
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“A nossa vinda a Tribuna hoje é para lamentar profundamente a situação de 

segurança pública que vivencia o nosso município neste momento. É público e 

notório a onda de assaltos diários, tanto faz de dia, como de noite, que vem 

ocorrendo sistematicamente em nosso município. E, não vemos providencia 

nenhuma para que seja feita uma retaliação a esses desmandos, que atingiu até, 

segundo noticias dos companheiros, o Fórum do nosso município. Também a 

Escola de Habilitação também assaltada, assim como inúmeras residências que 

estão sendo assaltadas todos os dias, sempre com as duas turminhas que reversa 

seus elementos para irem assaltar. Daqui para Viçosa está um verdadeiro mar de 

bandidagem. A Policia tem um setor que estuda essas situações e nos temos aqui a 

nossa obrigação de cobrar”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente 

 

“Parabéns vereador. Hoje esse é um assunto do dia aqui em nosso município, sem 

contar com a violência em nosso Estado. Perdemos um atalaiense, que foi morto, 

porque seu celular não prestava. No outro dia mataram um outro em um roubo na 

Bomba do Gonzaga. Essa violência está migrando para Atalaia. Aproveitando sua 

fala, quero que o amigo também peça ao gestor, que mande a Guarda tomar conta 

da feira do município de Atalaia. O trânsito de Atalaia está um verdadeiro caos, 

está feia a situação do nosso município, tanto na Vila José Paulino, como na do 

centro de Atalaia. Tem que fazer um trabalho para desviar o trânsito, pois os 



comerciantes estão sofrendo com isso. É preciso analisar o trânsito de Atalaia, para 

organizá-lo juntamente com a Guarda Municipal”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vereador, o senhor está coberto de razão, mas, infelizmente a Guarda Municipal 

está a mais de 50 dias sem receber, sem condições nenhuma de trabalho. Tem que 

primeiramente dar condições aos Guardas e pagar em dia, para que assim a 

Guarda possa tomar as providências”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Mas, eu queria  aqui também dizer que mediante a crise que está forte, temos a 

obrigatoriedade de ter 30% do efetivo nas ruas. Vereador Quinho, eu não 

concordo com atraso de salário, mas vamos e venhamos, em relação à crise que 

está instalada nesse país, nós poderíamos ter os 30% para dar uma seguridade. Eu 

queria voltar a quase um ano atrás e mostrar aos senhores vereadores que Atalaia 

teve mais cinco viaturas inclusa no seu dia a dia, reflexo da luta nossa aqui durante 

anos para que o Governo chegasse a esse ponto. E, hoje nós precisamos, senhores 

vereadores, tendo a experiência desses trinta anos de vida pública, tomar algumas 

providências, tipo as motos que aqui frequentam não existe a obrigatoriedade de 

emplacamento, e aí a gente vê as vezes as blitz dia de domingo e dia de sábado, 

constantemente atrás de angariar recursos, só pode ser, porque não tem no dia a 

dia para que prenda esses ladrões. Então, nós precisamos de uma urgência 

urgentíssima nessas medidas". 

 

Vereador Toni Barros 

 

“É lamentável a nossa cidade está voltando a esse clima de novo, porque como 

você sabe, eu mesmo fui vítima, junto com a minha família, desses bandidos e 

infelizmente está voltando tudo novamente. Eu sugiro até que nós convoquemos 

de novo o comandante da companhia aqui do nosso município, para a gente 

debater a violência do município. E, convoquemos também o diretor da Guarda 

Municipal, para a gente exigir que essas medidas sejam tomadas na nossa 

comunidade. Gostaria que fosse feita essa convocação e, se possível, que ela seja 

coletiva". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“Colocar a convocação da Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal e do juiz e do 

promotor, já que o Fórum também foi assaltado. Que a gente faça uma sessão 

pública relativa à segurança pessoal de todo cidadão". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente 

 

“Eu sou defensor do salário em dia, eu sou defensor da Guarda uniformizada, eu 

sou defensor da Guarda com VTR, com viaturas boas para dar condições de 

trabalho. Agora, não justifica eu como Guarda Municipal, abandonar meu serviço. 

Sou contra atraso de salário, mas também eu tenho um nome a zelar. E, outra, hoje 

está atrasado, mas em momentos atrás estava em dia e foram roubadas 40 telas de 

LED do Amâncio, 18 CPU's e outras coisas. Isso foi denunciado aqui por mim e 

naquele momento eu passei a ser vilão, porque eu vim aqui cobrar quem era o 

guarda no plantão do dia. Se está no plantão de 24 horas, tem que dar conta do 

plantão. No momento não apareceu ninguém. Pegaram o vigilante e o guarda que 

estava lá no dia e mandaram ele dar um depoimento dizendo que foi colocado 

uma arma nele. Tudo mentira, tudo forjado. Naquele momento estava em dia o 

salário e não justifica hoje acontecer o roubo e dizer que é porque está atrasado. 

Em dias foi roubado, em atraso foi roubado. Sem contar que sumiram duas Tv's lá 

do Hospital da Vila. Um Hospital que é aberto a emergência 24 horas. Então, o que 

dizer mais aqui? É convocar para saber o que está acontecendo. O efetivo trabalha 

a noite? Ele vira o plantão?". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Como o vereador falou, o responsável tem que pagar. Não existe levar duas 

televisões de dentro do Hospital, televisões que são grandes e em um local que 

tem um movimento constante, diariamente. Que o responsável pague. Mas, que a 

Guarda Municipal de Atalaia está abandonada, ela está. Me desculpem dizer, mas 

está com tempo que está abandonada a Guarda. Existe a motivação parra trabalhar? 

Existe, quando se tem pagamento em dia e condições de trabalho. Mas, não tem 

condições de trabalhar. De 100 guardas, 30 estão encostados e a serviço de quê? 

Meu que não é. Tem que botar esse povo para trabalhar, seja ele quem for”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

"Gostaria que fosse feito essa convocação para uma sessão pública aqui, porque a 

gente teria a Rádio e seria um instrumento maior de jogar mais longe. O Judiciário 

e o promotor pode querer lá no Fórum, mas a gente convocaria por aqui, porque 



quem está convocando é justamente o Poder Legislativo e dá um alcance maior 

através da rádio e do sistema de redes sociais.  

 

O que nos chama atenção aqui é que nos povoados, o meu mesmo, tem hoje uma 

invasão de gente de fora, com tornozeleira, cheio de tatuagem e etc, que não 

estou aqui sendo contra ninguém, mas que na realidade traz assim uma uma cisma 

ou uma suspeita de coisas não muito boa. E, a gente não vê uma blitz generalizada. 

Só vê nos pais de família que estão tentando ganhar dinheiro em carro de linha 

para ganhar a vida. E é isso o que nos revolta. Precisa urgentemente de haver uma 

ação como a que foi feita feita no Pilar. A Polícia tem uma inteligência e cadê essa 

inteligência que não aparece aqui? Há pouco tempo atras estava essa violência lá 

na Porangaba e Ouricuri, está aqui o nosso amigo vereador Marivaldo que sabe 

disso. Depois que a policia caiu lá, houve alguns confrontos, alguns meliantes 

perderam a vida e acabou. Pilar foi feito do mesmo jeito e acabou. Rio Largo estava 

do mesmo jeito e a Policia foi lá e acabou. Quer dizer, agora vamos ser o receptor 

de tudo que não presta no Estado de Alagoas? Está na hora de tomar uma atitude". 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Lá realmente diminuiu uns 70%. Só que agora, no final de semana da semana 

passada, tomaram o carro do filho do nosso colega Chico do Coqueiro, ali logo 

depois da Chã de Jaqueira. O pneu do carro furou, ele estava trocando e levaram o 

carro do rapaz e levaram ele ainda. Como Vossa Excelência está dizendo, os 

Povoados estão servindo de esconderijo, porque esses elementos eles tem 

tornozeleira, outros são fugitivos e procuram se esconder nos nossos Povoados. 

Muito bem colocado e siga em frente que eu estou de acordo e conte comigo". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Eu gostaria de dizer que é lamentável o que acontece na vida da gente, o cidadão 

trabalhar, às vezes com salário em atraso, e quando é na madrugada ser furtado 

por alguns bandidos que vivem só de matar e roubar o que os outros tem 

conquistado com suor. Em Maceió foi a sobrinha de um advogado, de um de uma 

deputada e de outras autoridades e a polícia rapidamente parou o Benedito Bentes 

e quebrou três na hora. Eles reagiram e pediram para morrer. E, hoje estão lá as 

mães a reclamar, porque meu filho independente de tudo é meu filho. Sim, minha 

senhora, mas anda tirando a vida dos outros. E, aqui senhor presidente, senão se 

tomar uma atitude rápida vai começar a ter estrupo, vai começar a ter sequestro 

com resgate e etc, e chegar as mortes, porque se alguém conhecer numa hora 

dessa, vai morrer.  



 

Fui vítima também no sábado pela madrugada. Invadiram minha casa e eu tinha, 

graças a Deus, tomando alguns comprimidos para dormir, pois já estava com três 

dias que não dormia direito e peguei no sono tão pesado que acordei já tinham 

limpado tudo lá. Graças a Deus não mexendo comigo, mas poderia ter me matado, 

porque se eu acordo e vou atrás de um, dois ou três me pegava, pois andavam de 

4 ou 5, ninguém sabe bem direito se era 5 ou se era mais de 5, porque foi a noite 

todinha isso em Santo Antônio. Que eu saiba, quatro casas foram roubadas, 

defecaram na casa de um cidadão, fizeram a esposa de outro botar café para eles, 

fizeram o rapaz deitar na cozinha. Olha, foi um terror e só quem sabe é quem passa. 

 

Então tá na hora da polícia tomar as providências, para que a gente não perca os 

pais de família na mão de bandidos que não tem nada a oferecer a nossa 

sociedade. Gostaria também dizer que os pais e as mães estão também cuidando 

pouco dos seus filhos, porque se eu tenho um filho meu e ele chega em casa com 

um celular de valor maior, como é que você não procura saber de onde foi que 

você comprou, quando foi que conseguiu isso. Aí a mãe acha que é normal dar um 

celular de graça e quando vai ver já está dentro da mortandade e não sai mais, 

infelizmente. O destino é o cemitério. Infelizmente essa é a Lei do Brasil e o que é 

que estão dizendo aí, estão dizendo que Bolsonaro vem aí, então vamos agir, 

vamos fazer dinheiro, porque não vamos ter mais chance lá na frente. Rapaz, isso é 

um absurdo. 

 

Senhor Presidente, eu gostaria de dizer que hoje é um dia de tristeza para nós. Do 

jeito que morreu uma menina lá, de 15 anos, aqui já morreram e a mortandade de 

jovens aqui é um absurdo se a gente for observar através de drogas. A mortandade 

de Pilar, que Vossa Excelência trabalha lá na Guarda e sabe que ela triplicou com 

mais de mil por cento de aumento". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“O senhor tocou no assunto de morte é um assunto muito dolorido e a gente 

precisa pedir uma Moção de Pesar, coletiva de preferência e que seja encabeçada 

pelo vereador Marcos e pelo vereador Anilson, para a família de Dona Lenira, mãe 

do Ricardo e do Márcio aqui do Girador, da padaria, pessoas com quem eu convivo 

desde o tempo de criança. Assim também como lá na Vila, a família do Adilson, 

que mora ao lado do cemitério, que também teve uma morte inexplicável ontem. E, 

eu queria uma Moção de Pesar para a família de Dona Lenira e para a família do 

Adilson. Coletiva as duas". 

 



Vereador Marcos Rebollo – Presidente 

 

“Gostaria de pedir um minuto de silêncio”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Antes de encerrar, gostaria apenas de dizer que no dia 28 vamos ter uma 

obrigação cívica da mais alta importância para o nosso país, onde no primeiro 

turno já estava ao lado do Capitão Bolsonaro e vou continuar como o escolhido 

para ser o presidente do meu país. Lamentar o momento de escárnio, de desordem, 

de bagunça que vive nosso país, acreditando fortemente que com um Governo 

mais sério e mais rígido, nós teremos cidadãos mais felizes, mais livres e mais 

completos. Acho que nós vamos ter uma repaginada nesse país e por isso solicito a 

quem possa votar, votar em 17, votar em Bolsonaro". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Em primeiro lugar, me solidarizo com os nobres colegas pelo falecimento da 

senhora Lenira e do Adilson. Ao tempo, que também me solidarizo ao Presidente 

desta Casa e toda sua família pelo grave acidente ocorrido com seu filho. Peço a 

todos os atalaienses orações pelo Vinícius que já dá sinais de recuperação. Que 

Deus, na sua infinita misericórdia o traga de volta aos seus familiares e aos seus 

amigos. 

 

Hoje venho a esta Casa trazer uma reclamação que eu ontem recebi do pessoal da 

usina Ouricuri, sobre a falta d'água. Ontem recebi no meu WhatsApp um 

comunicado da Prefeitura falando que não vai ter água esses três dias aqui nos 

Altos e na Nova Olinda. A gente sabe que esses problemas acontecem e que 

espero que sejam solucionados. Mas, também já ouvi na página de algumas 

pessoas que essa falta d'água não começou ontem, foi desde sexta-feira que esses 

bairros estão sem água. E, ontem recebi um áudio de uma amiga da Ouricuri 

pedindo que eu solicitasse também aqui providência, porque lá na Ouricuri isso 

está sendo constante, a falta de atendimento na Unidade Básica de Saúde por 

conta da falta d'água. Então, eu peço ao gestor, ao secretário de infraestrutura que 

tome as devidas providências em caráter de urgência. Que saiam dos seus 

gabinetes e procurem realmente resolver isso em caráter de urgência, tanto da 

Ouricuri, como aqui da região dos Altos, Mirante e em Nova Olinda, porque 

realmente sem a água não tem como ter o atendimento médico. 

 



Um outro pedido meu, que já preparei e vou encaminhar, é que eu tenho visto nas 

redes sociais que a Prefeitura começou a fazer a reposição de lâmpadas em 

algumas localidades e eu queria pedir encarecidamente, não estou pedindo 

lâmpada para minha casa não, estou pedindo para o Distrito Branca. Esta vareadora 

já colocou 189 lâmpadas lá, mas a gente sabe que isso é insuficiente, porque 

diariamente o problema vem ocorrendo e realmente o Distrito Branca, hoje aqui 

representado por todos, mas especificamente pela vereadora Janaína do Cal e pelo 

vereador Ricardo Calheiros, realmente não tem sido atendida as nossas 

reivindicações. Eu não sei o motivo, mas o Distrito Branca realmente está esquecido 

pela gestão. 

 

No último no último domingo, a vereadora Janaína do Cal deu continuidade a festa 

dos Dias das Crianças, onde nós fizemos um lindo torneio infantil lá na minha 

residência para as crianças do Distrito Branca. Desde ontem as aulas do Mais 

Educação, que oferece aula de esporte, só que a Escola José Martins, o pátio dela é 

do tamanho desse Plenário, então desde ontem cedi o campinho de futebol da 

minha casa para que as crianças possam ter a sua aula de Educação Física. Então, 

desde ontem esses alunos estão indo para lá acompanhados dos seus professores, 

até os professores estavam ociosos, pois não tinham o que fazer com os meninos 

num espaço daquele”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente 

 

“E a Branca não dispõe de um Ginásio Poliesportivo?”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“É porque o ginásio é na escola da Chã. Na outra escola são crianças menores, 

então assim fica até meio complicado o professor levar esses alunos e é distantes 

para os pais. É uma parceria que a gente tem com a gestão, mostrar que a gente 

quer que a não funcione fazendo também a nossa parte. 

 

Mais uma vez nós vimos a essa Casa pedir, na semana passada todos nós pedimos 

e até hoje não tivemos, pelo menos eu não tive, nenhuma resposta. Se algum 

vereador teve, que por favor me repasse. Hoje são 23 dias do mês de outubro e o 

mês de setembro ainda não foi pago da administração, dos médicos. Não sei se foi 

pago ontem à tarde dos médicos, mas até ontem de manhã não tinha sido pago. 

Também a grande a maioria da Educação. Enfim, nós chegaremos aqui agora só 

teremos o repasse do dia 30 e provavelmente eu não sei como se encontra os 

cofres públicos, mas provavelmente essa folha não termine o dia 30 e a bola de 



neve a cada dia que passa vai aumentando. Para que nós possamos dar uma 

resposta a sociedade, nós precisamos ter essas respostas". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“É impressionante. É o setembro negro aqui em Atalaia.Se analisarmos, todo mês 

de setembro tem essa dificuldade”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Será que já faz parte do calendário de Atalaia? Como uma data que não é para ser 

pago ao funcionário? Eu desconheço. Mas, a gente cobra da gestão, porque a 

gente precisa dá uma resposta à sociedade e a gente não tem. A gente não está 

pedindo favor, se não está podendo pagar, se não tem dinheiro, eu não estou 

dizendo que tem ou que não tem, mais nos dê uma explicação, é o mínimo que 

nós como vereadores, como representantes do povo, precisamos". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Se não tem dinheiro, porque se contrata? Eu estava analisando há uns dias atrás e 

quantas caras novas no município de Atalaia. Acho que primeiro se paga, para 

depois contratar. É uma regra básica. Não podemos ter duas empregadas 

domesticas se não temos condições de pagar. É melhor ter um, com condições de 

pagar, para manter a sua casa limpa. Acho que tem que colocar o pé no freio. O 

que houve há um mês atrás não foi uma disputa de deputado, creio eu que foi de 

prefeito. Começaram uma disputa de 2020 em 2018. Se analisarmos os números de 

contratos que tiveram agora no mês de setembro para outubro, são muitas caras 

novas. Tem que primeiro pagar o que tem e depois vê a necessidade de contratar. 

Tem que se esquecer a política de 2020 e viver o dia de hoje, pagando os ônus em 

dias dos funcionários atalaiense. E, depois disso, contratar”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

"Assim, eu não estou aqui querendo julgar, mas eu posso pontuar no Distrito 

Branca cinco pessoas que de um mês para cá foram contratadas. E, outras que as 

gratificações voltaram. Isso daí eu posso pontuar abertamente. As cinco que foram 

contratadas, não foram pessoas que votaram na Janaína do Cal, mas eu sei que 

elas precisam de um emprego. Eu não estou dizendo que elas não tenham direito 

de conseguir um emprego, agora tirar de um santo para cobrir outro, aí eu acho 

que realmente é falta de gestão, é falta de administração. Tá tudo errado.  



 

Quero também finalizar minhas palavras dizendo a vocês que respeito a opinião de 

todo mundo, cada um tem o seu direito a livre expressão. Mas, eu hoje venho aqui 

também como cidadã brasileira, prestar o meu voto por um Brasil acima de tudo e 

Deus acima de todos. Espero um Brasil melhor. Vou fazer essa tentativa de ver um 

Brasil melhor no próximo domingo, que nós possamos exercer a nossa democracia, 

cada um com a sua consciência, com o que você acredita que será o melhor para o 

Brasil e que vença o que a maioria dos brasileiros decidirem". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de concordar com Vossa Senhoria e dizer que o outro lado já foi testado 

por 16 anos e já se conhece profundamente. Pelo menos temos a esperança que 

do lado novo tenho coisas favoráveis para o Brasil. Tenho visto nesses últimos dias 

os depoimentos do nosso futuro presidente, que a esta altura já aumentou de 18 

para 20 por cento a sua diferença. Acredito que o povo brasileiro já decidiu de vez 

e vai votar em Bolsonaro nessa tentativa de reorganização e tomada de 

crescimento do nosso país. Estaremos juntos nesta missão difícil, mas não 

impossível, de melhoras para o nosso país, a partir do dia 28, domingo próximo”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Ratifico as palavras do vereador Fernando Vigário e no próximo domingo, a 

vereadora Janaína do Cal vota Bolsonaro 17”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tive uma noticia boa. A secretária de Saúde ligou para mim ontem e disse que 

está colocando todos os consultórios odontológicos para funcionar. Que Deus 

abençoe que isso seja verdade. A vereadora Maria sabe o que passou com o 

consultório do Jenipapeiro sem funcionar. Sabemos da situação do daqui do centro. 

Fica o dentista ocioso, sem poder trabalhar. Um profissional de mão cheia como o 

Dr. Francisco. O quadro de dentista aqui do nosso município, são todos muito bons. 

Espero que dê certo e volte a funcionar, porque será muito bom pra gente, pois 

quando a Saúde funcionando, funciona para todo mundo”.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Fico muito feliz vereadores, do senhor trazer essa resposta para nós aqui. Ao 

mesmo tempo, triste porque encaminhei dois ofícios à Secretaria, duas Indicações 



aqui nessa Tribuna, pedindo um consultório odontológico e pelo menos uma 

resposta para essa vereadora, infelizmente eu não tenho do secretariado". 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Eu também tenho o mesmo sentimento vereadora. Eu mandei também várias 

Indicações pedindo o consultório odontológico do PSF de Santa Inês, que há anos 

está parado. E, Deus queira que seja verdade essa notícia". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"Em Nome de Deus eu gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez está 

aqui na Tribuna falando diretamente com meus pares vereadores e levando a voz 

do povo de Atalaia, do cidadão atalaiense para as autoridades.  Saudar o 

presidente Marcos, presidente em exercício da Casa. Iniciar o meu pronunciamento 

lamentando com grande tristeza, a baixa que a sociedade Atalaia recebeu nesta 

madrugada de segunda-feira, com a morte de Dona Lenira, pessoas com que eu 

convivi durante a minha infância, desde o tempo em que os meninos iniciaram a 

sua padaria. E, do Adilson que foi nosso vizinho lá na Vila José Paulino. Realmente 

são duas pessoas do povo, duas pessoas simples, mas pessoas honradas e pessoas 

de respeito que infelizmente deixa de fazer parte desse plano, mas, com certeza, 

está indo para o plano espiritual onde será conduzido pelo papai do céu para o 

melhor descanso. Deixar para a família de cada um deles, o meu profundo pesar. 

 

Iniciar o meu pronunciamento eu não poderia deixar ratificar a palavra dos colegas 

que me antecederam. E, mais uma vez traz à tona o problema salarial do município 

de Atalaia. Nós já estamos chegando a 60 dias. Mais uma vez estamos chegando a 

60 dias de atraso salarial e toda vez que ocorre isso, a gestão irresponsavelmente, 

quando chegar no dia 30, que pagar o mês de setembro, vai anunciar que está em 

dia. Mas, não está em dia para a gestão, mas aquele servidor que está com 60 dias 

de atraso, quando receber daqui a 8 ou 9 dias, já tem um mês dentro. Isso aí que 

comem os seus créditos, através de juros de cartão de crédito, juros de cheque 

especial e, o pior Vereador Marivaldo, eu conheço boa parte de cidadãos 

atalaienses que por conta desse desmantelo salarial, vive há muitos anos nas mãos 

de agiotas. Inclusive, criou-se até profissões desses cidadãos, que fazem questão 

de emprestar o dinheiro para os funcionários públicos de Atalaia, confiscando o 

seu cartão e todos vocês aqui sabem que é uma verdade e que é uma 

problemática que vem se arrastando há muito tempo. E, não adianta dizer que a 

culpa é do prefeito A ou do Prefeito B, o que se pode dizer de certeza é que os 



prefeitos que estão chegando não estão trazendo conforto e segurança para 

população atalaiense. 

 

Agora há pouco o vereador Marcos trouxe a notícia para gente dos consultório 

odontológicos e as críticas da vereadora Janaína e do vereador Toni por falta de 

resposta. Eu gostaria que realmente essa informação que a secretária deu, 

realmente ela deixe de ser informação e passa a ser efetivo. Por que, talvez quando 

você sentou na cadeira de Presidente e a cadeira da presidência talvez traga 

regalias, que a informação chega para você e não chega para nenhum dos meus 

colegas, nenhum um dos pares vereadores". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente 

 

“Não verdade, ela não mandou essa informação para mim, é que tive a 

oportunidade de sentar com ela e ela mencionou esse comentário. A situação de 

vocês é igual a minha. Só que nessa oportunidade, por acaso, ela me passou essa 

informação dos consultórios. Sei que é brincadeira do vereador Júnior sobre essa 

cadeira. Mas, acho que não só essa informação, como outras informações, não 

estão vindo para esta Casa aqui. Na semana passada falei sobre os salários 

atrasados, mas essa Casa não recebe nenhuma informações se vai  ter pagamento 

dia 10, dia 20 ou dia 30. Ficamos aqui às escuras sem saber qual informação passar 

aos funcionários. O que mais recebi ultimamente foram ligações de guardas 

municipais e de funcionários da administração”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Fazem exatamente um ano e dois meses que eu faço pedido para todos da Saúde, 

para que se concerte a cadeira do dentista do Povoado Jenipapeiro. Nesse 

momento a cadeira nem mais existe lá, assim como o consultório, pois tiraram de 

lá. A secretária me falou que ia mandar um consultório novo para lá, mas até o 

momento não chegou. Espero que esse consultório seja viável, para aliviar o 

sofrimento daqueles que precisam cuidar dos seus dentes”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Que bom que a gente já tem essa perspectiva do restabelecimento. Que fique 

bem claro que já está chegando com atraso para o município de Atalaia, pois 

pessoas que já tiveram problema dentário, que perderam sua dentição, não tem 

mais como reaver. Então, eu acho que a gente não tem o que comemorar, porque 



vai ser instalado o serviço que há dois anos não funciona. Mas, vamos torcer para 

que daqui pra frente realmente ocorra. 

 

Lembro-me bem que na reunião passada eu trouxe à tona uma informação extra-

oficial em que a Educação do município de Atalaia está prestes a perder 

aproximadamente 800 alunos na rede Municipal. Isso causa grande preocupação 

para quem faz parte da Educação, porque o desastre que está com as finanças da 

Educação, termina a gente sem saber se não vai parar. Com isso, não poderia 

deixar de trazer hoje uma nota que vincula nas redes sociais. Primeiro, eu gostaria 

de relembrar que tão tentando jogar a culpa da queda de alunos para os meus 

colegas professores, dizendo que a gente pára muito, que a gente não dá aula, que 

a gente é responsável, mas eu trago aqui uma nota que foi publicada 

recentemente pelo Sindicato dos Educadores, que relata o seguinte: Nós da rede 

pública Municipal de Educação do município de Atalaia viemos a público denunciar 

as condições de vida e de trabalho. Imagine você pai trabalhar sem saber quando 

vai receber o seu salário. Imagine você que vai trabalhar sem saber quando vai 

receber o seu 13º, suas férias. Imagine você pai trabalhar sabendo que as faturas 

das contas de água de luz, de cartão de crédito, estão em casa e não tem o 

dinheiro para pagar. Mas, continua trabalhando. Imagina você que faz 

empréstimos consignados sendo descontado quando recebemos, porém é 

cobrado e a cobrança bancária continua chegando. Imagina você pai, depois de 

tudo isso, quando se aposentar, será ainda mais pior. Imagine você pai como seu 

filho está sendo educado por um educador que já perdeu ou está preste a perder 

seu crédito, seu plano saúde, se ainda tiver, ou que já perdeu há muito suas casas, 

seus carros e até a dignidade por não poder honrar com seus compromissos. 

Imagine você pai ensinar solidariamente e de igualdade e ser tratado com tanta 

indiferença.  Mas, mesmo assim, o educador de Atalaia vai trabalhar. Será que ele 

tem amor pela profissão? Imagine você pai, seu filho fruto dessa Educação.  

 

Quando eu me deparei com essa nota fiquei triste, arrepiado, chegou a cair 

lágrimas dos meus olhos, porque essa problemática vem se arrastando há 4 anos 

no município de Atalaia. Imagine vocês o que está sendo feito para ser resolvido 

essa essa penitência do povo, dos funcionários da Educação do município de 

Atalaia.  Então, chega num momento desse, onde pouco mais, pouco mais de 50% 

dos servidores da Educação recebeu seu salário e a outra parte ainda não recebeu 

o mês de setembro. Eu já venho relatando aqui nos meus pronunciamentos que 

quem segura a economia da família de Atalaia é a Secretaria de Educação do 

município. A maioria das famílias de Atalaia ou depende diretamente ou 

indiretamente de alguém que faz parte da Educação. Então, a gente vem mais uma 

vez trazer essa essa denúncia, a gente já tem diversos pedidos de licitação para 



conhecer, a gente já pediu que seja aberta as contas da Secretaria de Educação, 

assim como os demais blocos da Prefeitura. As prestações de contas, as audiências 

públicas não estão sendo realizadas e fica difícil a gente acreditar que vai ser 

sanado esse problema aí dos consultórios odontológicos, por mais que a gente 

queira, que a gente deseja, a gestão ela vem mostrando a cada dia que está se 

tornando incapaz de resolver, de sanar o problema da população de Atalaia". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Eu gostaria de corrobora com Vossa Senhoria em tudo. Mas, também nós vimos 

hoje pela manhã, no AL TV algumas noticias, sobre a crise, com a criação de 15 mil 

novos empregos no Estado relativas a área canavieira e o financiamento extra que 

o Governador anunciou hoje, para a construção da quarta etapa do canal do sertão. 

Irá beneficiar muitas cidades da região com a mão de obra que será aproveitada e 

vai coibir a migração. Na nossa área canavieira, quando acaba aqui, meio mundo 

de gente vai para o Mato Grosso, para Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e vários 

outros Estados. Não é que deixou de sair gente de Atalaia, mas diminuiu. Temos 

em Alagoas 38 municípios em situação de emergência e o exercito já vai começar 

um projeto de  recuperação da área. O novo Governo vai também, como já vem 

prometendo, atuar principalmente na área do sertão e semi-árido nordestino para 

que a gente busque novos empregos e novas saídas para a nossa população”.   

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Mas, fica ainda a nossa Indagação com o que vem acontecendo com a educação 

de Atalaia nos últimos 4 anos. A gente vê que em em algumas escolas a gente 

conseguiu um melhoramento significativo nos índices do Ideb, mas quem faz parte 

da Educação, quem convive com a Educação sabe que são situações pontuais, que 

para que seja generalizada vai demorar muito, vai demorar muito, porque tá 

faltando condição de vida para os servidores da Educação do município de Atalaia. 

30% dos servidores, eu posso afirmar que 30% dos Servidores  estão há mais de 

anos nas mãos de agiotas aqui dentro do município. Isso é vergonhoso, isso é 

humilhante, isso todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas, uma hora a gente, 

a sociedade vai acordar e a gente vai dar a resposta".  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quem ingressa nessa área do mercado negro do dinheiro, vamos dizer assim, é 

que já perdeu o crédito no Banco. O problema já vem lá de trás. Então, a única 



opção de ter esse crédito de volta, é com alguém nas ruas. Em seis anos tivemos 

três prefeitos e até agora não foi resolvida essa problemática do salário em dia”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"Essa problemática ela vem lá de trás, mas quem tá chegando não tá resolvendo. 

Então, se eu for me confortar com a desgraça que tá lá atrás, vamos votar no 

Haddad, vamos permanecer no erro. O que a gente precisa é compromisso com o 

cidadão atalaiense, com cada munícipe daqui do meu município, com cada um que 

tá sofrendo, que perdeu o seu crédito no Banco, mas perdeu por causa disso, pois 

há muito tempo atrás não sabe quando recebe e na hora que você toma um 

empréstimo no Banco, que a parcela dele é para o dia 20, que você só vai receber 

com 60 dias, você vai ter que pagar duas parcelas, adiantamento do depositante, 

juros absurdo e você perde o crédito e a culpa maior é da gestão que não tá 

tomando conta do povo de Atalaia, que não tá sabendo gerenciar com o pouco 

recurso que tem, que se fosse muito, vereador Marcos, também não saberia 

gerenciar. O que tá faltando é gestão, é organização, pois se soubesse gerenciar, 

mostraria o que acontece. Só se fala em crise, só se fala que não tem dinheiro, mas 

ninguém mostra nada, ninguém abre as portas pra nada, então, esse mês é o mês 

dos professores e é a segunda sessão que eu trago essa problemática, pois eu 

convivo com meus colegas e vejo aflição e o sofrimento de cada um deles".  

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Como falei anteriormente, esse é o setembro negro. Tem o outubro Rosa, mas 

esse  é o setembro negro. Isso não é de agora, vem de muito tempo. Como Vossa 

Excelência falou, o que está faltando é compromisso com o povo. Por que, um cara 

que sai de casa sem ter o que comer direito, fica pensando nos filhos, não vai dar 

uma Educação de qualidade nunca aos seus alunos. Mas, mesmo assim eles se 

esforçam e estão de parabéns os guerreiros, como chamamos os professores de 

Atalaia, que vem enfrentando essa situação há mais de quatro anos. Eles não 

querem mais nada do que o seu salário em dia. Até o seu aumento foi negado 

agora”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Bem lembrado vereador Quinho. Na sessão passada, nós discutimos isso também 

que a data-base não foi respeitada, que o salário não houve reajuste, que os 

servidores da Educação estão passando a receber abaixo do piso nacional e nem 

sequer recebem em dia. Então, fica aí essa alerta e fica aí esse pedido para que 



mais uma vez os gestores do município de Atalaia olhem com mais carinho e acima 

de tudo, com mais responsabilidade para os servidores da Educação. Eu falei da 

Educação, porque sou professor, mas ainda ontem a vereadora Neide Miranda 

relatou que não houve também o pagamento dos médicos e dos enfermeiros do 

município de Atalaia, referente ao mês de setembro. As pessoas que trabalham 

com vida, que trabalha com Educação, tudo passando necessidade. Um Governo 

que está pouco se ligando para a Saúde e pouco se ligando para a Educação. Acho 

que o caminho está errado e tem que ser corrigido, porque daqui para frente só 

tem a piorar". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Só para informar também que o Posto do Jenipapeiro está fechado, o médico 

falou que só vai atender quando receber”. 

 
 


