 

com o Executivo. Eu vou discutir quando tiverem os professores em massa.  

 

Como disse o vereador Marcos, quando você faz uma boa administração, quando 

você faz e que você assumir um cargo e que fez alguma coisa, é forte e tem mil 

associados. Os associados só paga quando é descontado em folha, na pressão, 

então o Sindicato não funciona, não tem o que mostrar. Então, Sindicato se ele fez 

ou faz, então porque o Sindicato não se juntou quando diminuiu para que fosse lá 

pagar e dissesse agora que a gente vai ser forte cada vez mais. Por que não se 

juntou? Quantos filiados tem? Mas, quando não foi descontado em folha o 



Sindicato acaba? E, vocês não estão ajudando a categoria de vocês, só ajuda se for 

descontado lá, se tiver o direito de descontar lá na folha que é passada ao 

Sindicato? Cada um tem sua obrigação. Eu sou filiado a UVEAL e eu tenho o direito 

de pagar a UVEAL, porque a minha entidade ela me representa. Então, se o 

Sindicato está representando vocês bem, vocês tem que pagar. Agora, não quero ir 

pagar, é problema dos servidores. 

 

É problema dos servidores com o Sindicato, não é problema do vereador, que aqui 

o povo chegar às vezes aqui para dizer a responsabilidade do vereador. O vereador 

estar aqui para fiscalizar e legislar. Então, quando chega o Projeto de Lei aqui, a 

gente discute ele e cada um por isso, que são 13, cada colegiado é diferenciado, 

que cada um vereador tem sua opinião e cada um como a gente vive num país 

democrático de direito, cada um tem que respeitar a opinião do outro. 

 

Agora o meu ponto de vista eu vou discutir aqui vereadora Janaína, vereadora de 

Camyla, o porquê foi retirado esse projeto. Depois eu vou discutir aqui e vou 

mostrar o mérito dele, o mérito desse projeto. Vou mostrar para a maioria dos 

professores saber a realidade. Que a maioria dos professores, se tivesse a maioria 

tava aqui, a maioria tava aqui pedindo, mas não tô vendo maioria. Eu vou mostrar 

o porquê foi tirado esse projeto e como funciona o Sindicato aqui do nosso 

município. Muito obrigado".      

 
 


