
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereador Fabricio Torres 

 

“Venho hoje a Tribuna solicitar um serviço essencial e contemporâneo hoje no 

mundo inteiro. Dizia o meu avô que não há mal que não traga um bem e, esse 

desastre da pandemia, nos trouxe um bem, que foi a telemedicina. A Telemedicina 

hoje nos trouxe um conforte essencial. Vivemos em um momento com forte 

presença do mundo digital, seja para trabalhar, estudar, pagar contas, fazer 

compras, ou apenas entrar em contato com outras pessoas pela Internet, via 

computador ou celular. Não é a toa que no último estudo realizado pelo IBGE, 

consta que 64,7% da população brasileira está conectada ao ambiente online. Este 

número era de apenas 54% na pesquisa anterior, realizada em 2014. A 

Telemedicina é um serviço a distância para o cuidado com a saúde, o que ocorre 

por meio de modernas tecnologias digitais que promovem assistência médica on-

line a pacientes, a clínicas, a hospitais e profissionais de Saúde. Este intercâmbio de 

informações acontece através da internet em plataformas online de acesso pelo 

computador celular ou tablet, que garante a velocidade de acompanhamento, um 

importante suporte para medicina tradicional. Veja bem, a proposta não é que a 

medicina tradicional seja substituída, é que seja auxiliada e que dê conforto a 

população. 

 

Senhor presidente e senhores vereadores, já imaginaram um paciente que esteja 

na Boa-Fé, que tenha estado com um médico presencial, feito o exame e que esse 

paciente possa retornar a consulta com o médico de dentro de casa? Sem precisar 

se deslocar ao centro do município. 

 



A Telemedicina tem o grande potencial de melhorar o atendimento em saúde no 

país, pois facilita o processo, ao colocar o maior número de pessoas em contato 

com as saúde de forma online e bem estruturada, conectada a profissionais 

capacitados para esse tipo de assistência. 

 

Gostaria muito de vê esse serviço implementado em nosso município. Vereadora 

Janaína, a senhora vem de um Povoado grande como a Branca de Atalaia e seria de 

extrema valia um serviço de Telemedicina no município de Atalaia. Obviamente 

casos mais graves seriam tratados presencialmente. O médico iria identificar esses 

casos mais graves obviamente, pediria ao paciente que se deslocasse. Mas, a 

grande maioria dos problemas, que são menores, iria desafogar os Hospitais, os 

Postos de Saúde. 

 

Tem que ser avaliado pela Secretaria, mas um Centro com dois médicos atendendo, 

no meu entender, seria importantíssimo para o município. É urgente e o município 

precisa disso”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Gostaria de parabenizar Vossa Excelência vereador, pela iniciativa. Realmente é de 

grande importância, principalmente no momento que a gente vive de pandemia, 

onde sabemos que as unidades estão ainda atendendo os casos mais graves, mas, 

aqueles casos mais seletivos, as pessoas não estão conseguindo pegar uma 

solicitação para um simples exame. Isso por conta da pandemia. Esse seu projeto 

realmente iria  sanar vários problemas dessa demanda tão grande, que o município 

não está conseguindo alcançar”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Para concluir senhor presidente, pois acho que isso é uma questão muito claro e 

que não precisa muita explicação, até porque é a área técnica da Secretaria de 

Saúde que vai ter que se debruçar sobre isso. Mas, acho que só a questão do 

Hospital, traria um desafogamento de 30 a 40%. A pessoa que está em casa com 

uma dor de cabeça, com uma gripe, fazendo uma consulta por Telemedicina, com 

o seu celular, já seria consultada ali e o médico já iria indentificar se é ou não um 

problema mais grave”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 



“Brilhante a ideia do nobre vereador, que quando usa a Tribuna é sempre bem 

sucinto e bem objetivo. As ideias de Vossa Excelência só tem a abrilhantar qualquer 

que seja a Administração, de qualquer prefeito. 

 

A Dra. Socorre da UBS do Centro, salvo engano ela estava na área de risco e estava 

atendendo por vídeo-chamada. Eu tive um pedido de um rapaz, que me perguntou 

como poderia fazer. Pedi para ele procurar a Secretaria de Saúde. Fui informado 

naquele momento que ela estava fazendo a consulta por vídeo-chamada. Mas, que 

bom seria vereador se isso se ampliasse para todos os médicos do município, 

principalmente nas UBSs”. 

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Certamente a Dra. Socorro  se preparou e pode passar essa experiência para os 

outros médicos. Mas, um Centro de Telemedicina instalado pela Prefeitura, onde a 

população poderá marcar consulta online e se consultar online, com todos terem 

acesso a esse serviço, seria de grande valia”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Nobre vereador, encaminhe de vosso gabinete um oficio e gostaria de pedir a 

ajudar dos senhores vereadores para que a gente possa elaborar e colocar na 

ordem do dia, porque isso é de grande valia para o município. É de regime de 

urgência, pois não passamos pelo problema da pandemia”. 

 

Vereadora Maria da Comesa - Aparte 

 

“Você também pode contar comigo nessa sua solicitação. 

 

Não vou poder ir na Tribuna, pois terei que me ausentar. Gostaria de fazer duas 

Indicações. Uma Indicação pedindo ao prefeito para calçamentar a Rua da Poeira e 

a outra é para terminar o calçamento de todo o Mutirão do Jenipapeiro”.  

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Gostaria de agradecer de antemão a todos e dizer que acho que é uma ideia que 

espero que se implemente e que venha a ajudar a população de Atalaia”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

  



“Inicia as minhas palavras mais uma vez agradecendo a Deus a oportunidade de 

fazer uso desta Tribuna mais uma vez. 

 

Recebi alguns vídeos e áudios ontem, cobrando ao presidente e a esta vereadora, 

com relação aos gabinetes dos vereadores e, o porquê não foram inaugurados. Eu 

não poderia ouvir esses áudios e não me manifestar nesta Casa. Gostaria de 

informar a toda a população, que apesar dos gabinetes não terem sido 

inaugurados formalmente, já estão em pleno funcionamento. Inclusive a vereadora 

Janaína faz atendimento no gabinete dela e os demais vereadores também. Por 

conta da pandemia, todos estavam fechados. Mas, desde o final do ano passado 

foi facultado a todo e qualquer vereador, que quisesse fazer uso do seu gabinete, 

já estava com uma mobília e em funcionamento. Eles foram feitos com os valores 

do duodécimo da Câmara. Não houve nenhuma verba extra para isso. Foram todos 

feitos com recursos próprios e foi prestado conta pela emprea”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Os gabinetes foram licitados. Não sei especificamente o nome da empresa que fez, 

mas está todo aqui o processo licitatório e não tem problema nenhuma. Perguntar 

qual o recurso que foi feito, é até uma infantilidade, pois Câmara não pode receber 

recurso que não seja duodécimo. Todo e qualquer Legislativo tem um Orçamento 

estabelecido no Plano Plurianual, no Orçamento do município.  

 

Todo mundo sabe que em fevereiro de 2017, quando fizemos a primeira reunião 

com os vereadores, eu disse que tinha o interesse de fazer os gabinetes da Câmara, 

porque achava uma situação muito constrangedora, pois a Câmara de Vereadores 

tinha apenas o gabinete da Presidência e uma sala para atender a 12 vereadores. 

 

O que quero dizer a vocês é que a Câmara de Vereadores de Atalaia hoje 

disponibiliza 13 gabinetes, que estão de exclusivo uso para cada vereador e todos 

em funcionamento.  

 

É difícil, as vezes, nos depararmos com algumas perguntas, porque se não faz o 

gabinete é porque é incompetente, mas se faz está errado também. Sei que a 

gente, por ser representante do povo, tem claro que dá as nossas explicações, mas 

tem pergunta que eu, particularmente, acho absurdo de responder”. 

 

Vereadora Janaína do Cal - Aparte 

 



“Só para informar que o gabinete da vereadora Janaína do Cal está aberto desde o 

primeiro dia em que o presidente me entregou a chave. O meu gabinete está 

aberto para toda a população. Como sabemos que os documentos são públicos, 

então todas as minhas Indicações, todos os projetos que por aqui passaram, eu 

tenho todas as cópias. Estão disponíveis para qualquer cidadão atalaiense, que 

queira observar. 

 

O presidente entregou os gabinetes contendo os birôs e as cadeiras. E, os moveis 

do gabinete da vereadora Janaína do Cal foram comprados com recursos próprios. 

Tenho todos os recibos e notas fiscais. Meu gabinete está aberto e minha chefe de 

gabinete se encontra lá para receber qualquer cidadão atalaiense e esclarecer 

qualquer dúvida, do meu gabinete”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“A vereadora Janaína é prova viva, pois tirei até uma foto no gabinete da vereadora 

e está no meu feed, nas minhas redes sociais”. 

 

Vereador Toni Barros – Aparte 

 

“Quero deixar bem claro aqui também, que o meu gabinete está aberto desde o 

primeiro dia em que o presidente entregou as chaves. Os moveis foram comprados 

com recursos próprios. A minha chefe de gabinete está todos os dias aqui. Sempre 

que tenho algo a fazer aqui, também estou em meu gabinete”. 

 

Vereadora Maria da Comesa - Aparte 

 

“O meu também já está em funcionamento, os moveis já recebi que o presidente 

colocou, o birô e as cadeiras”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Abri essa discussão hoje, porque sou muito justa e sou transparente. Acredito sim 

que quando precisamos cobrar, devemos cobrar. Quando o negócio não é 

transparente, estamos aqui para cobrar mesmo. Mas, independente das nossas 

divergências políticas, sou mulher de subir na Tribuna e esclarecer realmente o que 

acontece”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 



“O que a gente não vai poder apagar, é que o vereador Alexandre em uma gestão 

de quatro anos como presidente da Casa, foi o presidente que disponibilizou a 

cada vereador o seu gabinete. Isso aí é fato. Contra fato não existe argumento. A 

obra é física, não é imaginária e isso ninguém vai poder mudar. 

 

Sabemos que isso é comentário político para querer desconstruir a imagem de 

qualquer que seja o vereador aqui. Mas, essa Câmara de Vereadores, tive o prazer 

de presidir-lá e dizer que tive o prazer de contar com o apoio de cada um. Graças a 

Deus está todos com o seu gabinete e não é de hoje. Agora, se fez ou não 

inauguração, isso cabe a gente achar que quer fazer ou não. A funcionalidade, o 

objetivo principal, a gente atendeu e atende. É ter o gabinete para atender os 

munícipes”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Quero dizer que estou muito feliz em vê algumas pessoas aqui nesta Casa, que 

são lutadoras, guerreiras e representantes da Educação. Quero parebenizar a todas 

vocês que sei que lutaram muito. Esta semana obtivemos uma grande vitória e 

tenho fé em Deus que isso, logo-logo, será solucionado e o direito de todos vocês 

vai ser reconhecido. Fiquei muito feliz e parabenizei nas minhas redes sociais. Estou 

aguardando ansiosamente a sanção, para que efetivamente esse direito seja 

cumprido, porque Precatório para professor, não é favor, é direito. 

 

Quero informar a todos vocês que hoje vai entrar aqui em votação a minha 

Indicação, para que venha a esta Casa o extrato dos Precatórios, para que a gente 

tenha aqui a informação e o extrato comprobatório para vê se esse dinheiro está 

100% aplicado, se rendeu alguma coisa, se já foi gasto alguma parte. 

 

Na semana passada, aprovamos uma Indicação por unanimidade nesta Casa, 

Indicação de autoria do vereador Marcos Rebollo, solicitando a gestão municipal 

que destinasse parte dos 40% para o pessoal de apoio da Educação, que também 

são guerreiros e que deram e dão suas contribuições para a Educação. Nada mais 

do que justo. Quero mostrar aqui o comprometimento desta Casa. Eu, 

particularmente, participei de todas as audiências públicas de vocês, participei da 

luta ativamente e me sinto também vitoriosa junto de vocês. 

 

Solicito também do secretário de Educação, que seja autorizada a instalação dos 

ar-condicionados lá na Boca da Mata. É de conhecimento de todos que estive logo 

no início do ano letivo, lá na Escola de Boca da Mata, por um chamamento das 

mães. As mães me disseram que já não agüentava mais e que estavam tendo que 



levar ventiladores, porque as crianças não estavam conseguindo assistir aula. Fiz a 

denuncia, protocolei o Requerimento solicitando melhorias naquela Escola. 

Posteriormente a isso a Escola recebeu uma doação de ar-condicionados para 

todas as salas. Mas, esses ar-condicionados estão nas casas de pais de alunos, 

porque não pode ficar na Escola, por segurança. Solicito formalmente a autorização 

da gestão municipal, para que autorize a instalação dos ar-condicionados que 

foram doados de maneira legal, a documentação está toda na Prefeitura. Isso não é 

favor pra ninguém, mas benefícios para a comunidade. A Escola recebeu a doação 

de impressora e outras coisas, de outra pessoa e não teve esse problema. 

 

Gostaria de enviar uma Indicação ao secretário de Educação, para que me informe 

a legalidade de uma reunião que foi feita na semana passada dentro das escolas, 

com funcionários que foram contratados no início do ano letivo, que trabalham 15 

dias que foi o tempo de aulas presenciais. Eles receberam os 15 dias e agora foram 

chamados a uma reunião dentro da Escola, para propor que eles trabalhem dois a 

três dias nas Escolas e, em troca disso, ganhem meio salário mínimo. Recebi essa 

informação de algumas pessoas que participaram dessas reuniões. Gostaria que 

me fosse informado a veracidade disso e a legalidade disso. Até onde tenho 

conhecimento, isso é ilegal. 

 

Estamos num período pré-eleitoral, num período que já atinge dentro da 

Legislação onde é vetado demissão de servidores contratados e alguns benefícios 

em favor do período eleitoral. Não estou entendendo essa prática aqui dentro do 

nosso município. Como sabemos que aqui a Constituição e algumas Leis são 

rasgadas, assim como o PCC da Educação já foi rasgado. 

 

Solicito também da secretária de Saúde, que seja informado a esta Casa, porque 

aqui é muito difícil de conseguir exames laboratoriais e gostaria de saber a 

funcionalidade do laboratório, pois vi nas redes sociais que ele foi inaugurado. E, 

por onde eu passo, as pessoas continuam reclamando que não conseguem marcar 

nenhum tipo de exame laboratorial e, quando conseguem estão sendo 

encaminhados a um Laboratório particular de nossa cidade. Que também 

encaminhe a esta Casa a prestação de contas e o contrato que é feito com este 

Laboratório particular, qual o valor demandado e a origem do recurso”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Vim aqui hoje nesta Tribuna fazer uma reflexão dos meus quase oito anos nesta 

Casa e mostrar um pouco a população atalaiense, o que eu fiz aqui nesta Casa de 

Leis, onde fui conduzido por duas vezes. 



 

Antes de começar, nada contra a quem está falando dos gabinetes. Dizer que esta 

Casa precisava sim. Talvez pequeno e sem ser inaugurado, mas hoje temos pelo 

menos um lugar para sentar e atender a um amigo, as pessoas que venham trazer 

alguns problemas para serem defendidos por nós vereadores. Hoje, há mais de um 

ano tenho um gabinete que me dá o conforto para atender a alguém. Tantos 

outros presidentes passaram por aqui e não tiveram a sensibilidade de fazer. 

 

Está se acabando mais um mandato do vereador Marcos. Mais uma vez coloco o 

meu nome a disposição do povo atalaienses, aos funcionários deste município. O 

argumento que vou mostrar, quero que qualquer servidor municipal ou qualquer 

munícipe atalaiense chegue a esta Casa e procure a pasta do vereador Marcos 

Rebollo. É o resumo do que fiz durante os oitos anos que passei nesta Casa, que 

não foram oito anos em vão, mas sim trabalhados em prol da população atalaiense, 

pelo funcionário desta Casa. Alguns funcionários que vieram aqui reivindicando 

direitos, participei delas ativamente, não me escondi e nem me escondo. 

 

As vezes somos interpretados de forma errada, quando acham que nós erramos, 

mas, não somos vistos, lembrados, quando fazemos o bem ao povo. Está aqui na 

minha pasta, nos anais desta Casa, Indicação aprovada do vereador Marcos Rebollo, 

quando acabamos com a farra das gratificações aqui no município. Não fui 

lembrado nas redes sociais por ninguém. Não vi no Facebook, no Instagram 

alguém dizendo que o vereador Marcos pensou no futuro dos funcionários deste 

município”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Marcos, eu tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência nesta 

Casa. O que tem feito, tem feito com brilhantismo. O que acontece é que pra jogar 

o nome de qualquer cidadão, não só o político, na lama, se joga e se prolifera 

muito rapidamente esta conversa. Agora, para falar do trabalho que o vereador 

Marcos faz nesta Casa, não tem redes sociais, a não ser a do senhor. Comentários 

sobre o seu trabalho na esquina, só se for um correligionário seu. Mas, sou prova 

viva do que o vereador Marcos faz nesta Casa. Sem contar a guerra que o vereador 

vem travando em prol da Guarda Municipal”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 



“É prazer receber esses elogios vindo do cargo maior desta Casa, que é do 

presidente. Fico muito orgulhoso e isso me motiva a cada vez mais fazer o que é 

certo, pois serei cobrado lá fora. 

 

O nosso mandato se acaba agora em 2020, mas podendo se renovar por mais 

quatro anos. Esse reconhecimento não vem só do político, mas sim da gratidão de 

quem deu emprego e de quem acolher você naquele momento difícil. Da gratidão 

do vizinho que lembrou de você, quando você estava enfermo num Hospital. A 

gratidão de um amigo que sente a dor do próximo quando ele perde um ente 

querido. Naquele momento de aflição, o amigo chega com aquela palavra amiga. 

Isso é reconhecimento. Mas, são poucos o que fazem isso, o que reconhece e tem 

gratidão.  

 

Mas, aqui não estou preocupado com a gratidão e o reconhecimento público. 

Clamo a Deus de joelhos toda manhã e toda noite, agradecendo todos os dias pela 

vida dos amigos, pedindo que essa pandemia vá embora. Pedindo para que 

protegesse Atalaia, nosso Estado e nosso país, porque um simples toque de mão, 

um simples abraço, passou a ser uma coisa quase impossível. Perdemos a nossa 

liberdade, perdemos a nossa vida, até dentro da nossa própria família. Passei 21 

dias isolados sem abraçar a minha mãe, sem beijar minha filha. Desculpe a emoção, 

mas é que estamos vivendo essa situação e algumas pessoas usam de má-fé e 

maldade para denegrir a imagem das pessoas. Estou aqui com o sentimento”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Sentimento de dever cumprido vereador”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Aqui não é cena, é do coração. 

 

Está aqui, auxilio fardamento do guarda municipal. Foi Indicação do vereador 

Marcos Rebollo, por vê a situação de um GM com a roupa “surrada”, desbotada, 

nas ruas. Cobrei isso aqui. 

 

Gestão democrática no Atalaia Prev, para garantir o salário de vocês. Para vocês 

indicarem o presidente que vai gerir os seus recursos, os seus dinheiros, garantindo 

o salário amanhã, em dia. 

 



Aumentei de seis para dez anos as vans e motos. O presidente Alexandre aprovou 

o dos taxistas. Tem situações em que o cara tem o carro com seis anos de uso e 

não pode trocar. Isso numa cidade que não tem emprego, que não tem industrias. 

Os seis anos as vezes não é suficiente para juntar dinheiro e trocar o veículo. 

Passamos para dez anos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Lei é feita e é feita para ser cumprida. A Lei está pronta, foi sancionada pelo 

prefeito, que no momento teve uma sensibilidade muito grande. Tenho o dever de 

parabenizar o senhor que apresentou a Lei e o prefeito que teve a boa vontade e a 

sensatez de sancionar a Lei. Nos deparamos com esse momento de pandemia. 

Quantos carros estavam vencendo o prazo, num momento de crise desse, que 

deixaram de rodar. O que a Câmara de Atalaia tem feito ao longo desse tempo, é 

ter a sensibilidade. Sei que interesses políticos particulares, são treze vereadores 

dentro desta Casa, mas, enquanto que vereador tal tem projeto para ser 

apresentado, todos os vereadores abraçam esse projeto. Essa questão  dos taxistas 

é mais um ganho de Vossa Excelência e da população que utiliza esse transporte”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Ultimamente pedi ao Jurídico desta Casa e estou brigando com o Atalaia Prev, 

pois é descontado o risco de vida do guarda municipal e não é incorporado na 

aposentadoria ou na pensão. Ora, nobre vereadores, como é descontado do meu 

salário e na hora de pagar minha aposentadoria, vai faltando. Isso chama-se 

apropriação indébita. Como é que contribuo para um fundo durante a minha vida 

toda e quando um GM morre, a viúva não tem direito. Então, porque descontou? Já 

tivemos resultado positivo.  Já foi pago a uma viúva o que foi descontado dela. Isso 

causa uma preocupação no servidor que vem contribuindo há mais de 20 anos”. 

 

Vereador Camyla Brasil – Aparte 

 

“É isso mesmo vereador, é apropriação indébita sim. Já teve uma viúva que teve 

êxito. Como eu coloquei, o próprio juiz da Comarca de Atalaia já reconheceu esse 

direito da viúva. Infelizmente a Prefeitura fica protelando e recorrendo o que é 

direito do cidadão. Isso está na Lei e ela é bem clara. A Lei é expressa. E, além de 

ser expressa, existe o desconto. E, muito obrigada vereador Marcos, porque você 

realmente nunca abaixou a guarda nessa luta, sempre sendo muito guerreiro. 

Agradeço até em nome dessas viúvas, que muitas vezes me procuraram chorando 



e desesperada. Apropriação indébita em Atalaia acontece bastante, a exemplo dos 

consignados dos servidores que são descontados e não são repassados”. 

        

Vereador Marcos Rebollo 

 

“A Lei é bem clara e mostramos a quem quiser. Lá diz que o risco de vida é 

incorporado na pensão e na aposentadoria”. 

 

Vereador Fabricio Torres – Aparte 

 

“Vereador, me perdoe a ignorância, mas gostaria de saber de Vossa Excelência se 

esse problema é causado pela Prefeitura ou pelo Atalaia Prev, que é um órgão 

independente?” 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Atalaia Prev. Atalaia Prev é quem recorre as decisões judiciais”. 

 

Vereador Fabricio Torres – Aparte 

 

“Então, não é correto dizer que é a Prefeitura que está fazendo isso”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“A minha briga é direcionada ao Atalaia Prev, para que seja pago o que foi 

descontado. Não quero contribuir para um fundo que desconta dois salários e me 

paga um. 

 

Já ganhamos uma e vai vim efeito dominó. Todos tem que ganhar. Estou aqui para 

o justo. 

 

Faço aqui esse resumo da minha vida pública aqui nesta Casa. Oito anos é uma 

vida. Eu costumo dizer que entrei por essa porta da frente e vou sair por ela, pois 

esse cargo aqui é transitório, rotatório. Quantos homens e mulheres já sentaram 

nesta cadeira e foram embora? Mais um que passou e deixou sua historia aqui 

dentro. Bom ou ruim, mas deixaram. Eu tenho plantado coisas boas, porque a 

colheita vem. E outra, quando você planta maldade, vem mais rápido do que tudo. 

Mas, Deus está vendo e está olhando para cada um. 

 



Pegamos a Guarda Municipal do município de Atalaia com sete anos de existência 

e com 30% de risco de vida. Com a entrada do vereador Marcos neste Parlamento, 

em três meses alcançamos 50%, o que equivale a 50% do salário mínimo dentro da 

conta do guarda municipal. Com mais três anos, no Governo Zé do Pedrinho, 

conseguimos mais 20%. Isso juntamente com os vereadores, que ajudaram a 

aprovar. Foram para 70%. Foi aprovado aqui, de autoria do vereador Marcos, mais 

30%. Infelizmente o projeto não veio em tempo hábil. Mas, se Deus quiser e 

reconduzir esse vereador para esta Casa, eu só dou sustentação ao prefeito se ele 

de imediato dê os 30% do risco de vida do guarda, para que vá aos 100%. Se ele 

não fizer isso com o guarda municipal de Atalaia, não dou sustentação a prefeito 

nenhum, seja ele quem for. É justo dar essa gratificação do risco de vida aos 

guardas que também são linha de frente dessa pandemia. Inclusive perdemos um 

atalaiense trabalhando honestamente no Pilar, dando seu plantão de 24 horas. 

Perdemos o Carlinhos, o Carlos Sabino, companheiro de escola, de rua, de jogar 

bola.  

 

Indiquei também o rateio dos 40% do apoio da Educação. É justo. Dinheiro tem e 

paga. Então, estamos aqui para brigar pelo direito.  

 

Eu não herdei troco político de ninguém. Fui colocado aqui pelo povo. Muitos 

achavam que era uma piada, que eu iria ter 200 votos. E, hoje somos referência 

quando se fala em trabalho feito com responsabilidade e honestidade nesse 

município. Tenho orgulho disso. Não me escondo, estou aqui aberto para o debate 

com qualquer um que vier me chamar para debater política em Atalaia. Vou me 

munir do que fiz e vou discutir com qualquer um. Pode ser ativista político, ativista 

social, que acha que vereador é ladrão e corrupto. Chama o vereador Marcos 

Rebollo para o debate. Simplesmente vou mostrar o que fizemos. 

 

Eu vi tantos ativistas políticos dizer que não votava em fulano, em sicrano. Que 

fulano vem de fora. Mas, acabou, já passou, hoje tá lá. 

 

Antes de votar em um vereador, venha aqui nesta Casa e olhe a pasta de Marcos 

Rebollo, olhe a minha conduta dentro desta Casa, deste município. Não sou 

candidato ainda, porque não registrei mina candidatura, apenas estou aqui 

mostrando o que o político deve fazer. E outra, se eu tivesse medo não desafiava 

para o debate. Estou aqui par discutir política com ele respeitando e não para 

agredir a vida pessoal de seu ninguém. Isso é política rasteira, chula e baixa. 

Algumas pessoas estão perdendo o respeito ao cidadão atalaiense. 

 



Estou aqui de coração lavado. Como o presidente falou, é o sentimento de dever 

cumprido e isso aqui honra muito o meu pai, de 90 anos, que antes de morrer viu 

seu filho crescer, ser homem de bem e ocupar uma cadeira nessa Casa e ficar na 

historia de Atalaia”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Em nome de Deus quero agradecer a oportunidade de fazer mais uma vez uso da 

palavra nesta Casa. 

 

Em nome da ex-secretária de Educação, a Lucinha Rosendo, saúdo a toda 

população de Atalaia, especialmente a classe de aposentados de nossa cidade, da 

queria Educação. 

 

Não fiz menção a esta data nas minhas redes sociais, dia 25 de agosto, que é o Dia 

do Soldado. Não fiz menção, porque não poderia deixar de mencionar todos os 

meus amigos atalaienses, policiais. Por que, a exposição de um PM pode trazer 

consequencias para sua família. Mas, não poderia deixar de citar o nome de 

grandes policiais do Estado de Alagoas, grandes policiais da família de Anilson 

Júnior e grandes policiais atalaienses, que convivem e fazem a segurança do povo 

de Atalaia, a exemplo do Cabo Alex, nosso amigo pessoal, o Sargento Gama, que é 

pré-candidato a vereador, mas sabemos separar as situações e não deixa ser meu 

amigo, pois temos uma amizade de longas datas e um carinho um pelo outro. 

Assim como a sua esposa Bida, o seu sobrinho Leonardo que esse vota com 

Anilson Júnior. A Mariana, esposa do Léo e que trabalha na Companhia de Atalaia. 

O meu eterno amigo Tiago, irmão da Vera. O nosso amigo Renan, filho do Seu 

Messias. O Charlanderson, lá da Academia. O amigo Josué. O meu primo Roni. 

Todos atalaienses e todos PMs que trabalham e prestam serviços no município de 

Atalaia”. 

 

Vereador Toni Barros – Aparte 

 

“Pegando uma carona no discurso do senhor vereador, saúdo também a todos os 

policiais, em nome do meu saudoso pai, que foi um policial. Dedicou grande parte 

de sua vida a Policia e depois ingressou na política”.  

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“E que grande memória vereador Toni. Trazermos a satisfação de bater no peito e 

gritar, eu sou filho de Manoel Barros, eu sou filho de Anilson Alves. Realmente eu 



sinto o orgulho e o carinho que o senhor tem com a sua família, assim como eu 

tenho com a minha família”. 

 

Vereador Fabricio Torres – Aparte 

 

“Eu como ex-policial civil, vou aproveitar para parabenizar todos os policiais civis 

do Estado de Alagoas. Eu como fiz parte da Instituição, também gostaria de 

parabenizá-los”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Gostaria de mandar uma Moção de Parabéns pelo Dia do Soldado ao comandante 

da 4ª Companhia, extensivo a todos os soldados que já passaram e aos que hoje 

atuam em prol da segurança dos atalaienses. 

 

Por ser professor, não poderia deixar de trazer aqui à pauta, a minha alegria e 

satisfação de fazer parte da categoria. Na última semana, nós, professores, fomos 

agraciados com a feliz noticia de que os Precatórios estão chegando aos 

professores. De forma legitima e de forma legal. Torna-se legitimo o desejado 

rateio dos Precatórios do Fundef. 

 

Me lembro que quando assumi a Secretaria de Educação desse município, em 

meados do ano passado, uma das primeiras pautas de Anilson Júnior, foi 

intermediar uma reunião com os professores, os aposentados, o vereador Quinho, 

vereador Ricardo e o prefeito. Um dos pedidos que fiz para assumir a pasta, foi que 

o prefeito separa-se os 60% referente a parte que a gente acredita que é para fazer 

rateio para os professores. Assim foi feito e isso foi divulgado nas redes sociais. E, 

não tenha dúvida que esse compromisso foi reafirmado na semana passada, em 

um vídeo que circula, onde o prefeito Chico Vigário se compromete em ratear o 

recurso dos Precatórios assim que for liberado. A forma do rateio é que deverá ser 

discutida, mas, desde já, eu levanto a bandeira que seja rateado para quem 

realmente direito tiver. Os nossos aposentados que passaram a vida toda 

trabalhando em prol da Educação, que lá atrás recebiam salários de miséria. Os 

novos funcionários tiveram uma certa estabilidade financeira, pois nós entramos 

com o piso nacional aprovado. Então, o prefeito tem que ter a sensibilidade de 

analisar e fazer o rateio de forma legitima, para quem realmente deu o sangue e 

trabalhou para educar as nossas crianças. Confesso que muitos desses  professores 

também fizeram parte da minha educação”. 

 

Vereador Quinho do Portão – Aparte 



 

“Salientar que o excelentíssimo prefeito sempre foi de acordo com o rateio, desde 

que fosse por um meio legal, com o amparo da Justiça”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Tanto vereador Quinho que nós quando assumimos a Educação, fizemos questão 

de publicar na rede social do prefeito, onde ele assumi o compromisso de separar 

os 60% para fazer o rateio da Educação. Assim como parte dos 40% está sendo 

investido no melhoramento do ensino, pois meus amigos professores sabem que é 

difícil trabalharmos e dar aula quando não tem uma estrutura física adequada. Fico 

feliz com essa noticia que vamos logo-logo marcar uma nova reunião, para definir 

como vai ser feito o rateio. 

 

Eu ainda como secretário, intermediei este ano o famoso reajuste dos professores. 

Por diversas vezes me reuni com representantes da categoria do Sindicato, por 

diversas vezes fui o elo de negociação entre a categoria e o Executivo e discutimos 

valores percentuais. Finalizei o meu afastamento da Secretaria, deixando uma 

proposta real de aumento para os servidores, que seria de 10% para 2020. 

Infelizmente, na Assembleia coletiva a categoria optou em não aceitar a proposta 

de reajuste. Aí veio pandemia, suspendeu a pauta e veio Lei de cima que proíbe 

reajuste para os servidores concursados. Mas, tenho certeza que a minha de 

Anilson Júnior foi cumprida. Infelizmente não houve entendimento. Se nós 

professores soubéssemos que essa pandemia iria durar tanto, tenho certeza que a 

minha categoria iria aceitar os 10% naquela Assembleia. Não podemos lamentar o 

leite derramado, mas seremos agraciados com o nosso rateio. 

 

Falando também em estrutura das escolas, é muito feito quando alguém vai para 

as redes sociais com mentira, levantar falso. Há tempos atrás, como a vereadora 

Camyla menciou, foi feita a doação de oito ar-condicionados para a Escola 

Domingos Correia. E, que bom que houve a sensibilidade, porque todas as escolas 

do município precisam de uma atenção e víamos tratando isso, enquanto 

secretário. Mas, em nenhum momento o prefeito ou o secretário, pois tive a 

curiosidade de conversar com ele, foi feita a devolução de ar-condicionado e nem 

custodiados com estranhos. Os equipamentos estão sobre a custódia da diretora 

professora Helena. Temos áudios e vídeos da professora Helena, onde ela afirma 

que os ar-condicionados estão sob custódia dela, guardados com gente da 

confiança dela. Mas, foram para as redes sociais com mentiras dizendo que 

tínhamos devolvido os ar-condicionados. Toda doação é bem vinda como é para 

melhorar a Educação. Inclusive, temos um problema critico na Educação e seria 



importante que outros deputados fizesse a ação que a deputada fez, ou até a 

própria deputada, pois precisamos de mais ônibus escolar. Aquela região de 

Assentamento, o acesso é difícil para carros pequenos”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Vivemos aqui em uma cidade extensa territorialmente e quero deixar aqui a todos 

que nos ouvem hoje, que qualquer doação que venha para ajudar e que venha 

para o bem, tem que ser aceita. Temos que separar um pouco a política de lado e 

aceitar a doação, não importa de quem venha”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Nosso gestor e nosso secretário em nenhum momento fez qualquer devolução de 

doação. O que a gente não pode é bater na casa dos atalaienses e levar mentira, 

pois é feio. Aprendi que mentir é feio. Não vá mentir, pois nós aqui vamos debater 

o que é fake e o que é fato. O que é fato tem que ser exaltado e o que for fake tem 

que ser desmoralizado. 

 

Com relação a instalação dos ar-condicionados, eu estive conversando com o 

secretário e ele me garantiu que antes de reiniciar as aulas presenciais, todos os ar-

condicionado serão instalados na Escola Domingos Correia. Inclusive, sugeri a ele 

que após a instalação, convidasse a Dra. Fátima, a deputada, para ela acompanhar 

o primeiro uso”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vereador, pergunto onde estava a Dra. Fátima quando a Escola pegou fogo? A 

Boca da Mata estava as escuras, o PSF estava fechado e onde é que estava esse 

povo?” 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Ela não era deputada quando a Escola pegou fogo”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Esse é um dos motivos dos ar-condicionados não terem sido ainda instalados. Por 

que a escola pegou fogo e teve uma alteração na sua rede elétrica. O vereador 

Alexandre, que é engenheiro elétrico, sabe que precisa ser feito um estudo de 



carga e trocar parte da fiação, para que os ar-condicionados sejam instalados e 

que funcionem. Além disso, precisa trocar o ponto de energia de monofásico para 

trifásico. Mas, o secretário de Educação, secretário de Educação, está tomando as 

medidas cabíveis”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Na semana passada eu entrei em uma discussão na questão do Precatório. Vossa 

Excelência disso que do Precatório nada havia sido gasto. Que seria gasto só após 

as determinações. Pelo discurso de Vossa Excelência, acredito que só os 60% que 

não foram gastos. É isso? Hoje coloco uma Indicação para que isso fique mais 

claro”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“O que eu sempre falei é que os 60%, destinados ao rateio, meus colegas 

professores sabem disso, esses 60% ficaram intactos, separados. Enquanto 

secretário foi feita a aplicação em duas contas, uma para os 40% e outra para os 

60%. Criamos um cronograma de obras que a gente acredita que seja essencial 

para a Educação, assim como o rateio. Uma parte desse recurso está sendo usado 

na reforma da Escola Antônio Amâncio, que deverá ser entregue até o final do ano, 

como sendo um colégio modelo para o município de Atalaia”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Eu não sabia que tinha sido feita a aplicação em duas contas, uma para os 40% e 

outra para os 60%. Sabendo que isso nada mais é do que a boa intenção do 

prefeito Chico Vigário, com relação a essa situação dos 60%. A gente sabe que 

tramitou nesta Casa um plano de trabalho e que foi assinado entre a Procuradoria 

do Município, o prefeito e a Procuradora Federal que não lembro o nome. O 

recurso do Precatório estava destinado 100% para ser aplicado na Educação, com 

relação a sua infraestrutura. O prefeito usando do bom sendo e sabendo que 

estava sendo tramitada uma Lei Federal, separa os 60%, num ato de 

responsabilidade e compromisso. Desde já quero parabenizar os professores deste 

município, que nesse momento de pandemia recebendo uma quantia dessa iria dar 

uma aquecida no município, não deixando de parabenizar o prefeito e os 

secretários, que mostram o compromisso em fazer o rateio dos 60% com os 

funcionários da Educação”. 

 

Vereador Anilson Júnior 



 

“Eu tive a felicidade de estar na pasta quando o dinheiro do Precatório foi 

efetivamente liberado. Eu tive a felicidade de conduzir e os meus colegas 

professores sabem que conduzi com responsabilidade e afinco, para resguardar os 

60%. E, para finalizar as minhas palavras, eu afirmo o compromisso de nos unirmos 

junto ao prefeito Chico Vigário, pois após a sanção presidencial, iremos realizar 

uma reunião com o MPF, para inserir no Plano de Ação o rateio dos 60% integral 

para os professores do meu município de Atalaia”. 

 

Vereadora Camyla Brasil – Aparte 

 

“Por que é Lei”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Sim senhora, porque se não for Lei, ninguém faz, pois todo mundo tem medo de 

cadeia. Tem medo de cadeia prefeito, vereador, professor, advogado. E todo 

mundo sabe, a senhora também, que os prefeito que ratearam lá atrás, respondem 

de alguma forma, algum tipo de processo, pois não era regulamentado. Mas, o 

compromisso que eu iniciei lá atrás foi aceito, foi firmado e agora vai ser executado 

para o bem de Atalaia e para o bem dos nossos professores, ativos e inativos”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Queria pedir ao vereador Anilson para ler a Indicação do vereador Fabricio, que é 

de extrema importância”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Indico depois de ouvido o Plenário, a secretária municipal de Saúde, a senhora 

Maria Rosangela da Silva, solicitando da mesma que seja implantado um Centro de 

Teleconsulta em nosso município, como também auxiliar na medicina tradicional. É 

uma Indicação do vereador Fabricio Torres”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Como a vereadora Camyla falou, hoje é um dia de vitória, de alegria e de sensação 

de dever cumprido dos educadores do município. Aqui gostaria que fosse enviada 

uma Moção de Congratulações ao idealizador, aquele que lutou com essa classe, 



que foi o deputado federal João Henrique Caldas. Em nome de todos os 

educadores do município de Atalaia. 

 

Quando a gente vê o sonho realizado, porque eu acredito na sanção presidencial, 

aparecem muitos pais para a criança, mas o verdadeiro pai foi cada um de vocês 

que lutaram incansavelmente e o deputado João Henrique Caldas. 

 

Das vezes que fui convidada estive com vocês no Centro de Convenções, 

participando e dando o meu apoio, que foi pequeno perante a luta que vocês 

estavam travando. Participei de outra reunião aqui no Clube, com a presença do 

deputado. Lá atrás fui a autora da Indicação solicitando o rateio dos 60% com os 

educadores. Na época, e aqui existem até testemunhas, quando ouviram o 

Procurador do município dizer que mudaria o nome dele se os professores 

conseguissem essa vitória. Provavelmente seja dado entrada a um processo de 

mudança de nome.  

 

Mas, fica aqui os meus parabéns. A luta foi grande, mas quando temos 

perseverança e principalmente confiança em Deus, e sabe que seu direito existe, 

tem que lutar até o fim. Continuo aqui prestando o meu apoio e, desde já, 

solicitando ao prefeito Francisco Luiz de Albuquerque, para que assim que 

aconteça a sanção presidencial, seja encaminhada a PL para esta Casa, onde 

também tenho certeza que os meus pares não exitaram e faremos no mais breve 

espaço de tempo, para que realmente seja concretizado todo esse processo e essa 

luta que vemsendo travada durante todo esse tempo. 

 

Quero parabenizar ao presidente Alexandre Tenório, quando se fala dos gabinetes. 

Aqui já passaram vários presidentes e vão passar vários, mas os gabinetes foram 

construídos e essa vereadora agradece, na gestão do presidente Alexandre Antônio 

Vieira Tenório. O meu esposo passou por esta Casa por quatro mandatos e só tinha 

aquela salinha para treze vereadores atenderem a população. A inauguração é o de 

menos. Para quê festa? O que interessa é que estão lá a disposição de cada 

vereador. O gabinete da vereadora Janaína foi aberto assim que a mim foi 

entregue a chave está lá disponível. Toda documentação que existe minha na 

Secretaria desta Casa, também se encontra no meu gabinete, público a qualquer 

cidadão atalaiense. Eu sou grata ao presidente, que foi ele quem realizou e que só 

trouxe beneficio pra Casa. 

 

Para finalizar a minha fala, em setembro de 2019 eu solicitei ao prefeito algumas 

melhorias para algumas ruas do Distrito Branca, que quando chove fica aquele 

buraco, impossibilitando do pessoal trafegar. Precisamos de saneamento e de 



calçamento, mas pedi que no momento fosse passada a máquina com aquele pó 

de brita, um paliativo, para quando ele pudesse fazer a obra do calçamento. Essa  

semana esse serviço foi iniciado no Distrito Branca, só que até o momento 

nenhuma rua que a vereadora Janaína do Cal solicitou, ela foi contemplada.  

 

Apresento hoje uma Indicação, novamente com os nomes das ruas. Que é a Rua 

São Severino, Rua Jardim das Flores. A maior obra que está acontecendo no 

Distrito Branca, de autoria desta vereadora e execução da CODEVASF, através da 

emenda do deputado Arthur Lira, ela contempla uma parte grande, mas ficam duas 

ruas transversais à Rua da Igreja e que no momento não serão contempladas, 

Então, venho pedir que o prefeito mande, pois as máquinas e os produtos estão lá. 

Queria que atendesse a população e não a vereador em particular. Gostaria de 

pedir que essa melhoria fosse realizada lá, antes que vá para outro Povoado. 

 

Quem não me segue ainda, siga minhas redes sociais, Janaína do Cal é o meu 

Instagram. Janaína Montenegro é o meu Facebook. Encerro minhas palavras com 

uma frase que postei hoje, que diz que uma flor não se preocupa em competir com 

as flores do lado, ela apenas florescem. Que cada um faça sua parte, seu trabalho 

digno e honesto, sem passar por cima de ninguém”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Eu quero reiterar aqui umas Indicações de minha autoria para o Governo do 

Estado, junto a Secretaria responsável por obras. Para darem celeridade, pois é de 

conhecimento nosso que o projeto da região de São Sebastião, de Jagatá, Parque 

do Futuro I, Paraíso e adjacências, o projeto está pronto, esperando apenas a 

licitação, para que o governador do Estado dê a ordem de serviço e a empresa 

possa construir. Aquilo dali é como o prefeito Chico Vigário diz, é um projeto de 

Atalaia e não pessoal. Salvo engano é o Projeto Cidade Feliz, do Governo do Estado 

e enquadrou para que pudesse ser feito em toda aquela região, na parte de 

infraestrutura e calçamento naquela região. 

 

Também quero reinterar algumas Indicações de poços artesianos que o vereador 

Alexandre fez, que na época o secretário Fernando Pereira se disponibilizou junto 

ao povo de Atalaia, para que assim que estivesse disponíveis os poços par serem 

cavados, ele disponibilizaria para o município de Atalaia. Sei que houve a mudança 

de secretário e reitero a Indicação o secretário João Paulo. Irei levar essa Indicação 

em mãos, junto com o Lulinha Vigário, diretor do SAAE. Para a comunidade do Ipê, 

da comunidade Brasileira. Seria interessante dois poços no São Sebastião. Houve 

uma reivindicação ao prefeito Chico Vigário e eu estava na hora, quando a 



comunidade do São Luiz pediu também. Existe a necessidade da comunidade do 

Santo Antônio, dentre outras”.      

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Hoje fico feliz em ter ouvido a palavra de cada um colega vereador. O Marcos 

Rebollo mostrou e falou algumas Indicações e Requerimentos feito pelo vereador 

Marcos Rebollo. Parabéns vereador. 

 

A questão dos gabinetes foi falado aqui, mas nem deveria, pois cada um de nós 

recebemos a chave e foi tocado o trabalho. Temos nossos gabinetes em pleno 

favorecimento. 

 

Também tenho aqui em mãos e vocês podem ver a quantidade de Indicações e 

Requerimentos que tenho aqui, feitos por mim nesse período de quase oito anos. 

Digo aqui que vou para a reeleição. Estavam me excluindo, disseram que eu não 

estava brilhando. Eu não preciso brilhar, a única pessoa que precisa brilhar é Deus. 

Eu só quero estar fazendo parte, pois o brilho é de Deus e tudo é pra ele. 

 

Também quero agradecer ao meu colega de bancada vereador Quinho, por ter 

pedido a máquina para passar lá. Eu agradeço”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Solicitei, mas usei o nome de Vossa Excelência e do vereador Mauricio, que 

faltaram na semana passada. Realmente estava intransitável. Mas, graças a Deus foi 

atendido. Tenho fé em Deus que o povo irá lhe conduzir mais uma vez, para que 

Vossa Excelência dê continuidade ao trabalho que vem sendo feito naquela região”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Amém. Em meu nome e em nome do vereador Mauricio, que não se encontra 

presente, lhe agradecemos. Somos vereador de todo o município e não de uma 

localidade especifica. 

 

Também quero agradecer ao prefeito Chico Vigário por estar atendendo algumas 

Indicações minhas. Como a reforma da Praça, que está sendo concluída. Obrigado 

prefeito Chico Vigário e ao secretário João Eudes. Também as Indicações em torno 

das ruas de lá que vão ser calçadas. 

 



O prefeito Chico Vigário não é que ele esteja trabalhando somente agora, é que foi 

a maneira que ele teve de concluir o que vinha enrolado anteriormente. Tivemos 

uma conversa e ele me disse que iria estender os serviços até o Distrito de 

Porangaba. O povo lá encontrasse muito agradecido. Quero agradecer ao prefeito 

Chico Vigário, de coração, em nome de toda a população, por ter atendido os 

meus Requerimentos e as minhas Indicações. 

 

Também quero deixar claro que alguém chega jogando pedras, mas não deve 

chegar jogando pedras em arvores frutíferas que você não conhece, pois pode ser 

uma fruta boa, mas pode ser uma fruta ruim.  

 

Quando cheguei para ser candidato pela primeira vez, antes de me tornar 

candidato, cheguei no Povoado onde moro, resido e de lá só terei uma 

transferência, pois quando chegar a minha hora irei me mudar para em torno de 

100 a 200 metros. Naquele período cheguei a furar três poços artesianos por conta 

própria, com recurso próprio. Hoje aparece uns e outros querendo aparecer. Se 

quer aparecer, porque só depois? Apareça agora, vá lá e leve máquinas mais 

potentes. Foram durados poços onde não houve a vazão suficiente e também a 

qualidade não é boa, é ruim. Água não apropriada para o consumo. 

 

Se alguém quiser ir lá vai ver que tem água 100% pura, boa mesmo. Quem quiser 

pode ir lá e analisar quantas vezes for necessário. Como falou o vereador Anilson 

Júnior, existe a verdade e a mentira, meia mentira não pode existir. Na hora de 

mentir, vão mentir e muito.  

 

Hoje quero parabenizar o Esporte Clube Juventude que está completando 

aniversário e vai ter uma festa, onde todos estão convidados. Vai ser no ECO 

Clube Porangaba, onde todos estão convidados”. 
 

 

 

  


