
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

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

fazendo uso da Tribuna nesta Casa. 

 

Tenho certeza que todos os vereadores estão esperando o Projeto de Lei com o 

reajuste da database da Educação. Estamos lutando para que o piso salário do 

Governo federal seja implantado aqui nesta Casa. E, nas reuniões que eu tenho 

com os méis colegas professores, eu sempre falo que chegando esse Projeto de Lei 

nesta Casa, jamais iremos vetar, iremos sim aprovar com unanimidade. Sei da 

importância da nossa classe para o município de Atalaia. Estamos ansiosos, 

esperando que venha esse projeto para esta Casa, para que a gente aprecie, para 

que a gente aprove e coloque esta database que é tão esperada pelos professores 

do nosso município. Até porque, esse ajuste vem anualmente e se a gente não 

conseguir aprovar esse recurso dos professores, nós da classe dos professores 

iremos perder essa database. Então, é de muita importância que o Sindicato dos 

Professores, a Comissão d Educação e o prefeito, sentem e veja qual é a melhor 

opção. Que veja, negocie e determine a programação de como vai fazer para que 

esse projeto venha a esta Casa, para que a gente aprecie e dê esse aumento que é 

tão importante para a valorização do magistério no nosso município e em qualquer 

município. Esse é um apelo que eu faço ao senhor prefeito. Que o prefeito sente 

com o SEATA e que a gente consiga chegar a um consenso que será bom para 

todo o município de Atalaia.  

 



Quero dizer também que na semana passada, iniciamos no Distrito Branca uma 

turma da EJA, onde pegamos beneficiários do Instituto, pessoas analfabetas e 

colocamos elas no EJA. É mais uma idealização de um projeto inovador que vai 

trazer o resgate, a cidadania e a dignidade daquele povo que não é alfabetizado. 

Isso é um passo muito grande para os direitos e para a cidadania daquele povo 

que precisa e necessita de Educação. Iniciamos a primeira turma e, com fé em Deus, 

para o próximo ano, almejamos alcançar mais turmas. Pensamos também em 

implantar cursos profissionalizantes, para dar mais dignidade a esse pessoal que 

por um motivo ou outro, não conseguiu concluir o ensino médio ou o ensino 

fundamental. Vamos tentar colocar esse pessoal no mercado de trabalho. Com isso 

iremos trazer cidadania, cultura e alegria para essas famílias”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Nós estamos preocupadíssimos com a situação atual do município, com relação 

ao salário dos professores e de todos os demais funcionários. Mas, ficamos 

preocupados também com a situação do município, pois desde 2014 em venho 

alertando que está tendo uma defasagem de repasses para a Câmara, quanto 

também para o município. São cortes e mais cortes. Estamos vendo esse Decreto 

assinado pelo prefeito, que atinge muitos professores. Mas, também tem a 

obrigatoriedade de manter as Escolas. Vi agora a pouco algumas criticas nas redes 

sociais, inclusive de alguns sacripantas dizendo que a Câmara já devia ter cassado o 

prefeito, como se eles é quem fossem os vereadores. Na realidade, sabemos da 

problemática que se estende não só por Alagoas, mas pelo Nordeste e todo o 

Brasil. Não estamos aqui querendo defender ninguém, mas aquela idéia proposta 

atrás de que precisamos fazer a prestação de contas dos quadrimestres, torna-se 

evidente, porque está chegando mais um ano letivo e, talvez não se complete os 

180 dias de aula. Isso em virtude de todas essas problemáticas. Então, resta-nos 

nessa reunião com o senhor prefeito e com todos os secretários, para que a gente 

de uma vez por todas dê um norte para o ano que vem com um desenvolvimento 

mais efetivo de Educação.  

 

Temos agora uma nova problemática, pois vamos virar o ano com uma nova 

administração  a nível do Brasil e como vai ficar? Precisa de muito entendimento e 

da colaboração e compreensão do SEATA para que a gente adeque, de uma forma 

real, o calendário de pagamento de 2019 para que não haja tanta disparidade”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 



“Sobre o Decreto, como Vossa Excelência falou, temos que observar onde iremos 

cortar, porque tem os serviços essenciais e os alunos não podem ser prejudicados. 

Os alunos são os nossos patrões e não podemos, de maneira nenhuma, penalizar 

os nossos alunos. Essas manifestações, essas greves que estão havendo, é para a 

melhoria da classe. Mas, temos também que ter responsabilidade e os dias que 

passamos parados, repor as aulas para que os nossos alunos não percam. 

 

Também pedir ao prefeito que nesses serviços essenciais da Saúde e Educação, 

desempenhados por contratados que estão fazendo com que esses serviços 

funcionem, peço a ele que tenha sensibilidade e sabedoria, para que não mexa 

nessas pessoas, para que o nosso município e os nossos alunos, de maneira 

nenhuma, sejam penalizados. Esse é o meu apelo, esse é o meu desejo.  

 

Parabenizar o novo Presidente. Aqui é uma democracia. Quero dizer que o meu 

voto foi no Fernando Haddad, mas como é uma democracia, temos que saber 

perder ou ganhar. Que Deus ilumine a cabeça do novo Presidente do Brasil e que 

ele conduza a nossa Nação com alegria e prosperidade, trazendo dias melhores 

para todos os brasileiros”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Vossa Excelência estava dizendo para o prefeito ser sensível nas demissões dos 

contratados, com relação a professores e alguns que forem necessários na Saúde. 

Mas, não foram exonerados todos os funcionários contratados? Então, neste caso é 

preciso fazer uma nova contratação. Estou com Vossa Excelência, pois acho que os 

únicos prejudicados serão os alunos. Sei que na Porangaba vão ficar quatro ou 

cinco turmas sem professor, por conta dessa exoneração. Mesmo assim, saem com 

dois meses de atraso. Acho que seria melhor terminar o ano letivo para depois 

fazer essas demissões dos professores. Se acha que tem que ser demitido, que seja 

demitido, mas que tivesse com o seu salário em dia. Como o vereador Ricardo está 

fazendo esse apelo, nada melhor do que o nosso colega vereador Mauricio, líder 

do Governo, adiantar algumas palavras para a gente, sobre essas demissões”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Quero pedir ao prefeito que se sensibilize, vamos sentar e vê onde podemos rever 

essas contratações, para que nossas crianças, nossos alunos, não sejam 

prejudicados de maneira nenhuma.  

 



Que o prefeito sente com a sua equipe financeira e veja essa questão desses 

pagamentos, para que coloque em dia, pois será bom para todo mundo. Que ele 

veja onde pode ser corrigido, para que a gente possa andar de cabeça erguida, 

dando satisfação a nossa comunidade e trazendo dias melhores para todo o 

município de Atalaia”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Em primeiro lugar, queremos aqui, em nome de Deus, desejar a pronta 

recuperação de Vinicius, que já vai para a segunda semana causando muita 

preocupação e ansiedade aos familiares e amigos. Que Deus o ilumine e que ele 

vença essa batalha. 

 

Gostaria hoje de me reportar também aos pronunciamentos aqui do vereador 

Ricardo, professor. Alcançamos um nível de ousadia jamais vista na política 

mundial, onde o brasileiro se uniu, chamou sua família, foram às ruas e mostrou 

que tudo é possível quando Deus estende as mãos. Um candidato que todos dizem 

ser arrogante, prepotente e despreparado, que atua pela direita, que na realidade 

não é, mas que tentaram passar isso de todo o jeito para o povo brasileiro. Mas, no 

fim, venceu a esperança. Lula disse naquela época que a esperança venceu o medo, 

mas agora dizemos que a esperança venceu aquela esperança que era falsa. Quero 

dizer aqui, sem maltratar ninguém, que não tinha mais clima de continuar esse 

desgoverno que aí se encontra. O próprio Presidente, que é do meu partido, nos 

envergonhou e nos fez passar por momentos críticos, onde sabemos que a 

roubalheira é que campeia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Vereador, na realidade o Presidente que é o partido de Vossa Excelência, o MDB, 

ele já é uma vergonha. Para começar, ele entrou pela porta dos fundos. A única 

maneira do MDB chegar a onde chegou hoje, foi derrubando a Dilma. 

 

Dessa mesma forma que estamos parabenizando hoje o Presidente eleito 

Bolsonaro, também vimos isso nas capas dos jornais quando o Collor venceu as 

eleições. Era o político mais conceituado do Brasil para assumir a Presidência. 

Depositamos todas as fichas nele e foi uma decepção. Mas, são tempos que 

mudam e a gente torce que ele faça um bom Governo. Ele tem tudo para fazer um 

bom Governo”. 

 

Vereador Fernando Vigário 



 

“Na realidade, a forma com que o Temer chegou, foi uma forma espúria, através de 

negociatas que se tornou publicas. Hoje estamos vendo cerca de 20 pessoas de 

alto comando da política nacional, atrás das grades, inclusive o ex-presidente Lula. 

Nada mais justo do que a responsabilidade que teve um dos grandes homens 

desse país em ação, o juiz Moro. E, na realidade o povo acordou, despertou e hoje 

o mundo fala de uma forma uniforme.  

 

O Bolsonaro virou um mito não nacional, mas mundial. Em menos de 90 dias, foi 

esfaqueado, teve uma situação difícil de campanha e nos últimos 15 dias quase 

que perdia, pois sabemos que a fala dele é muito limitada e ele mesmo reconhece 

isso”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Também parabenizá-lo pelo fato novo que aconteceu nesta eleição, pois o 

Bolsonaro  tinha oito segundos e ele usou uma arma que é muito importante, que 

é a Internet, as redes sociais. Foi eleito em casa”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Enfrentou o poderio da mídia nacional. Foi uma nova maneira de fazer campanha. 

O povo unido jamais será vencido, uma frase antiga que continua em alta. 

 

Quero aqui dizer, que infelizmente aqui em Atalaia ganhou o desgoverno. Ganhou 

Haddad duas vezes, inclusive aumentando a sua votação no segundo turno. 

Humildemente faço questão de dizer que eu lutei pela minha família, pelo meu 

pais e sou Bolsonaro que acerte ou que não acerte, pois chegamos em um limite. 

Acho eu que Haddad está vencido. Michel Temer entregará o Governo agora e 

iremos viver um novo tempo. Espero que todos nós tenhamos um desenrolar feliz 

para os próximos anos, pois eu acredito que ele, apesar de ter perdido no Nordeste, 

vai investir pesado nessa região tão sofrida, tão pobre e que o Brasil vai dar a volta 

por cima. 

 

Hoje, na madrugada, eu estava vendo os jornais do mundo e a expectativa do 

mundo no Brasil é grande. Então, todos os ponteiros estão a favor do Brasil e dos 

brasileiros. Temos a esperança que ele se torne um dos maiores lideres da política 

nacional de toda a sua historia. Espero que a gente acerte. Não que ele seja 100% 

ou o melhor de todos, mas que pelo menos volte a trilhar o caminha da esperança, 

da liberdade, do progresso e do desenvolvimento do nosso país. Espero que a 



falcatrua saia de cena e que essas negociatas diárias saiam de cena. E, já vemos 

algumas ações dele e a alta disparada da Bolsa e a baixa do dólar, tudo em torno 

do mito Bolsonaro, que graças a Deus teve a força de milhões de brasileiros ao seu 

lado e que fez com que a política mundial, tenha a partir de agora, um novo rumo 

e que venha um novo tempo. 

 

Gostaria de cobrar de novo, que precisamos nessa reunião com o prefeito solicitar 

todas essas Audiências Públicas de quadrimestres, para que coloquem em dias e 

que a gente tenha conhecimento profundo e total da situação, de quanto entrou e 

quanto foi pago, quanto foi gasto, para que o povo tenha a transparência, pois não 

está sendo cumprida neste momento”. 

 
 


