
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 25 DE JUNHO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“O vereador Quinho pede um minuto de silencio pelo falecimento do Nilton e do 

Ricardo Jorge. 

 

Volto mais uma vez a Tribuna depois de três sessões que eu não faço uso dela. 

Nesses últimos dias eu optei por me inteirar mais dos fatos e ouvir as 

reivindicações que os colegas tem feito aqui nesta Tribuna. Há meses atrás vinham-

se batendo muito na questão de salário, mas, hoje a Prefeito apresenta um quadro 

quase estável em questão de folha de pagamento, que é o que pesa mais na 

questão de funcionário e do município de Atalaia. Falei aqui em outras vezes que 

com a mudança que houve do secretário de finanças, que, salvo engano, tem 

quatro meses que ocupa o cargo e desse tempo para cá ele tem conseguido 

manter em dia a folha do funcionário efetivo, sem deixar de lado os contratados, 

pois também trabalham. Os contratados, não tenho nada contra, mas são 

funcionários do prefeito e a prioridade ainda é do pessoal efetivo. Não se pode 

contratar para fazer falta no efetivo. Quero deixar aqui os meus parabéns para o 

secretário de finanças que assumiu a Prefeitura com folhas atrasadas e com o 

descaso que vinha tendo de vários contratados para assumir a Finanças. Trouxeram 

medalhões, mas a cura estava dentro de casa, um cara simples que assumiu a 

Secretaria e vem dando conta. Ele pegou os meses considerados bons, os meses 

que a receita do município vem boa, mas vai vim os momentos de crise. 

Conseguimos medir o gestor são nos momentos de crise, no momento que está 

caindo. Gerenciamento de folha é no momento ruim, pois, no bom todo mundo é 

bom.  



 

Hoje é a nossa última sessão. Estamos saindo para o recesso e voltando em agosto, 

na primeira semana. Vamos ficar longe um pouco da Tribuna, mas não longe do 

povo atalaiense. Quem quiser falar com o vereador Marcos Rebollo estarei aqui a 

disposição, estarei no mesmo canto, na porta de casa, nas ruas de Atalaia, ouvindo 

e tantando resolver alguns problemas. 

 

Quero aqui, mais uma vez, deixar a minha Moção de Parabéns, que não me canso 

de mandar, que é para o Dr. Antônio. Presta um grande serviço a comunidade 

atalaiense. O Brasil não anda na Saúde, fica engateando e em Atalaia não é 

diferente. Aqui tivemos no Hospital João Lyra um Centro Cirúrgico que fazia pra 

mais de duas mil cirurgias por mês. Mas, hoje não temos mais essa cirurgias feitas 

aqui em nossa casa. Pedimos o auxilio do Dr. Antônio, médico competente, um 

excelente profissional, que vem ajudando os atalaienses. Fico feliz em ter o Dr. 

Antônio como amigo e como médico desse município. A política, lá atrás tirou o Dr. 

Antônio dessa terra. Eu e a vereadora Maria fomos até a gestão que estava naquele 

ano, pedindo para que não tirasse, mas a politicagem e a covardia de quem não 

tem interesse por essa terra foi bem maior do que os interesses da população. 

Graças a Deus tenho para mais de quinze cirurgias feitas pelo Dr. Antônio, que se 

isso foi contabilizar em dinheiro, iria para mais de 30 mil reais. A grande população 

não tem condições de arcar com esse custo. 

 

Temos que tirar o chapéu para o prefeito de Palmeira dos Índios, onde há esse 

encaixe da população atalaiense. Isso é louvável. Hoje, atalaienses fazem cirurgias 

em Pilar e Palmeiras dos Índios. Mas, o nosso sonho é que essas cirurgias fossem 

feitas dentro do nosso município, para que os atalaienses fossem atendidos em sua 

casa. Tínhamos aqui na equipe médica o Dr. Antônio, o Dr. Paulo de Jesus. Pessoas 

que foram anfitriões da Saúde do nosso município, anjos da guarda de muita gente. 

Teve até vereador que foi operado no João Lyra Filho. Hoje sentimos falta disso, 

mas tenho certeza que dias melhores virão para esta terra. Atalaia não está 

condenada e temos a esperança que tudo vai melhorar, em nome de Jesus. 

 

Temos ouvido algumas campanhas de candidatos que vem para esta terra e que 

hoje já está vendo como funciona a política de Atalaia. Pré-candidatos que viviam 

em determinado grupo políticos, hoje já não está mais e caminham com outros 

candidatos. Isso mostra a fragilidade dos políticos do Brasil. É fácil chegar na rua e 

criticar o vereador. É fácil chegar na rua e dizer que o vereador não presta, que o 

político é desonesto. Mas, eu discordo, pois sei do meu compromisso com o povo 

de Atalaia. Sei o que é fazer política em Atalaia, fazer política em uma cidade que 

não tem emprego, numa cidade que não tem industria. Quando Saúde e Educação 



não funciona, não funciona para o vereador, porque a cobrança não é direta com o 

prefeito, mas com os vereadores no dia a dia, pois somos de fácil acesso de se 

encontrar.  

 

Quero deixar os parabéns para o vereador Fernando Vigário que vem fazendo esse 

Casamento Matuto. Quero aqui parabenizar a vereadora Maria da Comesa pelo 

Arraia que faz todos os anos naquela comunidade. Parabenizar ao vereador 

Marivaldo pela festa que faz lá na Porangaba. Vereador Mauricio que faz Carnaval. 

Vereador Alexandre que fez um Bloco de Carnaval. O Toni Barros que fez a festa 

das crianças. O vereador Ricardo, o vereador Quinho. A Fragilidade ela é nítida para 

quem abre a boca e condena o político. Mas, acho que antes da critica, deve-se 

procurar saber um pouco do seu histórico. Eu tenho ajudado, porque tenho a 

consciência de quando faço o bem, recebo o bem em dobro, pois quem planta, 

colhe. Estou fazendo o meu trabalho de legislador neste município e tenho feito 

algo mais que não é da minha alçada. Quantas pessoas não foram beneficiadas 

através de uma intermediação nossa? Vivemos em um município quebrado 

financeiramente, onde a prioridade daqui deixou de ser outras coisas e agora é 

pagar em dia. Venha gerenciar Atalaia pensando como vai ser a folha, que diga-se 

de passagem é exorbitante. Proporcionalmente um dos salários mais bem pagos 

do Brasil é aqui em Atalaia. Mas, tem gente que diz que vereador ganha muito para 

estar ali falando. Mas, acesse o Portal da Transparência de Atalaia que vai ver que 

desorbitante não é o vereador ganhar cinco mil reais, desorbitante é um Atalaia 

Prev que não tem teto salarial, desorbitante é passar a vida toda contribuindo para 

um fundo de Previdência quebrado, onde não tem a instabilidade que amanhã vai 

receber sua aposentadoria em dia.  

 

Vocês sabem vereadores quanto custa para sentar aqui nesta Casa. Sabe quanto 

custa as noites de sono. Hoje, acordei cinco horas da manhã e fico feliz que foi 

para fazer uma ação de cirurgia. Fico feliz por ter acordado essa hora para fazer o 

bem. Não vou divulgar isso para ninguém, pois está nos arquivos de Deus e ele 

sabe da minha consciência e do meu coração. Quero dormi mais tarde e acordar 

mais cedo para continuar fazendo o bem e proporcionando coisas boas para esta 

terra. Tenho consciência que não é fácil, mas tenho também livre arbítrio para subir 

em qualquer palanque e dizer as minhas ações que fiz durante os meus seis anos 

de vida pública neste município. Jamais vou me curvar ou me calar diante de um 

critico que não sabe o que é politica e as vezes foi julgado várias vezes e não vou 

aceito para esta Casa. Pessoas que vem para a campanha de quatro em quatro 

anos para fazer uma anarquia politica. Procuro saber qual foi o social que ele fez 

durante esses quatro anos. Mas, se vocês olharem nos arquivos de vocês, vão ver o 

quão bem fez para as pessoas.  



 

Não tenho ido à Prefeitura pedir para mim, mas tenho ido pedir para alguma 

pessoa. Na semana passada, estava com oito dias que não tinha água no Mirante. 

Falei com o secretário João Eudes que, diga-se de passagem, apesar das condições 

mínimas, tem feito um bom trabalho neste município. Tenho falado isso várias 

vezes. Tem pessoas que até o criticam, sem ele poder resolver. Mas, dentro de suas 

limitações, tem atendido toda a população de Atalaia com carro-pipa, com patrol 

com trator, com limpeza de ruas. Quero que esse cara que critica o politica venha 

para um debate comigo que quero perguntar a ele qual uma família que ele 

beneficiou em Atalaia com alguma coisa. Não é com dinheiro, é com ações. Eu 

tenho inúmeras ações dentro deste município. Quero sim permanecer em Atalaia, 

independente de ser politico ou não. Politica passa. Não pense que essa cadeira 

você comprou para você. É um cargo transitório que muitos já pesaram que não ia 

terminar, mas terminou.  

 

Tenho um projeto aqui nesta Casa onde tira as gratificações exorbitantes que 

quebram o município de Atalaia. Hoje, Atalaia para ter uma gratificação 

incorporada são dezenas ininterruptos. Mas, quando não tinha isso, todo ano se 

botava gratificação. Eu tenho em casas pessoas que poderiam se beneficiar, 

poderia usar o meu cargo de vereador para pedir para um familiar para colocar 

uma gratificação. Mas, sei que se pedisse, talvez amanhã essa pessoa não 

recebesse, pois teria pessoas para receber na frente dele. Temos que fazer o que é 

justo. 

 

Esse São João começou com o Casamento Matuto do vereador Fernando. No 

domingo, quero convidar a todos os atalaienses para participar da segunda festa 

que fazemos lá no Trevo. Quero convidar a população atalaiense, pois será um 

prazer se confraternizar com vocês nos meus 42 anos. Desses 42 anos, tenho 37 

anos de Atalaia. Me considero filho de Atalaia, porque aqui me acolheu de braços 

abertos e tem acolhido até hoje. Quero sair da politica sim, mas sem deixar 

inimigos. Tenho plantado coisas boas, para que amanhã eu possa andar nessas 

ruas de Atalaia e as pessoas dizerem que ali vai um homem de bem e que fez algo 

por esse município. Amo essa terra de coração e nunca vou abandonar ela. Que 

possamos no dia 30 de junho fazer uma grande festa”.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Como não teremos mais sessão no mês de julho e Vossa Excelência completa ano 

agora no final do mês, gostaria diante mão de pedir uma Moção de 



Congratulações coletiva ao vereador Marcos. Desde já os meus parabéns vereador 

Marcos”.               

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Em primeiro lugar gostaria de informar aos senhores vereadores sobre as 

emendas. Existe um projeto em tramitação na Casa e essas emendas elas falam a 

respeito da Lei 774 de 1993, sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. 

Os vereadores que quiserem depois dar uma olhada no que está sendo modificado. 

O Jurídico da Prefeitura me procurou e pediu que eu fizesse essas emendas, que 

tratam apenas de algumas punições. Uma é modificativa e a outra é aditiva. Está se 

falando de infração administrativa do servidor, onde está realmente até 

favorecendo um pouco mais o servidor na questão de uma infração administrativa. 

Não vi problema algum. Apresentei as emendas e os senhores depois deem uma 

olhada para que a gente possa apreciar e votar juntos aqui nesta Casa. 

 

Hoje venho pedir aqui através da minha Indicação de hoje, inclusive peço ao 

vereador Mauricio o seu apoio, pois sempre está aqui para nos ajudar. Não sei o 

nome da Rua, mas coloquei o ponto de referência que é naquele lava-jato do 

Junior Macaxeira. Aquela Rua está precisando de apenas duas lâmpadas. Lá 

também tem uma bueira totalmente entupida e que está causando grandes 

transtornos, principalmente para o comercio do rapaz. Essas chuvas que teve na 

semana passada, eu estive até lá e estava tudo alagado, não conseguindo passar 

carro nenhum para o seu trabalho. Prejudicando o comercio do rapaz, que vive 

disso. Peço ao secretário o que ele puder fazer com urgência, porque estamos no 

inverno e a tendência será piorar e ele não pode passar o inverno todo sem poder 

trabalhar, pois o problema será ainda maior. 

 

Quero aqui também parabenizar ao vereador Fernando Vigário, seu filho, Anibal e 

todos que estavam presentes nesta festividade. Foi uma festa muito bonita.  

 

Peço aqui mais uma vez e meu pedido será incansável até que seja resolvido. Dois 

médicos para o Distrito Branca. A situação continua do mesmo jeito. Fecharam os 

olhos, tamparam os ouvidos e a população é quem está sofrendo. Estou batendo 

nesta tecla toda semana, estou sendo tida até como chata. Falaram do Mais 

Médicos, esqueci a quantidade, mas dos municípios contemplados com o Mais 

Médicos, Atalaia está fora. Por não ter sido contemplada com o Mais Médico, vai 

ficar o resto da vida sem médicos no município? Os médicos existentes no Estado, 

não acredito que venha só os do programa Mais Médico. Já que essa linha já foi 



descartada, pois não sei porquê motivo o município não foi contemplado, então, 

que seja feita agora de outra forma. O que não pode é continuar como estar. 

 

Hoje encerramos o primeiro semestre dessa Sessão Legislativa de 2019. 

Retornaremos em agosto. Quero dizer que a vereadora Janaína do Cal está em 

recesso as terças-feiras da Câmara Municipal de Atalaia, porém, estou todos os dias 

a serviço do povo atalaiense. Podem me procurar, porque estarei sim trabalhando 

e buscando as melhorias que tanto necessitamos. 

 

Reforçar o convite, pois teremos dois Arraiás neste final de semana que vem. Da 

vereadora Maria da Comesa e do vereador Marcos Rebollo. Que todos possam 

participar”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Antes de tudo quero agradecer a Deus. Obrigado Senhor por tudo. 

 

Quero parabenizar a todos os organizadores do palhoção do Jenipapo. Realmente 

foi uma festa bonita que tivemos no dia 23. Os patrocinadores foram Maria da 

Comesa, Jorge Ferreira Cavalcante, Luciano Ferreira Cavalcante e Carlos Jorge 

Ferreira Cavalcante. A população nos ajudou a arrumar e ficou muito bonito. Quero 

agradecer ao meu amigo Quinho que mandou um prêmio. Também a primeira-

dama Rosiane que mandou um brinde também. Foi uma festa muito bonita e senti 

a falta de vocês. 

 

Quero também parabenizar a festa do Casamento Matuto que foi realizado ontem 

por nosso amigo Fernando e André. Muito bonito. Infelizmente não tive condições 

de comparecer, porque estava altamente cansada, porque a nossa festa terminou 

as três horas da manhã. 

 

Quero desejar a todos um feliz São Pedro e convidar aos vereadores e a população 

para se fazer presente na nossa festa de São Pedro, no palhoção do Jenipapo. 

Também para a festa do dia 30 aqui no Trevo. Vamos festejar todos com 

responsabilidade.  

 

Hoje é a última sessão do semestre de 2019. Enviei muitas Indicações e agradeço 

aos meus colegas, pois foi aprovada por todos. A Câmara não está de recesso, está 

de sessão permanente, porque só podemos sair de recesso após a aprovação da 

LDO, que ainda não chegou e só deve chegar no mês de setembro”. 

 



Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Queria pedir uma Moção de Parabéns pelo Casamento Matuto. Desejar a todos os 

participantes os parabéns, mas estender isso ao vereador Fernando Vigário que foi 

um dos organizadores”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Hoje quero simplesmente parabenizar a Maria Ferreira Cavalcante pelo excelente 

Arraiá do Jenipapo. Não me fiz presente no dia 23 por motivos pessoais, mas, com 

certeza no dia 29 estarei lá. Vou mandar meu premio também, como tinha 

prometido. 

 

Também parabenizar ao vereador Fernando Vigário e ao André Vigário, pelo 

excelente Casamento Matuto que vem crescendo a cada ano. Esse ano triplicou e 

foi uma festa bonita sem nenhum empecilho, coisa difícil de se ver em uma cidade. 

Cada vez mais irá melhorar. Sempre estaremos participando. 

 

Queria deixar uma Indicação ao senhor prefeito. Difícil é saber quem é o secretário 

de Educação. Gostaria de indicar que fosse feita uma creche no Distrito Porangaba. 

Ali é um Distrito distante, onde o pessoal é muito carente é algo necessário. Há 

muitos anos que já deveriam ter construído uma creche naquele Distrito. Vamos 

ver agora quem é o secretário de Educação. Que o prefeito Chico Vigário pense 

nisso com carinho e construa uma creche no Distrito Porangaba. Se por acaso 

acontecer o que aconteceu no Distrito de Ouricuri, onde não tinha o local, 

disponibilizamos o local, pois isso não será problema. 

 

Quero desejar um feliz São Pedro para todos”.   

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Parabenizar a todas as pessoas que participaram do Casamento Matuto 

enfeitando a sua carroça. O povo mostrou que quando quer fazer uma festa, faz. 

Sem nenhuma atração grande, sem nenhuma banda famosa, mas o povo se uniu, 

cada um com a sua equipe, com o seu bairro, enfeitou suas carroças e foram às 

ruas fazer a festa. Uma coisa simples, que ficou organizada e que todo mundo se 

divertiu. 

 

Quero solicitar do excelentíssimo prefeito que seja dado o aumento do pessoal da 

Educação, pois já está com dois anos e não foi repassado ainda. O Governo Federal 



repassou o aumento ao município e o Governo Municipal não repassou ainda. Que 

ele pense com carinho, analise direito e dê esse aumento ao pessoal da Educação. 

 

Gostaria de solicitar ao secretário de Infraestrutura, o João Eudes, mais uma vez, 

pois só vou parar de enviar essa solicitação quando for feito esse serviço em frente 

a Creche, de reposição de duas bueiras. 

 

Um bom São Pedro a todos”.      

 
 


