
 

 

Sessão Ordinária - Legislatura 2021-2024 

Dia 02 de março de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho (PSC) 

 

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

convidados durante a sessão. 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

 

“Agradecer a presença da nossa prefeita Ceci Rocha. 

 

Como sempre, agradecer ao meu bom Deus por tudo e pedir a Jesus Cristo que dê 

um basta  nesta pandemia que o povo do mundo não aguenta mais. Cada vez a 

coisa parece que tá ficando pior e agora com essa variante. Não sei onde isso vai 

parar. 

 

Quero aqui em publico esclarecer um vídeo que diz essa semana, que foi uma 

solicitação através de um vídeo. Algumas pessoas podem ter tomado até como 

uma crítica, mas, pelo contrário, até no vídeo falo que o problema daquela região 

vem se alastrando ao longo do tempo, de outras gestões. A senhora, preocupada 

com o problema daquela população, quando soube, automaticamente mandou 

que o secretário Eraldo Brasil comparecesse ao local e que um carro pipa 

abastecesse as pessoas. Então, muito obrigado, em nome da população, eu 

agradeço.  

 

A situação lá é para ser resolvida através do SAAE, a senhora acionou o meu amigo 

Xavier, diretor do SAAE e o problema está sendo resolvido. Ele me falou que a 

Equatorial vai ligar lá a energia, colocar uma bomba e automaticamente ter água 

pra população. 

 

Quero agradecer aqui a coordenadora da Educação, que ontem me convidou com 

relação a Indicação que coloquei aqui em votação, contando com o voto dos 



companheiros. É com relação aos alunos da minha região, onde fiz ontem o 

levantamento com o professor da região, o Jerônimo. Lá tem em torno de 39 

alunos. Tinha aluno vindo de carroça de boi, a prefeita viu e disse que iria 

solucionar aquela problema. Depois da reunião ficou acertado que segunda-feira, 

onde vamos reunir os pais das crianças. As fazendas lá são distantes uma das 

outras, tem fazendas com 8, 10 ou 5 quilômetros uma das outras. Deixei acertado 

com a secretário, para segunda-feira próximo, eu ir com ela e com a coordenadora 

Aline, para irmos de casa em casa para vê realmente a situação. 

 

Solicitamos transportes para que aquela situação seja resolvida. Sabemos que não 

é fácil. O acesso a algumas fazendas não é fácil. Mas, eu acredito que com o 

trabalho e força de vontade que a prefeita tem, abaixo de Deus, a gente chega lá. 

 

Quero agradecer em nome do Phablo, o site do Atalaia Pop. Também agradecer a 

presença do Dr. Márcio Roberto. Agradecer e dar um abraço a todos os 

funcionários da Casa, ao pessoal da Secretaria, que sempre tem nos atendido 

muito bem”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Gostaria de saudar a prefeita Ceci Rocha aqui presente, em nome do qual eu 

gostaria de saudar o restante aqui presente. Dr. Márcio Roberto Júnior também 

aqui presente. 

 

Senhora prefeita, de bom alvitre ter a senhora aqui presente, para responder duas 

perguntas essenciais no momento. Nosso amigo Neto falou aqui sobre a pandemia 

e meu discurso se volta sobre ela. É publico e notório que estamos aqui com um 

quadro complicado. Já houve 30 mortes. E, a agravante é que a crise já tá grande e 

no Estado de Alagoas se prever uma crise maior ainda.  

 

E, nós não estamos vendo senhora prefeita nenhuma ação maior para se conter, ou 

pelo menos tentar aliviar os que vêm aqui e que por acaso podem estar infectados 

e podem infectar muitas pessoas. Estamos vendo muitas festas. E tem muita gente 

levando na brincadeira, não tomando os devidos cuidados, sem saber que ali pode 

estar infectando uma família ou várias de uma só vez. E, lá na frente a gente ter um 

choro muito maior e uma mortandade muito maior ainda. É claro que a gente não 

quer isso.  

 

A outra questão, é que ontem a noite o AL TV anunciou que 90 municípios tinham 

acordados que não vão voltar as aulas presenciais.  



 

Gostaria que a senhora, ou alguém nos respondessem essas duas perguntas. Quais 

as medidas, pois já falei aqui na semana passada a respeito disso. Estou 

preocupado, sou uma pessoa de alto risco. Tenho família com muitas pessoas com 

alto risco e ficamos num verdadeiro estado emocional critico, pois sabemos que é 

muito rápido. Infelizmente a gente vê o pessoal levando como se fosse uma 

brincadeira. 

 

Gostaria de que fossem tomadas algumas medidas, como estão sendo tomadas no 

Estado, de quê se coibisse essa reunião aleatórias, que estamos vendo 

publicamente”. 

 

Prefeita Ceci Rocha 

 

“Bom dia a todos. Hoje eu vim aqui parabenizar por mais um ano de início da 

sessão. 

 

Nobre vereador, fico muito feliz que o senhor esteja preocupado com a covid. Mas, 

também creio que o senhor não esteja atualizado. Na sexta-feira da semana 

passada a gente fez um decreto proibindo todo tipo de festa, todo tipo de 

aglomeração e também estamos no Hospital com o Sentinelas a todo vapor. 

 

E, nobre vereador, diferente de antigamente, agora vamos começar a internar no 

Hospital, para quem chega com covid, para quem chega com outras doenças. Essa 

semana já estamos começando a fazer o internamento. 

 

Sobre as aulas, acho muito interessante o senhor ter tocado neste assunto. Sobre 

toda essa preocupação. Onde 85% dos precatórios, que 40% deveriam ter sido 

destinados a melhoria das escolas, foram gastos. Infelizmente, nossas escolas, a 

grande maioria, estão acabadas. Entregues as baratas. Fazendo com que, mesmo se 

a pandemia não existisse, não conseguiríamos começar. É uma pena. É muito triste 

para os pais, para as mães e para os nossos alunos que não vão poder ter aula. 

Teremos que usar o nosso recurso próprio, onde poderíamos ter o do precatório 

para  fazer toda  a reconstrução das escolas. 

 

Mas, como o senhor tem dúvidas de quando irá começar as aulas, será no dia 8, 

mas de forma remota. Mas, deferente do que foi no passado, onde os alunos só 

recebiam tarefas, esse ano, usaremos uma plataforma totalmente inovadora. 

Também distribuiremos cestas, uma por aluno, onde nunca aconteceu. Era uma por 



família, com ovos. Esse ano, em total respeito as famílias, entregaremos uma por 

aluno, com proteína, frango ou carne. 

 

Também entregaremos material escolar e fardamento nobre vereador, onde nunca 

foi entregue. Muitos não iam pra escola por falta de fardamento. Onde a mãe e o 

pai tinham que se sacrificar, por não ter o dinheiro do fardamento.  

 

É triste. A gente vive em uma realidade em Atalaia, de abandono. Onde, eu passei 

aqui dois meses só apagando incêndio de uma gestão desastrosa. 

 

Quando o nobre vereador Mauricio falou do lixão, quero deixar aqui bem claro que 

esse lixão não é dessa gestão, é um lixão antigo. Para não pagar um local certo, ia 

se deixando ali, ia se acumulando e a gente tem nobre vereador uma divida 

enorme com a CTR. Mas, a CTR, sensibilizada com o município de Atalaia, está 

autorizando a gente colocar o lixo da forma correta lá na CTR, como não era feito. 

Eram colocados em lixões mais perto. 

 

A questão da água do SAAE. A gente já melhorou muito, onde não foi feito 

nenhum investimento de cavar poço. A gente resolveu com o que tinha. Foi 

deixado na conta do SAAE, 2 reais. E, mesmo assim, estamos conseguindo fazer um 

abastecimento de água, de forma diferenciada. Com muito trabalho, de domingo a 

domingo.  

 

A questão da falta de água da Porangaba, que o nobre vereador Mauricio também 

comentou, sabe qual é o maior problema da Porangaba? Lá desativaram um 

chafariz e o vereador em questão doou o terreno da Prefeitura para um amigo que 

iria fazer um bar, onde esse chafariz poderia ser utilizado para ter água para as 

pessoas. A Prefeitura está agora retomando a posse, porque eu nunca ouvi em 

toda a minha historia, que uma pessoa pudesse doar um prédio público para um 

amigo. 

 

É assim, são os costumes que a gente encontrou em Atalaia. E eu, vim aqui e me 

propus a estar aqui por quatro anos. E, quando eu me propus, a gente tem duas 

portas vereador, a porta ampla, que é a mais fácil a ser seguido, que é o caminho 

errado, da corrupção, dos maus costumes. Mas, eu escolhi andar pela porta 

pequena, estreita, difícil, combatendo aqueles velhos costumes que se tinha de 

funcionários que não davam expediente, que se tinham ajeitadinhos. 

 

É difícil mudar? É. É difícil quando você tenta fazer o certo. Mas, eu estou aqui para 

isso, é a minha missão. Eu escolhi, como missão de vida, mudar a cidade de Atalaia. 



Eu tô aqui para isso, para transformar a vida das pessoas, custe o que me custar. 

Vou ser dura, quando tiver que ser, porque quando se quer mudar e tem vontade 

de fazer, se faz, com muito ou com pouco. 

 

Não sei se o senhor sabe, nobre vereador. Até hoje, os supostos salários, não foram 

pagos. Mas, não foram pagos, não é porque eu não quis, é porque a antiga gestão 

não deixou nenhum relatório. Agora mesmo está tendo a reunião com secretário 

de Administração, com o Ministério Público, para a gente poder ver como faz esses 

pagamentos. 

 

É triste. E se cobra os salários de quem assume. Mas, e se não deixam, eu vou fazer 

o errado? Não. Vou sempre procurar o caminho certo, o caminho da justiça, o 

caminho do bem, porque estou aqui para isso”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Queria primeiro dizer a senhora que sei que existem os salários a serem pagos. Sei 

dos decretos e até pedi uma cópia ao senhor presidente. Mas, queria saber 

objetivamente duas respostas, pois Vossa Senhoria comentou aí algumas coisas 

que não foram perguntadas. 

 

Eu queria saber in loco, vai haverás aulas, vão. A senhora já respondeu. A merenda 

vai haver até carne, graças a Deus, é bom, porque os alunos vão se fortificar. A 

exemplo dos alunos que o Neto citou, temos do lado de cá exemplos de quem não 

tem o lanche dos filhos, então imagine eles terem uma merenda reforçada. Então, 

isso vai ser muito bom pra eles. 

 

Quanto ao que a Administração passada deixou, não tenho nada haver com isso. A 

senhora sabe que o poder do vereador é mínimo. Então, a senhora vai questionar é 

no Tribunal de Contas. Que são os responsáveis pelas prestações e ou cobrança de 

fatores indevidos que estão aí alheios a verdade. Se a senhora está dizendo ai só a 

verdade, também gostaria de dizer que vim aqui só para dizer a verdade. 

 

Estou questionando o que é de bom para o meu município. Se a senhora fez um 

decreto, tudo bem, mas que ação tomou para coibir a covid, desde que entrou. 

Nós não vimos barreiras sanitárias. A vacinação dos idosos que fossem feitas em 

casas, para esses mais velhos. Se tá acontecendo, eu não estou sabendo, graças a 

Deus”. 

 

Prefeita Ceci Rocha (PSC) 



 

“Vereador, acho que o senhor está vivendo em um mundo alheio. A vacinação dos 

idosos é em casa, quando o idoso é acamado”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“Senhor presidente, gostaria que o senhor usasse o Regimento da Câmara, pois 

isso está se tornando um debate”. 

 

Vereador Cicinho (PSC) 

 

“O nobre vereador Fernando Vigário cedeu a palavra a prefeita”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“Só quero que Vossa Excelência deixe o vereador falar. Todo o vereador que for 

falar, será aparteado pela prefeita? Todos os vereadores falam e a prefeita 

responde a todos no final”. 

 

Vereador Cicinho (PSC) - Presidente 

 

“O Regimento está sendo respeitado. A prefeita não aparteou ninguém. O vereador 

fez a pergunta a prefeita, ela pediu a palavra e o vereador cedeu a palavra”. 

 

Prefeita Ceci Rocha (PSC) 

 

“Vereador, eu não vim aqui para ser aparteada ou para sabatinar, nem nada. Vim 

aqui apenas para parabenizar. Mas, como o vereador Fernando me fez uma 

pergunta, eu queria apenas responder. Não entendo o nervosismo do senhor 

vereador Mauricio. 

 

Só queria terminar de responder vereador Fernando, sobre o covid, que é um tema 

muito importante e que talvez o senhor não sabe que tá no mundo inteiro”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Eu me preocupo prefeito, pelo covid. Até agora eu não estou vendo a prefeita 

preocupada com os atalaienses. Por que, hoje está faltando tudo nos PSF’s. Estava 

agora numa ligação aqui e o PSF está faltando enfermeira, lá no PSF de Ouricuri. 

Como está se preocupando com a Saúde e os PSF’s faltando? 



 

A gente tem três extensão de PSF no nosso município e está fechado sem agente 

de Saúde. O PSF do Timbozinho, Boa Fé e o Nazaré. 

 

A senhora preocupada com a covid em nosso município, onde tem um 

acampamento e a senhora proibiu da água chegar lá. Onde é necessário lavar as 

mãos e manter toda a higiene. Então, prefeita, a senhora não está preocupada com 

os atalaienses. O que tem hoje no município de Atalaia, na Saúde, foi o que ficou 

da gestão passada. Tudo que ficou foi da gestão passada, remédio, tudo. A 

senhora, como dizem, não comprou uma palha de aço para a Saúde”.   

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Senhora prefeita, queria dizer também que essa historia de estar condenando o 

outro Governo, num vai resolver muito para nós. Gostaria que a senhora 

propusesse a dizer o que vai fazer. Se vai enriquecer a merenda, parabéns. Espero 

que essa mudança chegue rápido. Mas, sem querer ofender a senhora, gostaria de 

dizer a senhora que recebi alguns garis, que recebiam cerca de R$ 2.000,00 e estão 

reclamando que receberam R$ 1.100,00 em conta. Se é verdade, eu não sei, mas foi 

a informações que eu recebi. Que é para depois a senhora não dizer que eu vim 

para cá trazer conversa de rua. 

 

As redes sociais tem mostrado todos os dias, como disse o vereador Mauricio, falta 

de luvas, falta de material mínimo, remédio as vezes não tem. Mas, eu disse aqui na 

semana passada, que não vivo de rede social. Eu acompanho. E, sempre digo que 

as redes sociais tem muitas  mentiras. 

 

Espero que a verdade apareça e que venha essa mudança que a senhora se propôs 

a fazer. 

 

Na última vez que falei aqui, disse sinceramente que não torci para a senhora 

ganhar, mas desejo que a minha terra cresça e que a senhora acerte. Agora, não 

posso chegar aqui e dá os parabéns para uns coisas que a gente está vendo, 

mínima, mas que estão faltando. Vi na rede social, água no Posto da Porangaba, 

uma garrafa d’água para todo mundo, numa época dessa de pandemia e, segundo 

a denúncia, só existia um copo plástico. Gostaria que a senhora tomasse tino e 

tomasse as providencias para não acontecer mais isso”. 

 

Vereador Tacinho (PP) - Aparte 

 



“Primeiramente, que Deus abençoe a todos. 

 

Acho que as discussões são louváveis. O nobre vereador Fernando Vigário está 

repleto de razão em está reclamando de algumas coisas, porque quer o bem da 

cidade e quer que a prefeita acerte. Essas questões que Vossa Excelência disse, 

primeiro dos garis que estão ganhando R$ 1.100,00, que Vossa Excelência acabou 

de dizer que não sabe se é verdade ou não. Também Vossa Excelência não sabe se 

é verdade a questão da água da Porangaba. Então, só por questão de sugestão, 

vamos trazer para essas Casas, coisas que temos provas. Por exemplo, o vereador 

Mauricio Tenório disse que a atendente de Sapucaia e Ouricuri, estava atendendo 

o povo mau, mas também não se prova.  

 

Nós estamos aqui numa Casa de Leis, para trabalhar para o povo, mas vamos trazer 

coisas aqui com provas. O que não se admite é trazer para cá conversa de disse e 

me disse. Peço para termos uma linha nesta Câmara agora. Vamos sim denunciar. 

Pode se preparar  prefeita, que estamos aqui para denunciar. E, não só tem o lixão 

de errado, tem outras coisas erradas, mas que nós sabemos que ficou da outra 

gestão, no qual eu fiz parte da chapa, por uma questão partidária. Eu era PP e a 

vice-prefeita também. Eu não nego o meu passado. Agora, se prepare prefeita, pois 

tem muitas coisas para serem reclamadas, pois o desmando foi muito grande.  

 

Só vou reclamar quando tiver provas”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) - Aparte 

 

“Sobre aquela reclamação que o senhor viu nas redes sociais, sobre a água no 

Posto da Porangaba, já foi entregue lá um gelagua no Posto de Saúde. 

 

Quanto a essa questão de salário, consigo acompanhar como acompanhei sempre, 

através do Portal da Transparência. E, talvez nesta gestão, exista o que é 

constitucionalmente garantido, ou seja, a equiparação salarial, porque prefeita não 

é justo eu como assistente administrativo ganhar meus R$ 1.000,00 e assistente 

administrativo que talvez não tenha a mesma formação que eu tenho, ganhar 

R$ 12.000,00. Prefeita, meus parabéns”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Prefeita, gostaria de dizer que na semana passada houve aquele tumulto na antiga 

Rodoviária Federal. Eu tive que passar no meio das canas, pois ia para o enterro do 

avô do vereador Rudinho. Foi um trauma. Muitas pessoas na BR passaram mal. Na 



volta eu passei por dentro da Sucupira e a minha reclamação para a senhora é a 

seguinte, os amigos que moram lá pediram a maquina patrol para ajeitar as 

estradas de lá. Mas, não só lá, pois algumas estradas do Jagatá, onde será feito um 

projeto grande, também necessitam no momento. A gente sabe que numa época 

dessa de pandemia, tem algumas localidades que precisam urgente, pra ontem, 

não é para hoje. 

 

Gostaria de deixar claro que essas reclamações minhas não são de agora, pois 

quando eu estou vereador tenho que reclamar para o povo. Se eu a atingi em 

algum momento, me desculpe, mas o que passei aqui é a verdade. Não estou aqui 

para afrontar ninguém. O que eu quero é que diante da Lei e mediante da Lei, a 

gente ajeite o que tá errado”.  

 

Prefeita Ceci Rocha (PSC) 

 

“Primeiro sobre as máquinas das estradas que vocês solicitaram. Iremos fazer sim 

todas as estradas para o momento de chuvas, não se preocupem quanto a isso. 

Esse não será mais um problema do nosso município, até porque para quem 

precisa ir e vir, isso é um transtorno. Já estamos nos programando para começar 

agora em meados de março a abril. 

 

A enfermeira da Ouricuri. Temos enfermeira lá sim. Agora, se hoje ela não foi, será 

descontado da servidora. Ela é uma funcionária pública, efetiva. Se ela não foi hoje, 

não foi para algum motivo. 

 

Quanto a faltar as coisas mais básicas, estão sim comprando. Acho que o vereador 

Mauricio está totalmente desatualizado dizendo que a gente usa coisas da antiga 

gestão. Vereador, você poderia até ter ido visitar a nossa CAF para vê o que era a 

nossa CAF antiga, com remédios vencidos, baratas, insetos, escorpiões. Mas, agora 

a gente tem sim comprado o que precisa. Nós temos os materiais básicos, sim. 

 

Temos uma burocracia enorme e todos aqui sabem que não é fácil. Mas, temos 

enfrentado com muito trabalho. 

 

Sobre vacinação do idoso, iniciamos hoje dos 73 a 83 anos. Quem não pode ir, a 

gente vai em casa. A gente faz por conjunto. Então, não é um problema a 

vacinação. 

 

Sobre o que estamos fazendo para combater o covid, começamos hoje a sanitizar 

todos os prédios públicos. A barreira sanitária a gente não vai fazer, até porque eu 



não acredito que sanitizar a roda de um carro, vai melhorar a vida da pessoal ou 

não. O que vamos fazer é disponibilizar máscaras em ambientes mais volumosos, 

na rodoviária, medir temperatura. 

 

A barreira sanitária para mim nunca funcionou e nunca vai funcionar, até porque, a 

barreira aqui tinha horário. O covid não tem dia e não tem hora. Se for para ter a 

barreira sanitária, ela tem que ser 24 horas e permitir a entrada só de quem mora 

na cidade. Não vou fazer isso para não prejudicar o comércio. 

 

Irei intensificar com a Vigilância todos os estabelecimentos, para que a gente possa 

ver se está sendo utilizado o uso de máscara, o uso de álcool em gel, todas essas 

atividades. 

 

Quanto ao Marielle Franco, não vou discutir com o nobre vereador, sabe porquê? 

Por que já está na Justiça. O que se está na Justiça, se resolve na Justiça. Devo dizer 

até ao nobre vereador, que já está resolvido. 

 

Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tenham um inicio de Legislatura maravilhoso e 

que consigam conduzir com honra o que lhe foi concedido pelo povo e por Deus. 

Não é uma missão fácil, mas eu sei que cada um aqui foi escolhido para está aqui e 

representar o povo. Não tenho medo de criticas. Podem criticar, podem fazer as 

Indicações. Estou aqui para isso, para resolver os problemas da cidade. Agora, 

vamos ter também discernimentos em tipos de criticas, pois não adianta querer 

criticar para fazer birra. A gente tem que criticar o que realmente está acontecendo 

na cidade. A gente tem que olhar para o outro e vê que o nosso papel não é 

criticar, porque quero ser oposição, mas sim para resolver a vida da população, 

oferecer uma cidade melhor. Não fazer birrinha, porque isso é feio. A gente está 

aqui para melhorar a vida do povo, temos que caminhar juntos. 

 

Irei encaminhar vários e vários projetos de Lei, para melhorar a vida da cidade. 

Estou aqui para isso, pois foi uma missão de vida que eu escolhi durante quatro 

anos da minha vida. Abdiquei e abri mão para estar aqui, cuidando das pessoas. 

Errar todo mundo erra, porque todo mundo é ser humano. Mas, vendo e ouvindo 

todos é que se acerta. Não vou dizer que não teremos erros durantes esses quatro 

anos, teremos muito. Mas, quando a gente erra, a gente concerta. 

 

Estamos aqui para exercer esse papel de reconstruir uma cidade que está há 

décadas entregue as minguas. A gente está arduamente tentando trazer empresas 

para que Atalaia volte a sorrir. Já temos duas propostas de empresas. 

 



E, não adianta quando eu sair ficar aqui de mangação, dizendo que nunca viu uma 

empresa chegar. Nunca viu antes. Eu não sou mulher que desiste fácil, sou mulher 

que corro atrás dos meus objetivos e vou a luta. Eu só paro quando conseguir. E, 

podem ter certeza que até o final do meu mandato, Atalaia vai ter empresa sim. O 

nosso Distrito irá funcionar com muita honra, para que os atalaienses não viva só 

da Copervales e de Prefeitura. Para que o nosso comércio cresça bastante. Para que 

a gente tenha uma vida que bata no peito e tenha orgulho de ser atalaiense. Esse é 

o meu compromisso com o povo. Com cada um, com quem me colocou ou não 

aqui, porque para mim não importa se votou ou se não votou, quero que todos 

tenham a chance de crescer. 

 

Estaremos também fazendo cursos profissionalizantes com uma dessas empresas 

que vão se instalar aqui, para que algumas dessas pessoas sejam selecionadas para 

trabalhar na empresa. 

 

Quero agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora 

interceda sempre a cada palavra e passo de vocês. Vamos a lutar quando a gente 

precisa e não gritar sem ter motivo e nem necessidade. Não vamos se sentir 

oprimidos e nem fazer picuinhas”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Peço vênia ao presidente para saudar o nosso aniversariante do dia, o nosso 

colaborador Júlio. Meus parabéns, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde, 

muita paz e muita alegria na sua vida. 

 

A prefeita já foi, mas foi um prazer e uma honra a gente hoje receber a visita da 

nossa prefeita e também da vice-prefeita, que teve aqui mais cedo. E, muito 

importante para o município, para esta classe, os debates. 

 

Vi o vereador Fernando muito preocupado com a questão da covid, ratifico 

vereador tudo que o senhor falou aqui, concordo com a fiscalização. Inclusive, 

nessa semana havia até mandado um WhatsApp para a prefeita, pois tinha visto o 

Decreto e perguntei se estava havendo fiscalização na Santa Tereza. Não fui lá, mas 

soube que estava aberto. Realmente a gente precisa de uma fiscalização mais 

efetiva. Já vi nas redes sociais que os prédios públicos, neste momento a secretaria 

de Saúde está sendo sanitizada e que essas ações  sejam realmente mais efetivas. 

 

Apresentarei na próxima sessão, para que a Vigilância Sanitária possa fazer esse 

trabalho. Sair da sede e fazer esse trabalho, que é da competência dele. 



 

Hoje venho trazendo duas Indicações que acho que é de grande importância para 

o nosso município. Estou pedindo que a prefeita, junto ao Governador do Estado, 

traga para o Distrito Branca um Posto Policial, que a gente muito precisa, que há 

muitos anos atrás existia e hoje não tem mais. É de suma importância para o 

Distrito Branca. Conto com a prefeita e com o Governador Renan Filho para que 

realmente esse pedido seja efetivado. 

 

O vereador Neto também está apresentando a mesma Indicação, então reforça, 

que é a solicitação de um guarda municipal para a nossa Casa. Até falei com o 

guarda aqui, muito obrigada. Ele está aqui hoje, mas não sei se será todos os dias. 

O pedido é para que fique todos os dias”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) – Aparte 

 

“Gostaria de lembrar a Vossa Senhoria que existia no projeto do Governo a 

construção de um CISP aqui. Talvez o CISP fosse uma importância maior para o 

município, seria uma grande novidade na região e talvez iria suprir a necessidade 

da Branca e demais Distritos do nosso município”. 

 

Vereadora Janaina do Cal (MDB) 

 

“Então, senhor presidente, que o senhor reforce esse pedido para que seja 

diariamente a presença de um guarda municipal, aqui no prédio da Câmara 

Municipal. 

 

Como esse projeto não pode ser de iniciativa do vereador, então através de 

Indicação venho pedir que a Prefeitura elabore dois projetos de Lei. Um é sobre a 

isenção da taxa de ocupação de solo devida aos feirantes do município de Atalaia. 

A gente enfrenta uma pandemia, uma crise econômica e financeira absurda. Talvez 

seja um valor pequeno para alguns, mas para os feirantes talvez faça alguma 

diferença. Sei que nesses dois meses o município não cobrou, mas que isso seja 

legalizado, não fique só de boca. Que seja feito um recadastramento para saber, 

pois soube que são em média 400 ou 500 feirantes, entre as feiras da Vila e de 

Atalaia. Isso com certeza não vai quebrar o município e vai ajudar de certa forma, 

aos feirantes. 

 

A gente sabe que esse ano de 2021 não se pode dar aumento, não se pode criar 

nada que onere muito, mas que seja feito isso aqui com os funcionários efetivos, 

pois a gente tem muitos, alguns muito ociosos, que há muitos anos não 



trabalhavam e podem fazer parte desse projeto. Que é a criação da Coordenadoria 

da Mulher, com o objetivo de implantar políticas públicas para as mulheres 

atalaienses. Essa Coordenadoria seria ligada a Secretaria de Assistência Social, com 

o objetivo de promover ações de enfrentamento contra a violência as mulheres, 

promover ações para viabilizar políticas para promoção de emprego e renda para 

as mulheres. Planejar, organizar e dirigir programas e ações que visem a defesa dos 

direitos das mulheres, assegurando-lhes uma plena participação sócio-econômica, 

política e cultura no município. Acho de grande importância, neste mês da mulher. 

E, que a prefeita como mulher veja esse setor. A sogra dela, a deputada Fátima 

Canuto é uma defensora no Estado, das políticas públicas para as mulheres. Esta 

Coordenadoria será de grande importância e ajuda para o desenvolvimento do 

nosso município. 

 

Espero ser atendida na medida do possível. Sabemos que está tudo iniciando, tudo 

muito novo. Sei que existem outras prioridades, mas que as Indicações dos nobres 

vereadores, possam ser na medida do possível atendidas, porque todas são de 

grande importância para a nossa cidade e para o nosso desenvolvimento”. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

 

“Inicio com uma Moção de Parabéns ao nosso amigo Júlio, uma pessoal essencial 

nesta Casa, que sempre me atende muito bem. Não só a mim, como os demais 

vereadores, sempre prestando o seu melhor. Os meus parabéns. Que Deus lhe 

abençoe. 

 

Antes de iniciar quero agradecer a Deus por mais uma sessão. Que ele possa nos 

conduzir sempre pelo caminho do bem e que a gente possa sempre fazer o melhor 

pela nossa cidade. 

 

Entreguei hoje a nossa prefeita Cecília Rocha uma Moção Honrosa. Sabemos que 

não é fácil conduzir uma cidade que já vem há décadas num estado de decadência. 

Estendi essa Moção Honrosa aos secretários e aos coordenadores.  

 

Quero falar de um oficio que mandei a senhora Nilza, nossa secretária de Saúde, 

pedindo, porque observei que há alguns meses não estão sendo entregues à 

população o boletim epidemiológico da doença covid-19. Estamos há mais ou 

menos um ano com essa doença. Vi que a prefeita expôs alguns decretos, mas 

também concordo que precisa enfatizar alguns cuidados. Peço ao senhor 

presidente que reveja também algumas coisas aqui da Câmara, a nível de cuidados, 

de protocolos e sanitizações aqui da Casa. 



 

Fiz algumas Indicações. Como cidadã observei há muitos e muitos anos que não 

tem lixeiros na nossa cidade, nem em praças e nem em outros espaços públicos. 

Sabemos que isso é muito importante, pois com a falta dos lixeiros, ao jogar o lixo 

no chão, vai diretamente aos bueiros. Ali perto da minha residência, no bairro José 

Paulino, acontece muito de entupir os bueiros, por conta do lixo. 

 

A minha terceira Indicação é na questão da iluminação, de ter um cuidado maior 

com a iluminação da Vila José Paulino. 

 

Uma pena que a prefeita e nem o Dr. Márcio estejam aqui, pois iria estender os 

meus parabéns. Sabemos que não é fácil, estamos em um inicio de gestão, 

entrando para o terceiro mês. Há falhas, existem muitas falhas, mas existem 

também possibilidade de irmos ao gabinete, onde sempre sou muito bem recebida. 

Onde vou, vou para reinvidicar. 

 

Encerro minhas palavras, pedindo para que Deus abençoe o nosso caminhar, a 

nossa trajetória”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Primeiramente mais uma vez quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade 

de fazer uso da Tribuna e me expressar para os meus pares e demais presentes. 

 

As minhas Indicações que estão sendo apreciadas e votadas, é sobre a construção 

de um Clube Social no Povoado Porangaba, tendo em vista que aquele pessoal 

eles não tem um local para a comunidade se reunir e fazer qualquer tipo de 

comemoração ou de reunião. Então, peço a prefeita que estude, não num curto 

tempo, mas num longo tempo para fazer esse Clube Social no Povoado Porangaba. 

 

Também o acesso da BR para aquele Distrito. Creio eu que já está sendo 

providenciado através das autoridades estaduais. 

 

Sobre a questão das ambulâncias, que a vereadora já colocou aqui, como já tinha 

tido o pensamento de colocar uma ambulância no Distrito Branca de Atalaia, peço, 

se possível, para subscrever e também peço a Indicação em meu nome. Inclusive 

para dar condições a ambulância do Instituto do ex-vereador Ricardo Calheiros. 

Que é um lutador e que sempre vem lutando pelo nosso Povoado. 

 



Também os calçamentos daquele Distrito, no Loteamento conhecido como 

Antônio Paulino. Que cheguem lá o calçamento, com os saneamentos básicos.  

 

Dizer que toda discussão é louvável, nós estamos no caminho certo. A união faz 

com que todos cresçam. As vezes, quando um ou dois querem fazer a união, tem 

pessoas até dentro da própria Casa, querendo desunir. Na minha opinião, não tem 

para quê quebra de braço de prefeita com nenhum vereador. O vereador tem que 

exercer a sua função e a prefeita tem que exercer a sua função. Mas, nós temos 

que conduzir para que haja união, porque unidos seremos mais fortes. Acredito eu 

que isso não esteja acontecendo. Mas, como somos seres humanos e seres 

humanos são falhos e na maioria das vezes agem de má-fé, talvez esteja tendo um 

impasse dentro desta Câmara, de leva e traz para separar fulano e beltrano. O 

caminho não é esse. O caminho é está unido. Tem como está unido todo mundo? 

Tem. Então, vamos trilhar esse caminho. Não é porque seu Neto Acioli, seu Toni, 

faça parte do Governo, dê sustentação, faça governabilidade, que eu fazendo vou 

tirar o espaço de vocês. Isso é idiotice, é burrice, é egoísmo. Nós não estamos 

pensando no bem comum da população. Creio eu que isso não esteja acontecendo. 

Mas, como já passei um “pouquinho” de dias nesta Tribuna, em outros mandatos, 

estou vendo que está acontecendo isso.  

 

Todo Governo que entra quer mudar, pois nunca vai dizer que o Governo passado 

foi bom. Hoje, como nós temos prova que a gestão passada do meu amigo Chico 

Vigário, não foi das melhores da vida dele, não vou tá citando quais foram os erros, 

mesmo sabendo todos os erros, por questão de respeito a pessoa dele. Mas, o que 

vale a pena é a gente pensar daqui pra frente.  

 

Ceci Rocha foi eleita com uma votação esmagadora. Estamos vendo no semblante 

desta prefeita, que ela está querendo realmente fazer 100% do que ela discursou 

no palanque. Então, cabe a gente ajudar. E, a gente só ajuda, se estivermos unidos. 

Eu vou lutar pela união desta Câmara com o Poder Executivo, para que haja uma 

união de 100% dessa Câmara, pois Atalaia precisa. 

 

Já passamos tempos demais aqui brincando de bonzinho e de bandido. Hoje está 

na hora de todos trilharem no caminho certo, que é da união, com a prioridade 

que é Atalaia. Principalmente para os menos favorecidos. Tenho certa que vou 

contar com a maioria da Câmara para que isso aconteça. 

 

Sobre as questões das comissões, dizer ao nobre presidente que a gente já comece, 

porque daqui a pouco chega projeto de Lei e temos que usar as comissões, 

seguindo o tramite legal e respeitando as vagas dos partidos, como tem que ser.           



 

Sobre o que tem que fazer. Sobre o que ficou de ruim. O que ficou de bom, ficou. 

O que ficou de ruim, vamos tentar concertar. 

 

Sobre a questão desta praga que está no mundo, não tem quem dê jeito. Esse vírus, 

isso que está existindo, ele tá lá na Bíblia. E, não adianta fugir. O presidente bota a 

culpa no governador. O governador no prefeito. O prefeito no governador. Tudo 

briga política. Nenhum tá se preocupando com o povo. E, com não vai acabar com 

essa briga política, só temos um recurso para acabar com esta peste que está 

assolando, que chama-se Deus, Nosso Todo Poderoso e eterno Deus. Que em 

nome de Jesus Cristo ele tenha piedade e que só ele é quem vai dar um basta 

nisso”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“Senhores quero iniciar o meu pronunciamento hoje, fazendo um Requerimento. 

Requerendo a prefeita do nosso município e o secretário de Saúde, o extrato 

bancário do convênio que se paga os agentes de Saúde. Não foi pago os agentes 

de Saúde e ficou essa divida. No extrato bancário a gente comprova. Quero esse 

Requerimento com uma cópia ao Ministério Público do nosso município. Para 

poder ter acesso a essa documentação, para poder saber debater com número 

concretos. 

 

Senhor presidente, eu pedi a Vossa Excelência que usasse o Regimento, pois se 

vem uma prefeita pra Câmara, se todo vereador aparteasse ela no momento que 

está falando, não funciona. Ela tinha que anota e em outro momento responder a 

cada um dos vereadores, porque senão a sessão ficava tumultuada. 

 

Mais uma Indicação. Que a Secretaria de Saúde do nosso município e a prefeita, 

que se diz preocupada, mas até o momento eu não vi ela preocupada com a 

pandemia em nosso município, que ela abra a extensão do Nazaré, de Boa Fé e do 

Timbozinho, que no Governo passado funcionava. Lá na Boa Fé não tem agente de 

Saúde, tudo abandonado. Não temos que vê o passado, temos que vê o presente. 

A população não aguenta.  

 

Para o município de Atalaia, chegou no mês de fevereiro, 10 milhões de reais. Foi 

economizado aqui, tirado do nosso comércio local, mais de 2 milhões de reais e os 

comerciantes estão sofrendo. Esse é o bem que a prefeita diz que vem empregar 

em nosso município? Acho que não. 

 



Vereador Tacinho, Vossa Excelência tem o direito de fazer parte da situação, como 

eu também, mas, estou no caminho do povo, de fiscalizar e legislar. Agora tá cedo, 

mas lá na frente vou tocar no mérito do porquê que faz parte da situação. Quando 

tiver debates, vamos mostrar a população o porquê de quem defende prefeito. Eu 

já defendi e sei o porquê que defende. 

 

Mais uma Indicação, duas dessa vez. Quero que a prefeita e o secretário de 

planejamento mande para esta Casa Legislativa a documentação que se está legal, 

sobre o Distrito lá perto da Federal.  

 

Outra também, pois eu pensei que a prefeita tinha uma atitude de grandeza, que 

era mais humilde. Mas, como todo respeito a ela, pois queria dizer na frente dela, 

mas ela se retirou. Ela hoje falou que foi doado um terreno para se fazer um bar, lá 

no Distrito de Porangaba e por isso que hoje não tem água. A senhora como não é 

do município e não conhece os Distritos e nem a população direito. Lá tem uma 

água do vereador Mauricio Tenório que é doada para a população de graça. Tem 

uma água do ex-vereador Marivaldo, que é doada de graça pra população. E, tem a 

água do município que ainda tomamos conta, porque a prefeita não foi tomar 

conta.  

 

O chafariz que ela se refere, tem 30 anos que não existe água nesse chafariz. 

Também requero se existe documento legal no município de Atalaia, desse terreno 

que ela se referiu. 

 

Prefeita, eu não tenho atitude mesquinha de maneira alguma. To solicitando aqui 

que o SAAE vá resolver o problema de Porangaba, pois está faltando a parte 

elétrica lá. Os postes foi eu que comprei e coloquei lá. E, não vou retirar por estar 

aqui na oposição. Vou fazer a minha oposição com responsabilidade. Votando a 

matéria que eu achar que for de bem pra população. Não vou ser contra a 

Orçamento, vou discutir ele, pois quando você vota contra o Orçamento, vota 

contra a população.  

 

Estou fazendo outra Indicação para o campo da Porangaba. Vou mostrar nas 

minhas redes sociais onde tem esgoto a céu aberto de fezes humana. Vou mostrar 

como fiz na questão do lixo. 

 

Quando terminar aqui, vou fazer matéria olhando o chamamento da minha 

população, porque fui eleito para fiscalizar e legislar. 

 



Com todo o respeito a ela, ela veio dar um tom de intimidação a Câmara. Ela 

quando veio com esse tom, veio intimidar a Câmara. Ela intimidou o vereador, 

falando do terreno e olhando para mim. É prática desse tipo de administração.  

 

Na semana passada, tem muito respeito e gosto muito dele, mas quando fiz a 

denuncia do lixo, eu já fui ameaçado. Não quis levar ao Ministério Público, porque 

reconheço que depois ele veio me pedir desculpas. 

 

Então, que fique bem claro que não vou ceder a pressão de quem quer que seja. 

Vou pagar um preço alto por defender a população de Atalaia, mas não vou me 

calar.  

 

A mudança que a prefeita diz do novo, até agora eu não vi. Saúde abandonada, 

Hospital faltando tudo. São 15 dias que a enfermeira não vai no PSF de Ouricuri. Eu 

vou provar isso aqui, como pedi o vereador Tacinho. Vou fiscalizar, vou no Hospital 

e nos PSF’s para mostrar a situação do novo. 

 

O novo de Atalaia é que se traz um secretário de esportes, para ameaçar um gari, 

como se tem queixa prestada. Já li o Regimento, mas não tem nenhum artigo que 

fala, pois iria pedir que essa Câmara tomasse as providência e, pelo menos, abrisse 

uma CPI para investigar as condutas dos secretários da nova administração. Já tem 

secretário com ameaça, tem secretário homofóbico. Você tá num governo novo, 

com mudança e com secretários com essas atitudes, eu acho que a população de 

Atalaia não merece esse comportamento. 

 

Lá na frente eu vou falar. Ser contra a população atalaiense para defender interesse, 

isso vou dizer nesta Tribuna”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Vereador Mauricio, gostaria de apoiar Vossa Senhoria na questão de defender o 

pessoal e os direitos humanos. Já tivemos aí corte de água para servir aquela 

população lá dos Sem Terras. Se foi citado aqui os governos anteriores, é bom que 

se fale que o Sem Terra andava dentro da Prefeitura e da porta da Câmara anos 

atrás e, quem realinhou isso foi o ex-governo. De repente a gente vê uma 

questiúncula dessa, onde Vossa Senhora tem muita razão quando pede a 

documentação, para saber se aquele terreno está apto para receber os benefícios 

que ela citou que vai trazer.  

 



Dizer também que estamos juntos na oposição. Com a certeza que aqui não vamos 

inventar fatos, mas sim trazer as necessidades reais do povo da nossa terra”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“Hoje, no nosso município, está tendo um retrocesso. Em nosso município tem 

coisa que se tá bem e não se podia interferir da maneira que estão interferindo. 

Essa escola Jabes Francisco, uma escola exemplo, com nota do IDEB, bem avaliada, 

equipe de profissionais capacitadas que ganhou todos os prêmios e disputou ano a 

ano. Tem dinheiro na conta, pois ganhou 30 mil reais do Instituto Ib Gatto. Hoje 

desmantelaram a escola, tiraram diretora, tiraram professor, tiraram tudo para o 

nosso município. A gente já vem perdendo alunos para a Boca da Mata, para o 

Pilar, para Maribondo e a conduta hoje é essa. Agora, tem razão, porque a 

secretária de Educação daqui, a gente não sabe nem de onde é. A secretária de 

Saúde, ninguém sabe de onde é. A Administração, ninguém sabe. A maioria é de 

fora e não conhece a realidade do nosso município. E, eu estou aqui para mostrar a 

cada dia nesta Tribuna e nas minhas redes sociais, sem temer a ninguém. Sempre 

respeitando. Vossas Excelência vão ter aqui o meu respeito, não vou partir nunca 

para o lado pessoal, agora a Administração vou dizer todos os erros que tiver neste 

município”. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

 

“Quero dizer que esses dias estive no Povoado Olhos D’água e, como prometido, 

fui visitar o Clube Social de Olhos D’água. Antes de passar no Clube, me 

convidaram para visitar o PSF. Conversei com alguns dos pacientes, perguntei se 

estava faltando alguma coisa e eles  falaram que não. O que me pediram foi um ar-

condicionado para uma sala de vacinação. Me pediram para agradecer a prefeita 

Ceci Rocha e quero até agradecer pela presença dela e dizer que essa Casa está de 

portas abertas. Fiz essa Indicação de que está precisando de um ar-condicionado 

na sala de vacinação do PSF de Olhos D’água. 

 

De lá segui para o Clube, que vem passando há muito tempo por uma má-fase, 

muito deteriorado. Não é reforma que custe os olhos da cara. A população de 

Olhos D’água precisa daquela reforma. Aquele Clube vai ser de grande importância 

para aniversário, até uma festa de casamento, quando essa pandemia passar.  

 

A minha Indicação é para o senhor secretário Eraldo Brasil, onde estou pedindo a 

ele também que logo em frente ao Clube de Olhos D’água, temos uma Biblioteca 



Municipal, que também está precisando de uma reforma. Não consegui adentrar, 

porque a responsável não estava no local. 

 

O que eu tenho a dizer a todos os amigos atalaienses, sobre a nossa discussão aqui 

no Plenário de hoje, é que é sem necessidade. Temos dois meses de Governo e 

temos que dá tempo a prefeita mostrar para o que veio. Tenho certeza que ela vai 

mostrar. As conversas que tivemos nos últimos dias foi de grande importância e vi 

o interesse em alavancar a nossa cidade. Tenho certeza que isso vai acontecer. 

Confio muito no trabalho dela. Disse a prefeita que trabalhe para o povo e conte 

com esse amigo Anderson Medeiros”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Em nome de Deus agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, 

fazendo uso da Tribuna, podendo trazer um pouco da voz e do anseio do povo de 

Atalaia. 

 

Em nome da minha esposa, Dra. Halane, saúdo a comunidade presente na sessão, 

assim como nossos internautas que acompanham todas as semanas através do 

Atalaia Pop e da Rádio Atalaia FM. 

 

Hoje, o que me traz na Tribuna, é pedir aos pares e a comunidade uma reflexão 

sobre o momento da atual conjuntura política que estamos passando. Ora, a gente 

sabe que toda mudança de Governo é complicada”. 

 

Vereador Cicinho – Presidente 

 

“Queria convidar o vereador Tacinho e o vereador Neto Acioli para conduzir ao 

Plenário o secretário de administração do município”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Cada Governo que assume o mandato, ele assume trazendo na sua bagagem 

erros e acertos de um mandato passado. Estamos hoje vivendo um novo Governo, 

um Governo que está tentando fazer uma administração totalmente diferente 

daquela que nós atalaienses estávamos habituados a ter. E, precisa de ter tempo 

para se ajustar. Acho muito imaturo a gente chegar agora e fazer criticas fortes, 

jogar pedras e trazer átona situações que vem se arrastando em nosso município, 

ao longo de décadas. 

 



Eu entendo que as ações duras que o Governo está tomando com relação ao 

reajuste na folha de pagamento, em algum momento ela será revista, pois a gente 

sabe que o povo da nossa terra não pode pagar o preço de uma briga política. 

 

Então, venho aqui neste momento pedir aos senhores um pouco de coerência num 

momento desse. Tenho absoluta certeza que ninguém erra porque quer. Na 

maioria das vezes, quando a gente erra, foi porque a primeira atitude foi tentar 

acertar. 

 

Vejo que o atual Governo está tentando fazer ações voltadas para a população de 

Atalaia. Eu vi a primeira vez na minha vida, chegar no primeiro dia de Governo, 

uma máquina de raio-x para o município de Atalaia. Eu vi iniciar vários mutirões. 

Mas, infelizmente eu esbarro também na situação de vê os meus colegas 

professores passando dificuldades com relação aos pagamentos, com os cortes das 

15 horas. Proponho aos meus colegas professores e aos colegas vereadores, que a 

gente tente construir juntos uma solução para o município de Atalaia. 

 

A gente ficar atirando pedras para querer derrubar um ao outro, ou ao Governo, 

não adianta. Temos um Governo que vai passar quatro anos. E, esses quatro anos, 

tem que ser voltado com trabalho para o município de Atalaia. Se ainda não está 

acertando, é hora de tentar estender as mãos para que no final o beneficiário, seja 

o povo de Atalaia. 

 

Se amanhã eu sair da política, quero sair com a minha consciência limpa, sabendo 

que consegui ser gestão num momento difícil e fazer gestão também num 

momento fácil. 

 

Quem não lembra que lá atrás na mudança do Governo Zé do Pedrinho para o 

Governo Chico, os primeiros meses também foram difíceis. Existe uma cultura que 

a  gente ainda não conseguiu mudar, de parte das pessoas que fazem gestão, que 

quando o gestor que ela trabalha, perde eleição, procura o máximo possível 

sucatear, desabastecendo o município de Atalaia. 

 

Tivemos a sorte neste inicio de mandato, que o Governo passado deixou bem 

abastecida a Saúde. Graças a Deus. Pois, a gente sabe que quando se assume a 

gestão, a gente não tem autonomia para fazer compras. Não sabe se as licitações 

estão vigentes. E, tem que se ter um tempo para se preparar, para depois a gente 

avaliar e poder sim partir para o embate, para as criticas e exigir que as coisas 

aconteçam”. 

 



Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Queria apenas dizer que no Governo passado essas mesmas medidas foram 

tomadas e nós aqui rechaçamos, porque todo e qualquer funcionário público tem 

direito a pré-defensa. Primeiro abre-se inquérito administrativo para se estar 

irregular. O que houve foi um choque. Tá aí o município a mingua e todas a 

reclamar. Muita gente perdeu em média 50% ou mais da renda que tinha. E, se lá 

na frente ele está certo? Foi penalizado de forma indevida. Contesto a dureza com 

que foi tratado a jóia rara do município de Atalaia, que é o funcionário público 

concursado. Prefeito está, sem desmerecer nenhum, por quatro anos e se renovar 

mais quatro. Mas, o funcionário é a vida toda. Tem gente aí que depende única e 

exclusivamente dos pais e neste momento não estão podendo arcar nem com as 

despesas pessoais, imagine as do filho”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Concordo com você vereador. Inclusive, até mencionei que realmente as atitudes 

duras com os funcionários tem que ser revistas. A gente se dispõe agora a tratar 

isso com o Governo. Por isso, propomos um alinhamento e estamos conversando. 

Já me sinto hoje da base de sustentação do Governo Ceci Rocha, quero deixar bem 

claro aqui. Mas, o meu principal objetivo é defender o povo de Atalaia. 

 

Assim como no meu ponto de vista o corte foi indevido, inclusive estamos na 

medida do possível dando assessoria jurídica, para que ele consiga sua legalidade 

definitivamente, junto a decisão judicial. 

 

A gente colocar a cabeça no travesseiro e lembrar quantos e quantos funcionários 

deste município, nunca deu um dia de serviço e já se aposentou. Quantos 

funcionários deste município mora em Salvador, na Bahia, em São Paulo, Estados 

Unidos e ninguém nunca fez nada. E tá errado?  

 

O Governo está errado e está acertando, porque no início todos tem o interesse de 

tentar acertar.  

 

Aqui mais uma vez me disponho a ser uma ponte entre o povo e a gestão, para 

juntos construirmos uma solução para as dificuldades e para os problemas. Assim 

como me disponho a ser uma ponte entre vocês vereadores e a gestão, se assim 

tiverem alguma dificuldade.  

 



Finalizo o meu pronunciamento, pedindo aos pares vereadores e ao povo de 

Atalaia que não se cale e nem baixe a cabeça para ninguém, mas vamos construir 

uma cidade melhor”. 

 

Vereador Tacinho – Aparte 

 

“Concordo plenamente com Vossa Excelência, quando diz que nós precisamos 

juntos encontrar soluções. Sabemos muito bem que não é fácil, mas se a gente 

tiver união de 100% da Câmara e a gente se esforçar, para dar soluções para os 

problemas, pode ter certeza que vai ser mais fácil. 

 

Vossa Excelência a minutos atrás citou aí que esse Governo é de quatro anos. Não 

estou de acordo, pois esse Governo vai ser de oito anos. Tenho certeza. Esse e 

qualquer um Governo que chegar aqui com responsabilidade, para que mude as 

coisas. Que a prática política que vem de décadas, seja mudada”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“A decisão do magistrado que determina o retorno da complementação de carga 

horária dos servidores da Educação, é baseado na ausência do processo 

administrativo. 

 

Como é uma gestão nova, uma gestão de um grupo que não conhece bem o povo 

de Atalaia e as dificuldades de Atalaia, ao invés de atirarmos pedras, é hora de 

tentar ajudar. Se lá na frente a nossa ajuda não servir, aí é outra historia. Mas, o 

momento de embate no início de gestão vai trazer maiores perdas e mais danos 

para o nosso povo”. 

 

Vereador Toni Barros (MDB) – Aparte 

 

“Entendo tudo isso que está acontecendo no início do Governo, como um freio de 

arrumação. Tem que ter esse freio de arrumação, pois todos nós sabemos que os 

desmandos eram grandes em nosso município. Chegou o momento e a hora de 

nós vereadores e a população nos unirmos e dar aquele apoio, para que a 

administração acerte daqui pra frente o que errou e continue fazendo o que é 

direito do povo. Haverá o tempo de cobrar. Esse é o momento crucial para o inicio 

de Governo, que tem que ser tomada decisões fortes, para que tudo no final dê 

certo”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 



 

“Iniciar falando sobre algumas Indicações apresentadas por mim nesta Casa. A 

primeira referente a iluminação do cemitério do Povoado Boca da Mata. Foi um 

pedido daquela população, pois o cemitério encontra-se as escuras. 

 

A segunda ao diretor do SAAE e ao secretário de esportes, que se refere a irrigação 

dos campos da Comesa, que é um sonho antigo. Eu como desportista sei das 

dificuldades referentes a isso e, no que depender de mim, estou aqui para ajudar 

aos esportistas desse município. 

 

Ao outra Indicação se refere a uma equipe, que vai ter que ser estudada a melhor 

maneira, para monitorar os passageiros do terminal rodoviário. Tantos os que saem, 

quanto os que chegam ao município de Atalaia, pois é inevitável uma aglomeração 

grande dentro dos transportes alternativos. Lógico que tem que ter a viagem, tem 

que ter o transporte, tem que preservar a economia e a saúde financeira dos 

motoristas, mas também tem que ter cuidado com a saúde dos passageiros. 

 

Uma outra Indicação é sobre a disponibilização por parte da Secretaria de Saúde, 

de um carro para ficar disponível no Hospital João Lyra Filho, no período noturno. 

A certos momentos que pacientes vão para alguma emergência, que moram em 

regiões distantes do nosso município, devido a grandeza do nosso território. Mas, 

após o atendimento, fica sem ter como retorna a sua residência. 

 

Quero solicitar a nobre vereadora Janaína, subscrever sua Indicação do projeto de 

Lei sobre a isenção da taxa de chão da feira. Eu, como freqüentador assíduo da 

feira, onde tenho a alegria de toda sexta de manhã ir tomar café na barraca da 

dona Lucia, não poderia deixar de participar dessa iniciativa. 

 

Quero aproveitar aqui a presença do secretário de Administração, o James e 

parabenizá-lo pelo início desse trabalho. É assim, é duro quando a gente quer 

cortar a gordura. Tem que ter ações que não agrada todo mundo, mas que são 

necessárias, lógico que dentro do que é cabível e justo. Quero dar os meus 

parabéns e, caso oportuno, já quero deixar uma perguntar ao nobre secretário, 

sobre a questão do lixão da Boa Fé que foi discutido nesta semana. O que 

realmente aconteceu e o que realmente se tem sobre a questão dos pagamentos 

do CTR. 

 

Quero parabenizar a prefeita Ceci Rocha, por já ter reativado o artesanato da fibra 

da bananeira do nosso município. Ontem o designer Rodrigo Ambrósio, altamente 

conhecido em nosso estado, já veio fazer um levantamento e em parceria com o 



Governo do Estado, vão produzir algumas peças para comercializar nas lojas do 

estado e também particulares. 

 

Parabenizar a Secretaria de Esportes, em conjunto com a Secretaria de Assistência, 

pelo projeto Corpo em Movimento, que dar-se-á início essa semana, onde será 

executado treinamentos funcionais em algumas praças do nosso município. A 

programação completa já está nas redes sociais da Prefeitura. 

 

Sobre o SAAE, quero também parabenizar ao diretor Chico Xavier que vem se 

empenhando no trabalho e já conseguiu cuidar de religar o fornecimento de água 

na Sapucaia. No Povoado Olhos D’água já foi conseguido mais um poço artesiano, 

para aumentar a vazão de água para aquela população. 

 

Dando sequencia ao SAAE, os problemas que estavam existindo nas comunidades 

dos Altos, estive em conversa com ele e também com a população, já fui 

informado que o problema já foi solucionado. Tinham restado 17 casas, mas que 

nesse final de semana também foi corrigido. 

 

A vacinação do coronavirus segue mantendo o PNI. Hoje damos início aos idosos a 

partir de 79 anos. Serão contemplados na medida que o Governo for liberando, por 

não se tratar apenas de uma decisão municipal. 

 

O programa Sentinelas, aquele que trata da triagem do coronavírus, continua ativo 

e funcionando no Hospital João Lyra Filho. 

 

A educação, realmente está programado para o dia 8 o retorno virtual, onde o 

município vai  disponibilizar uma nova plataforma digital para dar o conteúdo das 

aulas. Vai acompanhar tanto a zona urbana, como a rural, a mesma plataforma. 

 

Mais uma vez parabenizar a prefeita pelo esforço e já ter conseguido incluir Atalaia 

na rota do turismo do Estado de Alagoas. O turismo em nosso estado é uma das 

principais fontes de renda e a gente conseguir colocar Atalaia, é mais uma fonte de 

emprego para a nossa população. Nós que temos hoje um dos pontos mais 

visitados no estado, que é a Fazenda Santa Tereza. Outras localidades podem ser 

revitalizadas e incluídas também”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) – Aparte 

 

“Para registrar aqui que me novembro do ano passado, através de uma Indicação 

do vereador Anilson, que fosse incluída Atalaia na rota do turismo, através da 



Secretaria de Cultura e de Turismo do Estado de Alagoas. Levando justamente em 

consideração o nosso patrimônio natural, que é o Santuário de Santa Tereza. É com 

satisfação que eu escuto de Vossa Excelência, a informação de que a prefeita já 

conseguiu incluir. Agora temos que intensificar para que em algum momento o 

estado passe a fazer as propagandas oficiais, tratando as belezas naturais do 

município de Atalaia”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Sobre a Saúde. Os PSF’s da Ouricuri hoje sei que se encontra sem a enfermeira. 

Mas, desde o início do ano a enfermeira se encontrava trabalhando. Por problemas 

de ordem pessoal, que aconteceu, ela pediu a substituição. Temos o quantitativo 

de PSF’s, equivalentes ao de enfermeiros efetivos, então, quando isso acontece, 

lógico que você tem que procurar um novo profissional, para colocar naquela 

situação. 

 

A Secretaria de Esportes deu inicio a um time infantil, denominado Locomotiva. 

Busca tirar as crianças ociosas da rua e aumentar a sua integração social. 

 

O outro PSF que encontra-se sem enfermeira, é o PSF do Alto, por licença gestação. 

Foi determinado logo no início da pandemia, que todas as gestantes, irão se 

afastar de suas atividades. 

 

Sobre a questão de não comprar, de comprar medicamentos ou os que estão 

usando, sempre quando a gente assume uma gestão, o ônus e os bônus ficam para 

o município. Ficaram alguns medicamentos, que lógico que se está dando 

condição de suprir, tem que ser usados. Mas, não foi suficiente, visto que o 

armazenamento dos medicamentos não estavam corretos. Foram encontrados 

inúmeros medicamentos vencidos. E, diante do que a gente vive na Saúde, aço que 

foi uma falta de cuidado com a nossa população. 

 

Sobre a questão do pagamento ou não dos agentes de Saúde, assim como todos 

os outros pagamentos, que a Prefeitura tem a intenção de concretizar, não consta 

ainda também a prestação de contas da gestão anterior, sobre esses agentes de 

Saúde. No que isso implica? Independente de haver o saldo ou não na conta. 

Quero deixar mais uma pergunta ao secretário de Administração, sobre a prestação 

de contas do Agente de Saúde. Não sabemos o funcionário que trabalhou o mês 

de dezembro, que levou falta ou não. É um impedimento simples. Basta chegar ao 

conhecimento da atual gestão. Lógico, se o dinheiro tiver, se o dinheiro ficou, 



independente do que tenha acontecido, a prefeita Ceci Rocha já se comprometeu 

em fazer os pagamentos desses funcionários. 

 

Uma terceira pergunta ao secretário James, é a respeito da documentação desse 

terreno que envolve o Distrito Industrial. Se realmente consta certidão de ônus a 

favor do município. E, se há posse ou se não há. 

 

Acho louvável quando o vereador Tacinho falou dos trabalhos e relacionamentos 

aqui nesta Casa. Todo questionamento é válido. Devemos aqui discutir, pois é 

importante. Mas, primeiro acabar com esse disse me disse. A gente aqui com tanto 

assunto importante, tendo que representar a mais de 50 mil habitantes e ficar com 

eu soube disso ou daquilo, a rede social mostra isso. Acho que devemos trazer 

informações já comprovadas. Que tenhamos uma discussão mais reta, a altura do 

cargo que a gente exerce no momento. 

 

Além disso, não ficar com essa de jogar na nova administração, problemas antigos, 

que isso não vai passar de um assunto sem um peso tão grande, pois todo mundo 

conhece a realidade do nosso município. 

 

A questão do esgoto da Porangaba. Já joguei dezenas de vezes naquele campo, 

até deixar um abraço a todo time do Grêmio e Juventude. Pisei várias vezes 

naquele esgoto e depois ia tomar banho no ria lá atrás. É um assunto de décadas. 

Temos que fazer o pedido para resolver, pedir o empenho da prefeita em resolver, 

mas, não tentar jogar um problema antigo na atual gestão”. 

 

Anderson Medeiros (PSC) – Aparte 

 

“O que eu tenho visto inúmeras vezes na gestão passada era que a antiga gestão 

só trabalhava depois de dois anos. E, essa gestão atual não temos ainda dois 

meses”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Na questão do número de alunos, temos acompanhado por diversas ações de 

divulgação, que a Secretaria de Educação vem sim fazendo uma busca ativa de 

alunos. Só não tá vendo quem não quer. É uma preocupação constante. Teve uma 

caminhada aqui na Rua com o uso de trio-elétrico. Está sendo buscado os alunos, 

acontece que as dificuldades existem, que o nosso município é amplo. O que eu 

tenho a sugerir a cada um de nós, é buscamos onde temos uma base e maior 

conhecimento, para fazer algo para ajudar. Se a gente não quer ou prefere que 



fique com poucos alunos, mas a gente faz isso por esses alunos, pois só a 

educação e os estudos consegue trilhar a gente para dias melhores”. 

 

Vereador Tacinho (PP) - Aparte 

 

“O lixão da Porangaba para mim é uma surpresa. Eu estava afastado, me afastei 

quatro anos, pois o povo decidiu que eu tinha que ficar quatro anos esperando 

para poder retornar. Mas, sempre me inteirei sobre os assuntos da população e vim 

vê esse lixão agora. Parabéns para quem descobriu esse lixão. Só que acredito que 

isso não foi implantado agora, não foi criado há dois meses. Tinha como antes ter 

denunciado”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Parabenizar pela atitude da prefeita Ceci Rocha de vim aqui a esta Casa. Não era 

parlamentar antes, mas não me recordo de um prefeito está vindo aqui discutir os 

assuntos da população. Isso é importante. Parabenizar a presença da nossa vice-

prefeita Camyla Brasil que aqui esteve. Parabenizar o nosso secretário James. Dizer 

que todos que venham para debater conosco, são bem vindo. 

 

Agradeço a presença de todos e digo que vai ser sempre uma honra está aqui 

debatendo com todos vocês e aprendendo no dia a dia”. 

 

Vereador Cicinho – Presidente 

 

“Queria nesse momento dizer aos senhores vereadores, por ouvi cada vereador no 

uso da Tribuna, que eu já fui vereador no mandato atrasado e no passado fiquei 

fora da política, a exemplo do vereador Tacinho. Era oposição ao prefeito da época 

e via muito aqui nessa Câmara uma união. Muitas das vezes os vereadores 

chegavam naquela Tribuna e diziam que iriam dar até o final do ano para o 

município da gente melhorar. Naquele momento eu dizia que era muito tempo 

para você dar um ano para organizar um município. Hoje temos aqui uma prefeita 

que o povo de Atalaia escolheu, não foi de outra cidade. Tem dois meses de 

Governo e, durante esses dois meses, o povo de Atalaia já sentiu a primeira 

mudança. A primeira foi o efetivo receber o seu salário no mês trabalhado, coisa 

que há muitos anos o povo de Atalaia não tinha esse privilegio de receber. O 

dinheiro vem e dá para se pagar no mês trabalhado. Peço aos senhores vereadores 

que tenham um pouco de paciência que cada dia que passar o nosso município vai 

melhor cada vez mais. Até dizer, quem vive de passado é museu, então vamos 

pensar daqui para frente. Vamos ajudar a nossa prefeita, pois somos atalaienses, 



para que ela governe e vamos dar as soluções que o nosso município precisa, para 

que cresça. Vamos esquecer gestão passada e vamos pensar na nova gestão. Pois, 

cada vez que se falar em gestão passada, a gente não anda. Vamos pensar no novo 

projeto que a prefeita tem por Atalaia, com o apoio da Câmara. Quero dizer que a 

presidência da Câmara está unida com os vereadores. Vocês são da Casa e contem 

comigo para o que dê e vier. Aqui não vai existir prefeito nenhum para ameaçar 

vereador. Tenho  certeza que essa mulher dedicada, que conseguiu alcançar o 

objetivo determinado por ela, não é mulher para está afrontando vereador. 

Descubra o que está de errado e venha para a Tribuna, pois tenho certeza que vai 

ajudar a ela a concertar. 

 

Quanto ao corte de salário, toda gestão, inclusive a gestão passada não procurou 

saber se funcionário tinha ou não direito. Deu o corte e o funcionário teve que 

procurar a Justiça, onde conseguiu retornar algumas gratificações. Tem muita 

gente da gestão passada que foi cortado gratificações e não conseguiu retornar. Se 

tiver certa, pode ter certeza que vai voltar. Se tiver errado, não volta. É aquela 

historia, quem comeu, comeu. Quem comeu errado, não vai comer mais. Por isso 

acontece os desmandos, como os salários atrasados que tinham na outra gestão, 

falta de cumprimento com o comércio. Hoje estamos numa gestão que vai fazer o 

que é certo. 

 

Os vereadores estão no papel deles, em denunciar as coisas que estão erradas. 

Agora, podem ter a certeza que a mudança veio e veio para melhor. Atalaia está 

em boas mãos. Não são dois meses que vão mudar as coisas que acontecem em 

Atalaia. Mas, com seis, nós vamos chegar aqui e dar os parabéns a ela pela 

coragem e empenho. 

 

Submeto ao Plenário a possibilidade do secretário fazer uso da palavra na Tribuna. 

Em votação, aprovado pela maioria. Vamos manter a ordem para esta Casa 

conduzir os trabalhos”. 

 

James Von Meynard - Secretário de Administração 

 

“Primeiro quero esclarecer que não sou uma pessoa política, sou uma pessoa 

técnica, com alguns anos de vivência na administração pública tanto em âmbito 

municipal, como estadual. Então, venho como técnico, esperando como sempre 

que exista educação. É uma coisa que a gente vê faltando em alguns lugares, com 

algumas pessoas. Mas, lógico que não podemos generalizar. 

 



A primeira informação que quero passar é que trouxe a certidão de ônus para ser 

entregue ao presidente da Câmara, relativo ao terreno que fica na Boca da Mata. 

Inclusive teve Lei sancionada por esta Câmara, destinando para o Distrito Industrial.  

 

O segundo assunto é com relação a Educação. Estamos tendo um trabalho 

extremamente árduo, de conseguir, mesmo em período de pandemia, levar os 

alunos à escola. Já temos mais de oito mil alunos matriculados. A gente acredita 

que a grande parte do que a gente pode perder dos alunos, é pelo histórico e 

estado de conservação das escolas. A escola da Ouricuri, se você empurrar as 

paredes, ela balança. A escola da Porangaba é quente de você chegar a passar mal. 

Isso faz com que desmotive o aluno a ir para a sala de aula. Então, o somatório que 

estamos fazendo agora, estamos tentando resgatar esses alunos para as salas de 

aula. O esses alunos não podem ter o reflexo de uma administração que não fez 

educação ainda. Ela não deu aula ainda. Então, não temos avaliar o que essa gestão 

está fazendo a nível de educação, dessa forma. Temos que levar em consideração 

que  tudo é um reflexo do que vem do passado. 

 

Sobre a água na Porangaba, o que eu queria esclarecer a todos é que quando não 

existe registrado a propriedade no nome de uma pessoa, esse imóvel é dividido 

alguns casos para o Estado e em alguns casos ao município. Então, se não tem o 

registro do imóvel, ele é municipal. Então, o chafariz ele é municipal. Foi tomadas 

medidas coercitivas dentro do município, através de representante da bancada de 

vereadores, para torná-lo privado. Ao invés de ter sido fornecido água para uma 

população tão carente de água, queria que fosse ser vendido bebida alcoólica. É 

uma troca, com certeza bastante injusta para aquelas pessoas que precisam de 

água. 

 

O problema de água no município de Atalaia não surgiu agora. Não apareceu aqui 

agora. Ele vem se arrastando e não é um problema só da gestão passada. É um 

problema de um clico que vem há muito tempo. É no mínimo uma década de 

problemas que não foram resolvidos. 

 

Com relação a isso, conseguimos através de emenda parlamentar da deputada 

Ângela Garrote e da deputada Fátima Canuto, oito poços artesianos novos, para 

serem instalados no município, principalmente para a população mais carente, de 

Assentamentos e etc. 

 

Sobre o esgoto na Porangaba, não preciso nem falar que o esgoto não surgiu em 

dois meses. O que posso dizer é que temos a boa vontade de resolver o problema 

e não fechar os olhos para ele.  



 

A questão dos agentes de saúde, vou tratar de uma forma geral e não só sobre o 

pagamento dos agentes, mas todos os servidores públicos que não receberam o 

salário de dezembro, merecem justificativas e informações.  

 

Com os agentes de Saúde, tive cerca de seis ou sete reuniões com representantes 

do Sindicato, o SindPrev. Já tive reunião com o representante da enfermagem. Já 

tive reuniões com grande parte das categorias dos servidores que não receberam 

seus salários em dezembro. 

 

O que tenho a dizer é o que não foi feito. Você tem o dever legal, de quando está 

administrando um município, primeiro fazer uma transição de Governo, o que não 

houve na gestão passada, onde não tivemos informações que pudéssemos 

vislumbrar a realidade dos  fatos. 

 

A obrigação do gestor seria abrir o processo para pagamento, deixá-lo atestado, 

deixá-lo empenhado e deixar o dinheiro em conta. Nenhuma dessas etapas foram 

cumpridas. Então, como foi falado aqui, eu não tenho como realizar um pagamento 

sobre aquilo que não tenho conhecimento real do que devo. O que quero dizer 

sobre isso? Eu não sei quem deixou de trabalhar ou quem trabalhou. E, como foi 

realizado aquilo.  

 

A gestão passada tinha até o dia 31 de janeiro para prestar essa informação e essa 

informação não foi prestada. De imediato provocamos tanto o Judiciário, como o 

Ministério Público. Caso Vossas Excelências queiram, posso encaminhar para a 

presidência, para que todos tenham acesso a essa cópia do expediente que foi 

encaminhado, pedindo ajuda na forma de resolução.  

 

O que tenho a dizer é que queremos pagar. Só que não posso assumir, nem a 

prefeita pode, de uma forma que a gente se comprometa por atos da gestão 

passada. Por isso, eu preciso ou que a gestão passada nos informe certamente o 

que aconteceu, ou que o Ministério Público, com o Judiciário, possa sentar na mesa 

e com base em informações que já passamos, para poder firmar um termo de 

ajustamento de conduta, para que possa resguardar a nossa situação jurídica, 

perante o pagamento que vai ser realizado. 

 

Com relação a cortes em folha. Não é uma situação restrita a Educação. Diversos 

procedimentos administrativos de aumentos de salários foram realizados em 

contrário do que existem em Leis, sancionadas por esta Câmara. Diversas tabelas 

de aumento de salários foram implantadas em diversas categorias, sem terem 



passado por esta Câmara. Sabemos que a tabela do PCC, ela vem junto com o PCC. 

O PCC é uma Lei e seus anexos fazem parte desta Lei. Não posso tá modificando 

anexos da Lei, sem que exista outra Lei. Então, para eu modificar essa tabela, tenho 

que fazer uma Lei modificando ela. E não criar uma tabela nova e pagar com 

relativo a isso. Isso faz com que eu tenha 50% de aumento de salário indevido, não 

aprovado por esta Câmara. 

 

O que venho conversando com os servidores é que eu tenho que fazer o que é 

legal. Mas, da mesma forma que tenho que fazer o que é legal para uma parte, eu 

tenho que fazer pra outra. O que estamos tentando fazer é legalizar o que está 

ilegal, e implantar aquilo que não era devidamente pago. Existem benefícios a 

determinadas categorias que não eram pagos. Mas, eram realizados diversos 

aumentos de salários ao arrepio da Lei. E, a gente não pode trazer para si, a 

responsabilidade de quem fez. É assumir o erro passado. 

 

Levando-se em consideração que estamos querendo fazer aqui uma nova política, 

não posso continuar no erro do passado. Não posso continuar inchando o 

município com servidores, para gastar mais de 80% com pessoal. O que tenho para 

esclarecer para uma pessoa, a mais simples que seja, se você ganhar mil reais por 

mês e você paga oitocentos reais para uma funcionária, como você vive? Como 

paga aluguel, comida, lazer? A Prefeitura está tentando regularizar, para poder 

investir. Para poder quando uma pessoa ficar doente e chegar no Hospital, não só 

ter soro e dipirona. 

 

A Prefeitura tem que está trabalhando principalmente por quem mais precisa. 

 

O lixão. A gente não tem como criar um lixão em dois meses, na extensão que 

tinha. Todo lixo da região metropolitana é destinado a um único lugar, chama-se 

CTR, que fica no município do Pilar. Uma empresa privada que tem a concessão do 

Governo estadual. O que é que a gente se debruçou aqui? Falta de pagamento dos 

últimos três meses. Estamos tendo que negociar. A gente dobrou sem pegar num 

milímetro do que tinha no lixão, o recolhimento de lixo que tinha na cidade, o que 

quer dizer que a cidade estava muito suja. Isso é uma coisa que já existia e se 

deixava acumular.  

 

Acredito que dentro das pautas levantadas, respondi a maioria. Só queria deixar 

um recado. A pessoa que ameaça outra, ela não ameaça falando conjecturas que 

não existem. Ela ameaça puxando uma arma para um cidadão que está 

trabalhando. Isso a gente viu. Isso a população da Ouricuri viu. E não está criando 

ameaças que não existem. 



 

O que eu tenho a dizer é que a Prefeitura está aberta para as demandas dos 

vereadores, para que possam levar demandas e soluções para nos ajudar na 

gestão”.           

 
 

 

 


