
 
 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 03 de agosto de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC)  

 

Vereadora Lays Melo – PSC  
 

“Hoje a minha saudação inicial vai à vereadora Janaína Montenegro, pois eu e ela 

nesta Casa, representamos as mulheres atalaienses. Estende essa saudação as 

servidoras. Hoje vim de lilás, percebi que a minha colega também veio de lilás, 

representando o Agosto Lilás, que é em relação ao combate a violência contra a 

mulher, o sinal vermelho aqui. Hoje a vereadora Janaína vai colocar em pauta um 

projeto muito importante. O mês alerta ainda mais a população sobre a 

importância do enfrentamento a violência contra a mulher. Essa violência que viola 

os direitos humanos e é um agravo de saúde pública.  

  

É muito importante falar sobre esse sinal, que permite que a pessoa fique atenta se 

a mulher vier a sofrer alguma violência, patrimonial, física, psicológica, moral, enfim, 

que estejamos mais atentos em defesa da mulher atalaiense, principalmente.  

  

Gostaria de falar um pouco sobre os trabalhos durante o recesso, não 

só parece principalmente bom gostaria de falar um pouco sobre os trabalhos 

durante o recesso, sempre presente junto a população, nas Secretarias, em busca 

de melhorias. Mas, em relação aos meus ofícios à Infraestrutura, em relação a 

estrada da Ouricuri, aquele problema em relação as chuvas, pois as estradas 

estavam esburacadas. Foram atendidos e eu agradeço. Mandei também em 

relação à poda das árvores da Vila José Paulino e pedi também a reestruturação de 

um Oratório que se encontra na praça. 

   

Também protocolei, que entra hoje em votação, uma Indicação para que a nossa 

prefeita ela requeira ao nosso governador, a construção de um novo mercado 

público, porque não tem as mínimas condições para que os nossos munícipes 

trabalhem lá. O mercado está totalmente comprometido. Lembrando que eu não 



sou engenheira, mas que é um patrimônio público que se puder ser reestruturado, 

graças a Deus, que a gente mantém essa história, mas, se caso não, que venha a 

ser feito um novo mercado e que a gente possa dar mais segurança aos 

nossos munícipes.  

 

Quero parabenizar a todos os vereadores pelas ações desenvolvidas. Ao 

Marcos Rebollo também que foi uma pessoa que desenvolveu um projeto muito 

interessante e que compartilhou com os amigos também aqui da Casa. Que me 

ligou por várias vezes para saber se eu tinha alguma pessoa para encaminhar para 

avaliações auditivas, com o otorrino. Fico muito feliz com o projeto desenvolvido. 

 

Voltando ao Agosto Lilás, sobre os números. O 190 que é o da polícia militar e o 

180. Denuncie, porque juntas somos mais fortes e a sua atitude salva, e lembre-se 

que a gente mete a colher sim quando é para salvar vidas. 

   

Como costumo fazer sempre, faço visitas as Secretarias, sempre gosto de observar 

os planos de ação. A gente sabe que o vereador ele faz o papel de legislar, 

fiscalizar e julgar, mas eu acho super interessante e válido quando nas 

fiscalizações o pessoal da Secretaria nos ajudam e contribui. Hoje eu trouxe o 

plano de ação, que eu posso falar com propriedade porque acompanhei muita 

coisa que estava acontecendo no município e é de grande valia. Foram realizadas a 

formação continuada dos servidores da educação e isso para fortalecer o trabalho 

na Educação. 

   

O Senai Transforma, eu até postei que foi lá no António Vieira e fiquei muito feliz, 

encontrei inclusive os profissionais e os instrutores que foram alunos também aqui 

do município, alguns deles são aqui do município. Então, essa parceria foi feita com 

a Secretaria de Educação aqui do município e é de grande valia, porque os alunos 

já saem prontos para o mercado de trabalho. Até dei meu relato na visita que eu 

sempre fui, sempre estudei em escola pública, mas a gente tinha poucas 

oportunidades, então, essa oportunidade maravilhosa. 
 

Ontem fui resolver algumas demandas na Secretaria de Educação e chegaram 60 

computadores. para montar três laboratórios em escolas diferentes e isso também 

é um avanço e precisamos compartilhar. Como eu digo, a gente fiscaliza, a gente 

manda as nossas Indicações, a gente cobra, mas eu acho daqui da Tribuna 

importante destacar os benefícios que estão sendo feitos aqui no nosso município. 

Então, vão ser 20 computadores para o Vieira, 20 para o Susana e 20 para o Doutor 

João Carlos. 

  



Lembrando que qualquer vereador, isso aqui foi porque eu fui atrás na Secretaria, 

tem acesso a esses planos de ação. É pra gente ficar ciente do que está 

acontecendo no município. 

   

Teve também a organização implantação dos laboratórios de robótica, de ciências, 

kit escolar e fardamento suprindo as necessidades dos alunos. Foi então 

implantado também o sistema de avaliação das escolas municipais, o SAEMA, que 

é um sistema para diagnosticar os problemas na Educação. 

 

Fico feliz porque são também pessoas aqui do nosso município, não vou citar 

nomes para não esquecer alguns. São grandes profissionais que a gente 

tem trabalhando dentro da Educação, que inclusive alguns foram meus professores 

que hoje estão como coordenadores e fazenda Atalaia e avançar na Educação. Eles 

implantaram pessoal o Avança SAEB. Esse projeto ele foi criado pelos próprios 

coordenadores e diretores, com intuito de testar e aprimorar o aprendizado do 

aluno, para que aumente aí o desempenho do Ideb, na prova do Ideb. 

   

A questão do kit merenda, que não é uma cesta básica. É dado um kit por aluno. 

Existe um cálculo que talvez se fosse dado mensal, ia equivaler a 7 reais e alguns 

centavos, então há um complemento sim desse kit e ele é através de verbas do 

município. 

 

Houve também algumas aquisições de utensílios de cozinha a implantação do EJA. 

Inclusive tem uma Indicação próxima minha que já está pronta, que é para ofertar a 

formação integral. Como eu disse, todo mundo aqui tem uma maneira de se 

trabalhar, mas eu queria destacar que eu trabalho. Que eu não sou omissa, que eu 

não sou covarde. É muito bom nós trabalharmos em conjunto, unidos. Sei muito 

bem elogiar como, elogiei o Marcos Rebollo pelo projeto incrível e que deu 

abertura a outros colegas aqui da Casa. Houve recesso, mas a gente continuou 

trabalhando. Uma das coisas importantes é a gente está indo nas secretarias, a 

gente estar junto, cobrando, mas também mostrando o que está sendo realizado 

no município.  

 

Vereador Anilson Júnior – MDB - Aparte 

 

“Vereadora, ouvindo Vossa Excelência comentando um pouquinho dos projetos 

que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Educação do município, me 

deixa bastante feliz, até porque eu também sou do quadro da Educação, eu e 

minha família tem uma história dedicada à educação do município de Atalaia e aí 

eu queria também ressaltar que nos benefícios que Vossa Excelência levantou e 



fortalecer para o povo de Atalaia a retomada de reformas nas escolas da rede 

pública. Nós temos, por exemplo, a Escola da Ouricuri, a João Cordeiro que há 

muito tempo vinha clamando por uma reforma. Quando eu estive à frente da pasta 

nós já idealizávamos, já pensavamos, já programava uma reforma para aquela 

escola. Não conseguimos executar e, hoje vejo nas redes sociais que a Escola está 

sendo reformada. E a comunidade da Ouricuri só tem a ganhar com essa ação. É 

uma escola muito grande, é uma escola histórica, é um pólo educacional de toda a 

região de Ouricuri e seus assentamentos. É muito importante esta reforma. Como 

também a retomada da reforma das escolas da Vila, Antônio Amâncio e também 

do Fortunato, que a gente viu que não foi possível a conclusão dela no mandato 

passado, mas que agora, com muita responsabilidade, o Governo avança a 

retomada dessas reformas, para que a gente possa garantir uma Educação de 

qualidade para os filhos de Atalaia. 

 

Também destacar um projeto que iniciou ainda quando eu era secretário de 

Educação, que é com relação aos cursos profissionalizantes. Quando eu fui 

secretário, nós iniciamos esse trabalho nos pólos Branca e Santo Antônio, com 

aulas de serigrafia e cabelereiro, ainda de forma em incubadora, que a gente ia 

expandir para o resto do município. Hoje eu vejo que uma parceria super 

importante com o Senai, está proporcionando cursos profisisonalizantes para o 

alunado de Atalaia, que já voltaram a frequentar as escolas do município, nesse 

sentido”. 

 

Vereadora Lays Melo 

 

“Nós vereadores temos cada um uma maneira diferente de se trabalhar. O que hoje 

quero desta Casa, é respeito, é união. Reconheço o trabalho de cada um de vocês. 

Mas, vale salientar que eu Lays Melo, posso falar por mim, eu trabalho. Quando 

trouxe esse plano de ação é para mostrar que eu busco, que eu ando nas 

Secretarias, que fiscalizo sim. Quando é para cobrar, quando é para criticar, vou 

pessoalmente ao secretário, aos coordenadores. Mas, quando é para mostrar 

avanços, porquê não? Eu também mostro. 

 

O que desejo desta Casa é isso. Que possamos passar os quatro anos pensando no 

bem estar da população. Alguns tem o seu interesse pessoal. Mas, uso minhas 

palavras para parabenizar a equipe da Educação, porque esse projeto em parceria 

com o Senai, é muito importante, pois os alunos já saem capacitados para o 

mercado de trabalho. Como também vou elogiar mais uma vez a implantação do 

Avança Saebe, que foi um sistema criado pelos nossos coordenadores. 

 



Dúvidas? Meu gabinete estará sempre aberto para que possam tirar suas dúvidas 

em relação ao meu trabalho. Inclusive tem algumas Inidcações para sair com 

relação a Saúde. A minha preocupação em todas as Secretaria e âmbitos, é o bem 

estar da população atalaiense. 

 

Queria também agradecer as pessoas que estão nos escutando através do Atalaia 

Pop. Posteriormente, nas minhas redes sociais. 

 

Não esquerçam do sinalzinho vermelho, protejam as mulheres”. 

 

Vereador Toni Barros – MDB 

 

“Quero primeiramente agradecer a Deus por mis uma vez está usando a Tribuna. 

Desejar aos vereadores, aos funcionários desta Casa, um ótimo retorno e que a paz 

reine aqui nesse Poder. 

 

Quero começar o meu discurso de retorno, agradecendo ao Governo do Estado e a 

prefeita Ceci Rocha, pelas obras que estão sendo feitas pelo Minha Cidade Linda, 

no bairro Bittencourt e no bairro 21, onde está sendo pavimentado 100% daqueles 

bairros, onde vai dá dignidade aquele povo, de ter uma moradia melhor. Vai 

valorizar as residências daquela localidade. Isso sempre foi uma grande luta deste 

vereador pela melhoria daqueles bairros, o 21 e o Bittencourt. A obra está sendo 

realizada através do Govero do Estado, em parceria com a Prefeitura de Atalaia.  

 

Agradecer a prefeita Ceci Rocha por ter colocado aqueles bairros como prioridades, 

pois necessitava muito disso. Está ficando belo. Em nome da população, venho 

aqui agradecer. 

 

Quero fazer aqui duas Indicações. Uma Indicação para que seja feito um ponto de 

ônibus no bairro Bittencourt, as margens da AL 210, nas imediações do posto de 

combustível, para que o pessoal venha esperar o ônibus ali. 

 

Também uma Indicação a Equatorial Alagoas para que faça a iluminação da 

entrada do bairro Bittencourt, pois está muito escuro. Que seja feito o 

posteamento na entrada, para que fique mais claro e com mais segurança da 

população. 

 

Desejo a todos os amigos vereadores, aos presentes e a população de Atalaia, uma 

ótima semana. Que o Espírito Santo de eus venha conduzir a vida de cada um, 

dando livramento, de cada lar de todo atalaiense”. 



 

Vereador Neto Acioli - PP 

 

“Em nome do presidente da Casa, Cícero Melo, quero abraçar a todos os colegas 

vereadores e vereadoras desta Casa. Todos os funcionários. Ao site Atalaia Pop, a 

Rádio Atalaia FM e aos moradores do nosso município. 

 

Quero parabenizar aqui ao nosso amigo Pablo, do Atalaia Pop, pela matéria que 

postou ontem, falando da importância da Usina Copervales, para o nosso 

município. Parabéns pelo trabalho. 

 

Como sempre, gosto de agradecer ao meu bom Deus, pela saúde, pela vida e por 

tudo. 

 

Esses dias de recesso, mas tive algumas reuniões e fui pessoalmente falar com o 

diretor-presidente do DER, tinha feito uma Indicação para que sinalize a AL 210 e 

umas lombadas, para diminuir os acidentes naquela região. Como o bom é 

pessoalmente, para reforçar mais um pouco, marquei a reunião com o diretor-

presidente, junto com o meu primo Alexandre Acioly, que é diretor do DER. Foi me 

prometido e já passou para o pessoal da parte técnica, para que ali seja sinalizado, 

feito os quebramolas e pintados. Pois, quando não tem sinalização nenhuma, dá 

aqueles voos e isso o DER me prometeu e em breve vaiestá sendo feito. 

 

Tenho aqui na Casa duas Indicações, para o mesmo projeto. Para o senhor 

governador Renan Filho, cobrando, através de Reqerimento, 12 quilômetros de 

pavimentação ligando a BR 101 a AL 210 aqui em Atalaia. Isso vai beneficiar demais 

a Copervales, escoar toda a sua produção. A pedreira Mineração Atalaia também. 

Também aos turistas que gostam de frequentar o Parque Ecológico Santa Tereza. 

 

Essa Indicação tambémm fiz para o secretário de transporte do Estado, o senhor 

Mozart Amaral. Espero pela aprovação pelos companheiros da Casa. 

 

Pedir sempre a união, a amizade entre todos os amigos e a paz. Que fiquem todos 

com Deus”. 

 

Vereadora Janaína do Cal - MDB 

 

“Um bom retorno a todos, pois hoje reiniciamos os nossos trabalhos. Hoje, dois de 

agosto, estamos no Agosto Lilás. Uma campanha que é realizada para intensificar a 



população sobre a importância da prevenção e enfrentamento da violência contra 

a mulher, já prevista na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. 

 

Em 2018 eu fui autora de um projeto Maria da Penha vai a Escola, onde em 2018, 

2019, em 2020 a gente deu uma parada por conta da pandemia. Visitei as escols 

municipais, a Escola Floriano Peixoto, prestando algumas palestras a respeito da Lei 

Maria da Penha. 

 

A violência contra a mulher, é uma mazela inaceitável. Nos tempos de pandemia, 

de isolamento social, ela tem se itensificado em vários regiões do Brasil, não 

excluindo o nosso Estado, a nossa cidade. 

 

Aproveitando o Agosto Lilás, e as ações que serão desenvovidas aqui no município 

de Atalaia, através da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, das 

vereadoras Janaína do Cal e Lays Melo, hoje venho a esta Casa apresentar o 

projeto que instituiu no município de Atalaia o sistema de cooperação e código 

vermelho, como forma de pedida de socorro e ajuda para as mulheres em situação 

de violência doméstica ou familiar, medida de combate e prevenção a violência 

doméstica, conforme a Lei Federal 11.340 de agosto de 2006. 

 

Esse projeto vemcomo forma de pedido de socorro e ajuda para as mulheres em 

situação de violência doméstica ou familiar, quer seja ela uma violência emocional, 

psicológica, física, sexual e patrimonial. 

 

Basta, mulheres, expor essa marca na palma da sua mão, como pedido de socorro. 

Qualquer cidadão que identificar esse pedido de socorro, colete os dados da vítima, 

e ligue imediatamente para a polícia no 190, pra Central de Atendimento a Mulher 

no 180, ou pelo aplicativo Fique Bem, que é da Secretaria Estadual de Saúde do 

Estado de Alagoas.  

 

Então, lugar de mulher é onde ela quiser. Nós merecemos respeito e dignidade. 

Não se cale perante qualquer tipo de violência que você venha a sofrer”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Vendo a senhora exaltar a campanha Agosto Lilás, me senti na obrigação de 

relembrar à sociedade alagoana, à sociedade atalaiense, que uma das primeiras 

pessoas a segurar na bandeira deste projeto em defesa da mulher, no ano de 2021, 

foi a deputada estadual Fátima Canuto, que criou a Lei a nível estadual, que está 

sendo expandida para vários municipios. E, hoje, é a principal parceira do município 



de Atalaia, tendo aqui frequentes visitas ao nosso município, diagnosticando 

problemas e buscando soluções para o desenvolvimento da nossa terra. Então, é 

importante salientar que esse projeto que Vossa Excelência vai trazer para a gente 

sobre a violência contra a mulher, vai ser bem aceito por todos nós, assim como foi 

aceito na Assembleia, quando nossa deputada o ofereceu”. 

 

Vereadora Janaína do Cal         

  

“Desde já peço que os pares analisem bem o projeto e que realmente ele seja 

favorável, para o bem de toda a população, para que a gente possa coibir esse tipo 

de atitude na nossa cidade. 

 

Voltando aqui aos nossos trabalhos, temos sete meses e dois dias de gestão. 

Venho aqui trazer algumas ações que estão sendo realizadas no município de 

Atalaia. Tenho acompanhado diariamente. Estive afastada nos últimos quinze dias, 

por problema de saúde, mas graças a Deus estou bem e retomando 

presencialmente as minhas atividades.  

 

Como todos são sabedores, para quem acompanha as redes sociais, para quemtem 

o cuidado de ir lá in loco para acompanhar o que está sendo feito, temos a 

retomada das obras da quatro quadras esportivas do nosso município. A gestão 

retomou e iniciou reformas de escolas e creches, com recursos próprio. Vale 

salientar que nós temos um plano de aplicação dos Precatórios do FUNDEF, que foi 

assinado com o Ministério Público Federal e com a gestão da época, onde nesse 

plano ele contemplava todas essas reformas. Inclusive temos construção de duas 

creches no valor de 400 mil, construção de uma escola com três salas de aula no 

Assentamento Brasileiro, no valor de R$ 1.023.000,00. E, um milhão e meio para a 

reforma das escolas e dois milhões e meio para reforma e ampliação  das escolas 

municípais. Tudo isso num prazo que iniciaria em março de 2018, findando em 

junho de 2020. 

 

Infelizmente esse plano a gente pode visualizar que ele não foi cumprido. Nada 

sobre reforma ou construção, a gente consegue visualzar que não foi cumprido. A 

nova gestão, nesses seis meses, precisou com seriedade organizar, reestruturar, 

fazer o seu caixa para que essas reformas fossem retomadas com recursos próprio, 

pois este recurso aqui não mais existe nos cofres públicos, não podendo, claro, ser 

utilizado para tal fim.  

 



Então, para que a Prefeitura pudesse retomar tanta obra simultaneamente. Escola 

Antônio Amâncio, creche nos Olhos D’água, a Escola José Martins, entre outras que 

estão sendo feita as reformas necessárias, com recurso próprio. 

 

Ratificando aqui a fala do vereador Anilson Júnior, com certeza Atalaia hoje tem 

uma deputada estadual, chamada Dra. Maria de Fátima Moreira Canuto Rocha, a 

quem eu cumprimento com o maior carinho e maior respeito. Deputada esta que 

chegou aqui no município, mostrando para o quê veio e que vai ficar. Como disse 

o vereador Anilson, buscando os problemas existentes e, imediatamente, buscando 

as soluções. 800 mil reais destinados a Saúde do município, onde nós do Distrito 

Branca podemos visualizar uma unidade de saúde sendo reformada e a outra 

sendo praticamente construída. É um grande avanço. Além dessas unidades, mais 

três estão sendo reformadas, para que a genet possa ter realmente um 

atendimento humanizado e uma maior qualidade aos nossos servidores de 

trabalho, que estavam trabalhando em um lugar insalubre e sem as minimas 

condições. 

 

Quero agradecer também ao grande deputado federal de Atalaia, Arthur Lira. Este 

merece todos os aplausos de todos os cidadãos atalaienses. Mais uma vez destina 

recursos para a Saúde de Atalaia, que com certeza vai ser muito bem emregado no 

município. 

 

Ao Governador Renan Filho, pelo projeto Minha Cidade Linda. Quem já passou 

pelas obras, vereador Toni Barros está radiante de felicidade, pois na sua região 

está realmente uma Cidade Linda”. 

 

Vereador Toni Barros – Aparte 

 

“Com certeza vereadora, lá na comunidade estão todos satisfeitos e agradecidos a 

prefeita Ceci Rocha e ao Governo do Estado. Ainda vem mais, pois por esses dias 

teremos a reforma do Posto de Saúde. Estive com a prefeita essa semana e ela 

disse que por esses dias irá começar a reforma do Posto, onde irá atender o 

pessoal do Deus É Fiel, Bittencourt. Esse pessoal não vai mais precisar ir para o 

Olhos D’água. O pessoal está sendo assistido numa sala bem equipada no Deus É 

Fiel, sendo muito bem atendido, isso até ser reformado o Posto no Bittencourt, 

onde será reformada a escola. O compromisso desse vereador e da prefeita Ceci 

Rocha, com certeza será cumprido”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Teremos também muito em breve a visita do excelentissimo governador Renan 

Filho, onde ele contemplará o nosso município com uma ambulância, ônibus 

escolar e recursos para o Hospital. Diferentemente do cadeado como ele foi 

encontra, vai ser uma referência no Vale do Paraíba. Uma referência de 

atendimento humanizado a toda a nossa população.  

 

Como também o acesso ao Distrito de Porangaba, uma batalha grande do nosso 

colega Marivaldo na Legislatura passada nesta Casa. Com certeza, muito em breve 

será realizada. Já saiu no Diário Oficial. É mais uma ação do Governo Renan Filho 

na cidade de Atalaia. 

 

Finalizando as minhas palavras, me sinto muito honrada e muito feliz em dizer que 

hoje no Distrito Branca, é um palco de obras. Temos quarenta porcento do nosso 

Distrito no Led, muito bem iluminado. Duas unidades de saúde sendo reformadas. 

Uma escola fazedno também a sua reforma. Já a creche entrando no mesmo ritmo. 

Nossos alunos da Escola Dr. João Carlos tendo cursos profisisonalizantes. Diga-se 

de passagem, 600 jovens de Atalaia, até dezembro, estarão capacitados para o 

mercado de trabalho. E, é disso que o município de Atalaia precisa. É desse 

desenvolvimento que o município de Atalaia precisa. 

 

O nosso Distrito Branca também, muito em breve será contenmplado com o 

calçamento de todas as suas ruas. Tenho certeza que até o final dessa gestão, 

estaremos com o calçamento do Distrito Branca, com suas ruas 100% calçado, 

100% no Led, com suas unidades totalmente lindas e humanizadas para receber a 

sua população. Dizer que valeu a pena, porque eu acreditei na mudança e a 

mudança chegou para ficar em Atalaia”. 

 

Vereador Fernando Vigário – MDB 

 

“É com tristeza que a gente vem hoje pra Câmara, no mês que faz uma 

homenagem as mulheres e ontem a noite um assassinado de uma forma muito 

brutal, ouvi falar que até queimado o cadáver. Pedimos agilidade a sua excelência, 

o Governador Renan Filho, no projeto do CISP que está para ser implatado aqui e, 

com certeza, dará um certo respeito mediante a criminalidade que existe no 

momento. 

 

Também queremos registrar hoje o falecimento de um ex-funcionário desta Casa, 

de um ano completando hoje, o Gildenor Pereira Leite. Também no nosso amigo 

Calet, que era representante da Igreja. Também do Cláudio Cardoso, que 

completou recentemente, no meio da semana. Pessoas de bem que marcaram seus 



espaços na sociedade de Atalaia e que merecem uma homenagem, seja de que 

jeito for. Nós aqui queremos lembrar com muita saudade de todos eles. 

 

Nós acabamos de descobrir que Atalaia é a terra do nunca. A história de um lado 

bem contada e a verdade do outro, bem mostrada. Quero daqui parabenizar o 

vereador Mauricio, que de alguma forma tem mostrado todas as falhas que 

existem. A gente vê o contraste, quando esse governo só fala do governo passado. 

Quando vem as falas dos próprios vereadores de situação, a gente vê desmanchar 

certas histórias. 

 

Acabei de vê aqui vereadores falando que projetos de Educação é oriundo lá de 

trás. Projeto do Minha Cidade Linda, todo mundo saber que estava tudo 

prontalmente legalizado se fosse o ex-prefeito, esse ou outro. Então, é muito bom 

chegar aqui e só chamar os outros de ladrões, dizer que são os honestos e não 

prestar contas do que está sendo feito. 

 

Estamos vendo seis meses de administração, um aumento substancial. Todo 

mundo pode falar desse Governo, mas os municípios jamais, pois sustentou e 

ainda adimplou todas as veias de arrecadação do nosso município. Atalaia chegou 

a um pouco de 9 milhões, em seis meses, onde vi ontem em postagem do SEATA. 

Isso mediante a uma pandemia. 

 

Alagoas, esse canteiro de obras não é só aqui, são nos 102 municípios do Estado. O 

Renan Filho foi o melhor governador da minha história de vida. O melhor 

governador de Alagoas, mas ninguém sabe o que vai vim quando encerrar seu 

mandato. Os débitos virão e quem vai pagar? O povo, através de impostos. 

 

Quero voltar lá atrás quando a gente tinha um ótimo governador, renomado não 

só aqui, o Divaldo Suruagy. Foi ganhando eleição, fazendo arrumação, e foi 

endividando Alagoas. Todo mundo sabe o final. Perdeu eleição até de deputado 

federal, com uma miséra votação, em virtude do que tinha feito com o povo. 

Aquele ditado que diz, quem planta colhe e ninguém espaca dele. 

 

Estamos hoje como vereador de oposição. Temos a grata sensação de saber como 

é aplicado os recursos aqui. Vi aqui a vereadora Lays dizendo que tem que ser 

respeitada a opnião de todos, o que acho mais do que certo. Quem não respeita, 

não é respeitado. A gente tem que vê que quem está no poder, estar e que está 

fora, está fora. Aí tá querendo a chance de voltar. E a luta é aquela, mas acho que o 

melhor caminho é dividir responsabilidade, mostrar os erros, mas sem atacar a 



dignidade moral de quem quer que seja. É por isso que o vereador Fernando 

Vigário vai permanecer na oposição. 

 

Quero aqui pedir desculpa a vereadora que não está aqui no momento, a 

vereadora Janaína. Mas, como é que vai funcionar o led e a BRK no nosso 

município. Agora a pouco o Santo Antônio passou quase dez dias sem água, 

nãosei nem se normatizou todo, pois estava reversando. Aí eu quero ver a conta de 

energia que vai ser no futuro. Já vi isso tudo lá atrás e sei como é que vai se 

apertando as coisas aqui, vai se arruumando. 

 

A deputada se está fazendo um trabalho aqui, se tá fazendo um trabnalho bom, 

tem que fazer, pois ela teve  1.018 votos no qual eu também participei na outra 

eleição e já tava na hora de trabalhar né. Nessa eleição não vou marchar, mas não 

vou tá aqui aqui atacando a deputada de forma nenhuma. A política tem a máxima, 

ou você está ou nãp está.  

 

Estou hoje marchando com um novo nome, porque acho que tem condições de 

brilhar no Estado de Alagoas, tá mostrando serviço há muito tempo já. Vamos 

futuramente mostrar quem é o candidato que vou marchar. 

 

Tenho os meus motivos que não ter permanecido com o pessoal que aí está e 

quem quiser saber, particularmente posso contar, mas aqui da Tribuna não vai sair 

nada. Posso ser grosso, como se diz, mas objetivo e direto. O que tenho para dizer 

a você, eu não mando recado. E, assim eu cresci na política, já vou para 33 anos de 

mandato, graças a Deus. Que ao fim da minha história que digam que podia ser 

bruto, mas era competente e era real. Ninguém é melhor do que ninguém, 

ninguém é pior do que ninguém também. 

 

Agora fico olhando que tem gente que quando quer fazer alguma coisa, vai atacar 

outros. Faço o seu, apareça você, a sua sombra é sua e de mais ninguém. 

 

Vereador Tacinho – PP - Aparte 

 

“Primeiro que tudo agradecer a Deus mais uma vez e, atrasado, parabenizar por 

mais um ano de vida. A você e ao nosso colega Toni. Dizer fernando, que a sua 

linha, todo atalaiense conhece. A sua trajetório e trabalho, todo mundo conheça e 

nada vai apagar. Quem faz o bem, deixa escrito para sempre o bem. Quem faz o 

mal, deixa para sempre escrito o mal. Vossa Excelência, sou testemunha, apesar de 

estarmos em linha diferente, oposição e sustentação, mas vereador não é o 

primeiro mandato que estamos juntos, são vários mandatos e, digo de viva voz, 



que você é um excelente parlamentar. De pessoas como você, de trabalho seu, é 

que Atalaia precisa”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Obrigado meu grande amigo vereador Tacinho. Quem não lembra Tacinho 

começou na política como pintor do vereador Fernando Vigário, olha aí que 

história. E, hoje já está com seis mandatos”. 

 

Vereador Tacinho – Aparte 

 

“Só não diga o pagamento qual era, pois só chegava em casa torado”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Quero parabenizar o vereador Mauricio. Houve algumas polêmicas. O vereador 

Mauricio tem mostrado tudo que tem aí de desarcerto, de falta de concerto na 

administração. Quero dizer aqui que fomos lá várias vezes na Escola Antônio 

Amâncio, que foi no último ano de Governo da Administração passada, uma 

reforma milionária, em relação as escolas do interior. E, no final quando estavámos 

lá, foi armado um galpão todinho de madeira nova, mas, quando foi de noite, não 

sei o que foi que deu, que caiu. Sorte que não era período de aula. Caiu por 

completo. A empresa foi notificada e teve que refazer a obra”. 

 

Vereador Mauricio Tenório – MDB – Aparte 

 

“Ouvindo Vossa Excelência falar nas dificuldades que tá no nosso município. 

Vereador, é dificíl fazer oposição no município de Atalaia. E, vou dizer daqui a 

pouco dessa Tribuna. E, não vou me calhar e me intimidar de mostrar o total 

descaso da administração atual, com os prédios e a população do nosso município. 

Daqui a pouco vou a esta Tribuna e vou relatar o que estou passando por ser 

oposição e mostrar essa realidade, do que está acontecendo em Atalaia. Mostrar a 

realidade de quem é meu amigo, que chega perto de mim, que é funcionário 

público, a perseguição que está sendo. E, nãovou me calar, não há dinheiro, não há 

quem me faça me calar, mostrar os demandos dessa administração. Mostrar a 

população de Atalaia o que estou passando e o que pode eu vim passar aqui, 

porque estou defendendo essa população”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“Gostaria que dissessem aqui agora, o que foi feito nesta adminsitração atual, que 

não tinha sido feito na outra? Por exemplo, as obras que citaram aqui, recomeçado 

as quadas, obras das escolas, e vem as creches e vai ser construído o CISP. Tudo 

obra lá de trás. Estavámos no Trevo, saímos a pé ao lado do Governador Renan, até 

a esquina do Girador, onde tinha sido inaugurado uma praça. Infelizmente a 

eleição teve um rumo que nós não esperavámos e nós perdemos. E, quem perde 

tem que falar menos, mas mostrar a realidade da coisa. 

 

Temos que cobrar vereador Mauricio. Cada um tem um jeito de ser e de agir. Vossa 

Excelência é muito de fazer os videos, eu já gosto de mostrar aqui na Tribuna. 

Homem público é público aqui, lá fora é particular. 

 

Que Atalaia venha essa mudança que estão propondo. Tenho andado nas feiras, 

tenho andando nas ruas e as reclamações são muito maiores do que se pensa. 

Quero que Deus ilumine a todos, que o Governo comece a acertar e Atalaia cresça 

cada vez mais. 

 

Quero agradecer ao vereador Neto Acioli pela Indicação feita. Parabenizar pelo 

pedido da pista lá de Copervales. Acho que essa pista deveria se estender até 

Murici, para se ligar com a outra. Acredito que o Governador, na terra dele, deveria 

estender até Murici, que salvo engano são 19 km até a cabeça da ponte”. 

 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

 

“Vereador Fernando, na semana passada tivemos uma reunião na Copervales e a 

prefeita Ceci Rocha fez parte da reunião. Ela saiu até com o projeto que o Túlio 

passou pra ela, para uma reunião com o governador do Estado, para vê se a gente 

consegue colocar nem que seja da Copervales à Murici, um piçarramento geral, 

pois vai beneficiar muito o escoamento de cana na safra. E, a reforma total daquela 

ponte, que se chama ponte da passage. Eu, em nome da Copervales, quero 

agredecer a prefeita que se propôs a ir lá, se dedicar para ajudar a Copervales, pois 

sabe que é uma das maiores empresas e que gera empregos no município. Vossa 

Excelência foi muito feliz nesta observação, pois temos muitos funcionários da 

Copeervales de Murici e isso facilitaria para eles”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Antes de encerrar, gostaria apenas de dizer que a interligação de Viçosa com 

Murici vai trazer um ganho real e de grande porte para a região. Se emendar com a 

pedreira, com a própria Usina, vai ser uma maravilha”. 



 

Vereador Marcos Rebollo – MDB 

 

“Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui fazendo uso da 

Tribuna.  

 

Venho aqui nesta Casa, mais uma vez, para trazer boas vindas e dizer que o 

vereador Marcos Rebollo, neste recesso, esteve trabalhando pelo município de 

Atalaia. É público e notório as minhas ações dentro deste município, sempre me 

preocupando com o bem estar e saúde da população atalaiense. 

 

Há mais de oito anos de vida pública trabalhando em prol do povo da minha 

cidade Atalaia, que eu tanto amo. Muitos já sabem que não sou filho natural de 

Atalaia, vim pra cá com meus sete anos de idade, mas já me credenciei filho do 

município. E, por isso que tenho a honra de cada dia trabalhar e dar o meu máximo 

para honrar o cargo que foi dado ao vereador Marcos Rebollo. 

 

É público e notório também, a votação, o respeito e o carinho que a cidade de 

Atalaia tem por mim e a recíproca é verdadeira. Já me considero um filho desta 

terra.  

 

Dizer que essa semana fizemos um projeto, Direito de Ouvir, onde fomos para 

Maceió, com 17 pessoas para fazer um exame auditivo com otorrino, um exame 

caro, que é complicado de conseguir, mas conseguimos. Além de conseguir o 

exame, conseguimos o aparelho auditivo, que custa de 6 à 15 mil, ou mais. 

Conseguimos isso com parceria, com amigo de Maceió. Daqui há uns dias vou 

revelar o nome, estou mostrando só o milagre agora. Mas, que já aconteceu. 

 

Dizer que Atalaia vai  ser contemplada com mais de 20 cadeiras de rodas. Cadeiras 

de banho, moletas, prótese para mãos e para pernas. Esse é o trabalho no recesso 

do vereador Marcos Rebollo, que esteve trabalhando. Não ficou em casa sentado 

ou fazendo algumasm médias políticas para alguém. Ao contrário, ao invéis de 

postar algumas coisas insignificante nas minhas redes sociais, eu postei foi trabalho, 

eu postei foi ação. É isso que tenho feito ao longo da minha trajetória. 

 

Isso está aqui aberto não só para mim, mas para todos os meus colegas vereadores, 

quem souber quem precise, procurar a gente, pois vai ser um prazer ajudar um 

atalaiense. Perguntaram se isso dá voto. Eu nãoestou preocupado com voto não, 

eu tô preocupado em fazer o bem, em servir Atalaia, em trazer audição para o cara 



que perdeu ou quem nunca teve, ter a possibilidade e o direito de ouvir. De ouvir a 

voz do filho, de uma mãe, de um irmão”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues – PSC – Aparte 

 

“Quero aqui deixar os meus parabéns a você nobre vereador, por esta ação nobre 

de saúde no nosso município. Também pela consideração que você teve com os 

demais vereadores aqui da Casa, isso é muito importante, pois temos que andar 

alinhados e de mãos unidas. Um serviço que você conseguiu, mas que ligou para 

cada um, ofertando e disponibilizando para todos. Não se preocupe com voto, 

porque voto, quando chega no tempo da eleição, você sempre tem a maioria, pois 

faz um trabalho de excelência meu amigo Marcos”. 

 

Vereador Mauricio Tenório - Aparte 

 

“Parabenizar esse excelente trabalho de Vossa Excelência. Já passei por esta Casa 

em outros mandatos e sei do seu trabalho como parlamentar. Mais ainda pela sua 

humildade, em procurar esta Casa, esta Câmara, como Vossa Excelência me 

procurou e disse que se tivesse alguém ligado a mim, venha que a gente faz. Isso é 

o que é política, isso é o que é democracia, fazer o bem sem olhar a quem. Esperar 

o retorno lá na frente, pois quando plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. 

Vossa Excelência plantou e está de parabéns, pois é um atalaiense que faz o bem e 

não perseguir os atalaienses. Era um direito seu atender só ao seu eleitor, mas 

Vossa Excelência estendeu e isso é a forma de fazer política com responsabilidade, 

com democracia. Parabenizo, porque Vossa Excelência é um excelente 

parlamentar”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Obrigado ao vereador Mauricio, ao vereador Rudinho e aos demais amigos. Quero 

dizer aos colegas que não e preocupe, porque ninguém tira voto de ninguém. 

Quem tiver alguém que venha precisar desse serviço, pode procurar, que darei a 

maior asistência e apoio para levar o cidadão que precisar. Essa é a melhor forma 

da gente ser ser humano. Como também sei dos trabalhos dos vereadores. 

 

Algo que essa Câmara, se pudesse, aprovaria, seria a volta do Dr. Antônio. O Dr. 

Antônio serviu a todos aqui nesta Casa. Acho que 90% dos vereadores, bateu a 

porta do Dr. Antônio, e foi atendido. Não sei o porquê que tem essse muro que 

trava, que impede, pois o Dr. Antônio serviu Atalaia há mais e 15 anos. Saúde 

marca, deixa um legado na vida do cidadão que recebeu. Atalaia passou um tempo 



sem fazer partos aqui na cidade e era destinado à Palmeira dos Índios, à Maceió e 

era o Dr. Antônio quem mandava. Miomas, hérnias e outros tipos de cirurgias. 

Vamos valorizar quem fez algo por esse município. Independente de política, 

temso que chegar aqui e ser homens e mulheres para dizer que o Dr. Antônio 

serviu Atalaia com excelência. E, por alguns meses está esquecido. Ninguém 

chegou a esta Tribuna para dizer que o Dr. Antônio merece. Contrata o Dr. Antônio 

que já conhece a parte geográfica do município, já conhece os munícipeis, chama 

até pelo nome. 

 

A política é feita dessa forma. Se eu fosse egoísta, não estendia esse serviço para 

os outros vereadores, nem para a população atalaiense. 

 

Não estou preocupado com votos. Sabe o porquê? A mudança não foi feita agora? 

Quando lançou o nome de Chico e de Ceci, o que o pessoal dizia, vamos votar em 

quem vai mudar e mudou. A prefeita lançou sua candidatura, que não é do 

município, é do município vizinho, mas ganhou as eleições. São as ações que 

mostram quem nós somos.  

 

A política mudou. A política de rede social está mostrando, está entrando na sua  

Casa. Não fazemos mais política escondidos, não ficamos por trás de um birô 

mandando Indicação. Mas, o povo está sabendo da sua vida, sabe quem está 

lutando por seu direitos aqui em Atalaia. 

 

Esse projeto que estamos realizando em Atalaia, é um projeto muito bom e vai 

trazer outros frutos. Isso é só o começo. Vão vim mais coisas para Atalaia via esse 

projeto. E, outra, são coisas caras, mas vão vim à Atalaia. Vou trazer para deixar 

marcado em nosso município, nesta Casa, que o vereador Marcos passou e feza 

lago pelos atalaienses. 

 

Quero dizer que fui procurado mais uma vez por funcionários do SAAE. Sobre a 

BRK, mandei Indicação à Prefeitura sobre essa questão. Por que, cada dia que passa 

causa um transtorno e uma indefinição grande na mente do servidor. Peço mais 

uma vez que mande uma resposta, para que seja passada aos funcionários do 

SAAE. Marechal tomou uma posição, Barra de Santo Antônio tomou outra e Atalaia, 

até agora eu mandei e não recebi resposta. Mas, espero que a resposta venha, pois 

o vereador é questionado nas ruas, sobre como fica a situação do servidor que 

prestou concurso público no município. Quando se passa em concurso público, 

caracteriza que o cara vai ter estabilidade para o resto da vida. Quando você passa 

em concurso público você vibra e diz que tem uma estabilidade, mas os do SAAE 



nãoestá tendo essa estabilidade. O cara está sonhando ou tendo pesadelos, sobre 

de que forma colocará o pão em sua mesa”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Vereador, isso é muito preocupante, porque sabemos que será uma briga jurídica 

sem fim. Ficamos triste aqui, quando vemos que em Marechal Deodoro já está 

tudo organizado, tem lista de quem vai aderir ao PDV, tem quem vão ficar com a 

responsabilidade da BRK. Lá houve um processo desde o ano passado, mas aqui 

acredito que ainda está sem nenhuma providência jurídica em andamento”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Uma notícia boa também. Teve um problema na gestão passada, na questão da 

Cultura. A verba da Cultura ela chegou e não foi distribuida, destinada a quem 

merecida. Tive uma notícia agora que vai ser rateada com todos os profissionais da 

música. Que façam de uma forma boa, de forma que viável para todos, para o 

músico, para o dono de estúdio e para aqueles que merecem. A Cultura do 

município, ela tem que acordar. Ela tem que dizer para o quê veio. Fui a algumas 

escolas, fiz Indicação da Bada Fanfarra e com dois dias depois o secretário aparece 

na Branca falando de música. Mas, da Banda Fanfarra não falou mais. Se aquilo foi 

resposta para mim, não, dê resposta para o povo, mostre para o povo que você foi 

nomeado para trabalhar como eu faço nesta Casa. A Cultura do município esá 

pendente. Não estou aqui malhando ou queimando ninguém, até porquê o 

secretário é meu amigo, mas que ele aceite, escute Indicações de vereadores, pois 

estamso Indicando o melhor para este município”. 

 

Vereador Tacinho – Aparte 

 

“Essa verba da Cultura, realmente é necessário ser distribuída e vai ser bem 

distribuída. Eu e meu amigo conterrâneo Beto Madeira, participamos daquela Live, 

onde só tinha atalaienses e a gente viu, inclusive em uma das passagens, de uma 

poesia, de um verso, que a nossa cultura não se investe tanta grande, sou poeta, 

sou atalaiense, sou da Zona da Mata alagoana. Pode ter certeza absoluta, que eu 

acredito na distribuição dessa verba, para esses artistas nossos, que são atalaienses. 

 

Sobre a questão da BRK, realmente é preocupante. Eu não estava na Legislatura 

passada. Essa negociação para trazer a BRK pra cá, iniciou neste Governo ou foi no 

passado? Não importa de onde surgiu, o que importa é que tem que ser visto com 



muito carinho e dá uma resposta aos funcionários, que realmente estão 

precisando”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“De onde se iniciou, para mim não importa e nem para os funcionários, até porque 

o Cidade Linda era pra vim no Governo passado. Era para vim outras verbas no 

Governo passado, mas veio agora. O que importa é de que forma vai ser conduzida 

a situação do servidor. O Cidade Linda o governo passado esteve várias vezes no 

gabinete do Governador, que segurou e veio agora no Governo Ceci Rocha, que 

está de parabéns, porque está executando. O mais importante é quem vai executar 

e de que forma vai deixar acomodado os funcionários do SAAE”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Só a título de informação, para ajudar no seu questionamento, essa primeira 

resposta está pelo menos agendada. A reunião será na sexta-feira, com os 

servidores, as 10 horas da manhã. Espero, pois deve ser do interesse da gestão e 

dos servidores, que eles cheguem num entendimento necessário. 

 

Sobre essa questão de Marechal, já que está tudo quase certo lá, tem a informação 

de quantos funcionários aderiram ao PDV?”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

"Lá não foi concurso, foi uma  situaçção diferente. Foram aproveitados, porque são 

contratados. Mesmo contratados, o prefeito não tinha compromisso nenhum com 

eles, mas contratou. A situação de Atalaia é diferente, foi prestado concurso”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Sim, claro que cada município tem suas particularidades”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero agradecer a vereadora Janaína, que trouxe agora para o gabinete do povo, 

uma informação que deveria vim do Executivo. Mandei e não chegou. Pedi isso tá 

com mais de dois meses e não chegou no meu gabinete. Mas, que venha para 

ajudar e beneficiar o servidor do município de Atalaia. É dessa forma que a gente 

trabalha, ajudando o próximo. 



 

Vereador Toni, Cidade Linda está de parabéns. Passei essa semana para Capela e vi 

que Atalaia transformou-se em um cateiro de obras. Vi aquelas máquinas e fiquei 

muito feliz em vê aquele trabalho intenso, até a noite. No 21, no Bittencourt e o 

sonho de Atalaia é a gente passar para o lado do Jagatá, porque é um lado sofrido, 

com pessoas que vivem ali naquela situação há mais de 15, 20 anos”. 

 

Vereador Toni Barros - Aparte 

 

“É verdade vereador e com isso a população só tem a ganhar. Quando se faz um 

Governo sério, com vontade de trabalhar, você vê a mudança, vê que a mudança 

chega. Na nossa cidade, por onde a gente anda, é canteiro de obras e tem muito 

mais por vim”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Para concluir minha fala, só um minuto para concluir. Num tem aquele programa 

o mundo em um minuto? Vai ser as ações do vereador Marcos Rebollo em um 

minuto. Mototaxi, placa vermelha, foi Marcos Rebollo. Vans de 6 anos para 10 anos, 

Marcos Rebollo. Alternativo, Marcos Rebollo. Gratificação só incorporar só com 10 

anos ininterruptos, Marcos Rebollo. Guarda Municipal, de 30% passou para 70%, 

com mais 30% aprovados para ir pra 100%, foi Marcos Rebollo. Então, não tenho 

que mostrar mais nada, deixei de ser dúvida há muito tempo. A dúvida que Marcos 

Rebollo era, foi em 2011 quando me candidatei para 2012. E até hoje o povo de 

Atalaia foi generoso com ele nas urnas. 

 

A minha trajetória política, 782 votos para o Marcos Madeira, sozinho em Atalaia. 

Antônio Albuquerque, 652 votos, sozinho. Primeiro desafio que vou agora com um 

monte de gente, é com Fátima Canuto e da mesma forma que honrei com os que 

fiz lá atrás, farei para ela. Como se fosse a minha própria eleição. Quanndo fecho 

acordo, gosto de honrar e o meu compromisso com a Fátima Canuto, vai ser 

honrado de maneira ímpar. Da minha parte, deputada, não vai ter corpo mole, vai  

ter empenho para que Vossa Excelência saia com uma votação boa aqui de Atalaia”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Gente, primeiro pedir a Deus coragem e sabedoria para a gente enfrentar essas 

batalhas do dia a dia. Começo meu pronunciamento hoje, da Lei Aldir Blanc. Essa 

Lei que é um dinheiro que veio do Governo Federal, vai fazer sete meses de 

arrastando, os músicos parados, precisando desse dinheiro para ter o sustento da 



sua família. E, vai pagar essa Lei, porque tem uma decisão judicial para pagar,  

porque se não tivesse essa ação judicial, não se pagaria. 

 

Até admiro e respeito os nobres parlamentares, em fazer a defesa do Governo. 

Agora, um Governo desse desastro, um barco sem rumo ainda. A Secretaria de 

Saúde, com uma secretária deixando a desejar. A secretária vem de Matriz do 

Camaragibe, num conhece o município. A gente vem pra Educação, onde fiz um 

video na semana passada.  

 

Secretário, tanto faz ser homem, como mulher, estou falando da gestora da pasta. 

Ou a secretária de Educação do nosso município, ou é incompetente e 

irresponsável, ou ela não tem autonomia de gerir aquela pasta. Isto, vereadores, fui 

lá fazer a filmagem, já tem funcionário sendo perseguido. Mas, não foi funcionário 

que fez a denúncia, foi os pais de alunos que fez a denúncia daquela escola. 

 

Ninguém vai calar o vereador Mauricio Tenório. Estou passando, população de 

Atalaia, já reviraram a minha vida pelo avesso. Já recebi, ontem, três mensageiros, 

não vou citar nomes. Três mensageiros dizendo que o vereador está incomodando, 

você tem que parar. Vereador, se você tiver alguma coisa no seu passado, vão 

jogar atona e vão lhe prejudicar. Eu digo, graças a Deus, minha vida é um livre 

aberto. 

 

Rumores, porque tem uma Associação no Assentamento Boa Fé, dos produtores de 

macaxeira, que recebeu recursos do Governo Federal e estão dizendo que vão 

perseguir esses produtores, porque são amigos do vereador Mauricio Tenório. 

 

Por coincidência, aconteceu um fato ontem, que não quero acreditar. O trator da 

Associação, tentaram levar o trator. Agora, não sei o pra quê. Quatro horas da 

manhã, motoqueiros chegaram lá e tentaram levar o trator. É porque tem sessão 

hoje? E o vereador Mauricio Tenório vinha para esta Casa, falar. Não quero 

acreditar, população de Atalaia, que vou pagar este preço. Mas, este preço vou 

pagar e não vou desistir de lutar pelo meu povo. 

 

Ontem, quando sai desses mensageiros, tive uma reunião com deputado Francisco 

Tenório, fiz um relato. De lá sai pra Chã Preta e fiz uma reunião com a minha 

família, meus irmãos, meus tios,para dizer o que é que está acontecendo no 

município de Atalaia. 

 

Isso aqui não vai me calar. Investigar a minha vida, me perseguir, dar empregos aos 

meus parentes, meus cabos eleitoral, fique a vontade. Agora, Mauricio Tenório já 



foi vereador em Chã Preta, sou vereador aqui, já ganhei e perdi, tenho 46 anos. 

Quem me conhece sabe que nãosou usuário de drogas e nem vendo droga. Se 

amanhã vim acontecer de vocês ligaram o ALTV de manhã e disser que o vereador 

Mauricio Tenório foi preso por causa de drogas em sua casa, vocês sabem onde 

está o tamanho da perseguição. 

 

Tentar fazer para querer calar o vereador Mauricio Tenório, tem um ditado que diz 

que o risco que corre o pau, corre o machado. Digo a esta Casa aqui e a população 

de Atalaia, que se fizerem coisas, de baixo nível, para querer calar o vereador 

Mauricio Tenório, pode ter certeza que tem retorno. Quem estiver pensando em 

fazer isso, pode desistir, porque tem retorno. Mauricio Tenório não vai calar, não 

vaise intimidar de fazer vídeos e mostrar a verdade desse município. 

 

Querem fazer do município de Atalaia uma ditadura. Querem colocar lei da 

mordaça no povo. Ta aí, só tem um aqui, são 49, mas tem medo de vim aqui para 

não receber represálias. O funcionário público não pode chegar perto do vereador 

Mauricio Tenório que é perseguido. Já começaram perseguir porque o vereador 

mostrou a realidade da atual gestão do município, a falta de compromisso com a 

Educação, com a Saúde, com o Esporte e todas as áreas. 

 

O vereador Mauricio não vai calar. Tá dado o recado. Quem tiver pensando em 

fazer isso com o vereador Mauricio, não faça não, porque Mauricio Tenório vai 

atrás. Não pense que Mauricio Tenório está só nesta luta. E eu não tenho medo de 

ninguém. Tenho medo só do castigo de Deus. 

 

Respeito esta Casa, respeito o Executivo, agora eu tenho o direito que me foi 

concedido de ir a uma escola e mostra, de ir a um Posto de Saúde e mostrar. 

 

Tinhamos uma vereadora, que hoje é vice-prefeita, que se fazia esses mesmos 

vídeos com a atual prefeita do município. E hoje eu não posso mostrar? Vou cessar 

o meu direito, sendo ameaçado, coagido”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“A política é assim. Agora é preciso dizer o seguinte, a perseguição, lá na frente 

vamos vê quem é que tem razão ou não tem. Vossa Senhoria pode até ter se 

asperado em um aúdio que teve, mas é coisa normal. Queria saber de Vossa 

Senhoria como é que está a assistência de Ouricuri, Porangaba e de lá de Boa Fé, 

as estradas como é que estão. Merenda se está sendo distribuídas. Aqui a gente vê 

muita promessa e pouca resolução”. 



 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Nós estamos isolados vereador Fernando Vigário.  

 

Eu via vereadores na gestão passada, pedir Portal da Transparência. Mostrar a 

situação desse município. Mas, hoje todo mundo calou. Depois eu fui buscar e 

estava vendo aqui no Portal da Transparência, que quem pedia para vê o Portal da 

Transparência, hoje tem pessoa da família indicada para trabalhar, com cargo alto 

no escalão da Prefeitura. É por isso que calaram, mas o vereador Mauricio não cala. 

Dentrodo respeito, da leislação desta Casa, da Constituição Federal, do direito que 

me é atribuído, dos 1.048 votos que tive, vou representar com responsabilidade, 

fazendo oposição com responsabilidade. 

 

Chegou projeto do Executivo, que votei favorável. O que for a favor do povo, eu 

voto. Agora, o que for contra, como a taxa de iluminação pública, com a BRK, como 

a cobrança de IPTU cara do nosso município, como a falta de médico na região, 

como a falta de estrada, o kit merenda que não está sendo distribuído correto, isso 

eu tenho que falar e sem medo. 

 

Esse negócio de fazer X que fizeram aí, porque o vereador mostrou e só fez alterar 

a voz um pouco lá, para mostrar a realidade do que tinha acontecido. Quiseram 

desturpar as coisas, dizendo que o vereador foi agressivo. O vereador não é 

agressivo. O vereador foi mostrar a situação. Se sentiram ofendidos, fizeram 

campanha que não vingou, porque todo mundo sabe a índole do vereador 

Mauricio. 

 

Dinheiro não me compra, ameaça não me compra. Estão pensando que vão me 

parar por conta disso? Não vão não. Tem um doutor aqui que é advogado e já 

defendeu até gente neste município, por conta disso. Se o vereador Mauricio 

Tenório errar, penalize na Lei. Agora armar, para querer calar o vereador, não faça 

isso não, porque o Mauricio Tenório tem família, sabe trabalhar e vai trabalhar para 

se defender, dentro da legalidade. 

 

É isso Atalaia. Estou pagando esse preço por defender essa população. Mas, vou  

defender até o final do meu mandato, pois fui eleito para isso. A onde tiver escola 

caíndo, eu vou mostrar. A onde não tiver remédios no Posto, eu vou mostrar. Onde 

não passar carro por conta da estrada, vou mostrar. E vou cobrar. 

 



Esta Casa derrubou um Requerimento do vereador Mauricio, antes do recesso, que 

o vereador cobrava uma adesão de uma Ata que fizeram de 250 mil reais, para 

pagar o transporte. Esta Casa derrubou. Tinha alguma coisa errada? Não sei, 

porque derrubaram. 

 

Outra coisa, tentaram me calar pelo Atalaia Pop. Está recebendo para divulgar isso, 

se não divulgar, vou entrar na Justiça, porque três sessão que não foi divulgado. Se 

não for divulgado, vou ter que vê o porquê que está acontecendo isso. Esta Casa 

paga para todo vereador. Quero cobrar e mostrar situação de Atalaia. 

 

Fico feliz em receber esse apoio da população. Vocês, população de Atalaia, quem 

tá me dando força e coragem de eu mostrar.  Que tiver de denúncia, ligue pra mim 

que não vou dizer quem foi, pois as minhas fontes são preservadas. 

 

Vereador Rudinho, Vossa Excelência é lider e vou trazer a Gazeta esta semana, para 

trazer um buraco que já denunciei e não foi resolvido. É ali indo para o Paraíso. Um 

absurdo. Tem um assentamento na Flor da Serra, que fiz uma denúncia e a 

população está se juntando para fechar a BR. Olha a situação que chegou, a 

população vai prejudicar muita gente que está passando na BR, por conta de um 

buraco que se faz com um dia de serviço.  

 

Não me curvarei pelos poderosos que estão querendo calar o vereador Mauricio 

Tenório. Nem na força bruta, vai me calar, porque sou aqui o defensor do povo e 

vou continuar. Um abraço em cada um que está me dando esse apoio”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“Primeiramente, como sempre, quero agradecer ao todo poderoso, ao altíssimo, 

cujo nome é Geová, eterno Deus. Pedi em nom de Jesus Cristo, seu filho, que nos 

dê sabedoria e a oportunidade de aumentar cada vez mais o amor ao próximo. 

 

Quero em nome do meu conterrâneo, músico, Beto Madeira, cumprimentar a 

todos do recinto.  

 

E, em nome das vereadoras dessa Casa, cumprimentar a todos os vereadores. Em 

nome das vereadoras Janaína e Lays, cumprimentar a todos e falar sobre o Agosto 

Lilás, que sei que todos os homens deste recinto, está a favor deste ato, pois não 

existe condições, no século em que vivemos, existir violência contra a mulher. 

 



Sobre as Indicações e Requerimentos já feito por este vereador. Um dos primeiros 

Requerimentos meu, aprovado por 100% desta Câmara, foi a reforma do Hospital 

Dr. João Lyra Filho, com o centro cirúrgico. Tenho certeza, pois já tive resposta, que 

nós iremos em breve está inaugurando o Hospital, que,com certeza, depois de 

pronto, são vão reconhecer o Hospital, porque tá no mesmo local. A reforma está 

vindo para ser um Hospital exemplo e modelo do nosso Estado de Alagoas. 

 

Quero dizer que tambémfiz uma Indicação para reforma da Quadra de Branca de 

Atalaia, que tem o nome de Carlos Eugênio, que foi o primeiro desportista a fazer 

um time de futebol de salão em Branca de Atalaia. O menor placar quando vinha 

para Atalaia, para Capela era 11 a 0 que levavam, mas não desistiam. Denominei 

seu nome e aqui foi aprovado por esta Casa, como Quadra de Esportes Carlos 

Eugênio. Tive a resposta que em breve será reformada. 

 

Quero agradecer a prefeita Ceci Rocha e a deputada Fátima Canuto, por está 

atendendo este Requerimento, que foi nas primeiras reuniões, que é a reforma do 

PSF 1 e PSF 2 do Distrito Branca de Atalaia. E, graças a Deus, como a vereadora 

falou, já iniciou a reforma. Tenho que agradecer a prefeita que veio para fazer a 

mudança e está fazendo a mudança. 

 

Quero comunicar que também fiz uma Indicação ao gabinete da nossa deputada 

estadual Fátima Canuto. Digo nossa, porque é quem está aqui em Atalaia no dia a 

dia e fazendo aquilo que todos eram para fazer, trazer obras para nossa cidade de 

Atalaia. 

 

Quem não lembra a Inidcação feita ao Governo do Estado, do asfalto Porangaba a 

Ouricuri. Também um pedido do vereador Tacinho, aprovado por 100% dos 

colegas vereadores. Vamos ter resposta através de Fátima Canuto, que é quem está 

cuidando de tudo isso. 

 

Quero lembrar dos pedidos feitos da construção das creches de Ouricuri e 

Porangaba. Pedido do vereador Tacinho aprovado por todos os vereadores. 

 

Quero lembrar do pedido e já concluido da ambulância de Branca de Atalaia, que 

até antes do pedido Tacinho, existia outro pedido da vereadora de lá. Não quero 

saber quem está pedindo, se eu estou pedindo, peça também, pois reforça. Peça 

coisas boas, que faça com quê o nosso município cresça e pode contar comigo. 

 

Estou agora enviando uma Indicação para que seja feita agora uma lanchonete, 

que devido a reforma dos PSF 1 e 2, existia um ambiente que vai ter que ser 



demolido, para a reforma do Posto de Saúde. Peço que seja reformada a praça 

central denominada Aluíso Martins de Almeida, meu pai. Que seja reformada e que 

seja construída uma lanchonete nesta praça, para servir a população de Branca de 

Atalaia. 

 

Também pedir ao Governo do Estado, que acelere as obras já citadas aqui, do 

Programa do Governo do Estado, de Ponta a Ponta, que visa garantir 100% de 

pavimentação do Distrito Branca. Tudo isso que está acontecendo que nós estamos 

pedindo, que está sendo construído com muio carinho e responsabilidade por este 

Governo. 

 

Quero parabenizar a secretária de Saúde e de Educação, pela competência e 

responsabilidade que está tendo com o nosso município. 

 

O pagamento de dezembro, se vocês não lembram, vou refrescar a memória de 

algumas pessoas que as vezes faz questão de não ver ou ouvir. Foi de dezembro 

do ano passado e o ano passado não era a Ceci Rocha”. 

 

Vereador Neto Acioli - Aparte 

 

“Quero aqui também agradecer a secretária de Educação e a secretária de Saúde, 

por sempre nos atender muito bem e trazer o melhor para o povo de nossa terra. 

Também quero aqui parabenizar e deixar um forte abraço para a médica, Dra. Elisa, 

do Melhor em Casa, ex-prefeita de Rio Largo, amiga de nossa família há mais de 30 

anos”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“Sempre um prazer ser aparteado por Vossa Excelência, líder do partido do qual 

faço parte. 

 

O pagamento de dezembro foi do ano passado. Prova-se que quem deve não é o 

gestor, é o município. Como a Ceci Rocha que veio para mudar e está mudando, 

mudou os costumes, porque anteriormente quando saia um prefeito e entrava 

outro, dizia que o mês era do fulano ou do sicrano. Quem teve competência e 

terminou com a folha de pagamento quitada, teve competência. Quem não pagou, 

vocês vejam o que aconteceu, se teve ou não competência. Não quero criticar 

Governo passado, só quero dizer que está de parabéns a prefeita Ceci Rocha pelos 

funcionários públicos estarem recebendo em dia o mês trabalhado e na mesma 

hora, o tão sonhado mês de dezembro que ficou atrasado”. 



 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Vendo sua explicação sobre o pagamento do mês de dezembro, quem é de 

Atalaia, quem é funcionário público de Atalaia, sabe muito bem desta dificuldade, 

porque nós funcionários públicos de Atalaia, excerto da Secretaria de Educação, 

que recebeu o mês de setembro de 2014 com muita luta e muita guerra, mas com 

as verbas previstas nos precatórios, os demais servidores até hoje tem setembro de 

2014 para receber. O Governo atual, ao se deparar com o salário atrasado de 

dezembro de 2020, não mediu esforços de chegar nesse entendimento e sanar 

esse problema, essa situação, para que o servidor público de Atalaia não tenha 

mais prejuízo do que já vem tendo ao longo dessas décadas no município de 

Atalaia. Temos que tirar o chapéu para esta gestão que está apenas com sete 

meses e tentando fazer o melhor para o município de Atalaia”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“Diante de tudo isto que está acontecendo em nosso município, pagamento do 

mês de dezembro, pagamento em dia, temos 40% ou mais de led já aplicado no 

nosso Distrito de Branca de Atalaia. Temos iniciada as reformas de quadro quadras 

de esportes, que antes servia de mangação por quem passar por aqui. Ceci Rocha, 

juntamente com o esforço e empenho da nossa deputada Fátima Canuto, que 

ajuda diretamente e indiretamente ou Governo município. 

 

Por tudo isto que está acontecendo, eu, vereador José Táscito Martins de Almeida, 

me sinto na obrigação de parabenizar e mostrar o que está sendo feito. Isso que 

estou fazendo, não é média, simplesmente estou dizendo o que está acontecendo. 

 

Existem os dois lados da moeda, como sempre foi na política. Como não estou no 

primeiro mandato, já passei por cinco mandatos, Deus me deu a oportunidade de 

retornar para o meu sexto mandato. Sabemos que existe sustentação e oposição, já 

fiz parte dos dois lados. Respeito os meus colegas vereadores que estão na 

oposição. E, espero e exijo respeito dos opositores, não só comigo, mas sim com 

toda a base de governabilidade, que são os vereadores Marcos Rebollo, Anderson 

Medeiros, Lays Melo, Cícero Melo, Rudinho, Toni Barros, Neto Acioli, Anilson Júnior, 

Alexandre Tenório, Janaina e o vereador que vos fala, o verador Tacinho. Essa é a 

equipe que está ajudando a prefeita Ceci Rocha a realizar e a fazer a tão sonhada 

mudança. E a mudança está aí, publica e notória. 

 



Eu preciso pedir a toda população, a todas as entidades, que se unam com quem 

realmente quer mudar o nosso município. Não detratando e reclamando de 

gestões anteriores, mas vocês sabem o que foi que aconteceu com o nosso 

município nas últimas décadas.  

 

Vamos agora esquecer o passado. Os acertos que tiveram, porque teve acertos, 

vamos lembrar, os erros vamso esquecer. O importante agora é nos unir, de mãos 

dados com essa prefeita que veio para mudar a história de Atalaia, junto com este 

deputada. De mãos dadas para ajudar a ter esse progresso na cidade de Atalaia”. 

 

Vereadora Lays Melo – Aparte 

 

“Acho essencial fazermos essa comparação de situação e de oposição, porque não 

é porque somos situação que não vamos trazer assuntos importantes na Câmara e 

trabalhar em prol da população. Existe uma diferença muito grande e o recesso 

comprovou realmente que quem trabalhar. Todos aqui muito unidos em prol da 

população. A diferença é que a cobrança é enviada aqui a Casa, feita pessoalmente 

ao secretário, ao coordenador. Mas, é bom deixar bem claro que existe trabalho 

nesta Casa e que, independnete de situação ou oposição, estamos aqui para 

trabalhar em prol da população. O que falta muito nesta Casa é respeito e união 

entre os pares, para um bem maior, que é a luta pelos nossos munícipeis”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“Outro assunto que me traz à Tribuna é sobre a BRK. Quando perguntei nobre 

vereador Marcos, de onde foi a ideia de trazer a BRK pra cá, se foi do outro quero 

elogiar, poroque essa BRK que está aqui, iniciou no mandato passado. Está de 

parabéns o Governo passado, por ter iniciado. É só pegar os exemplos de onde 

existe. Acredito que é o melhor para o nosso povo. Água de qualidade significa 

mais saúde. Água de qualidade significa economia no bolso do povo, para não 

gastar com remédio. Água de qualidade significa vida. 

 

Sobre a questão dos funcionários, sexta-feira terá uma reunião,deve ser 

acompanhada pelas pessoas da Lei, para que dentro da Lei seja acomodado todos 

os funcionários do SAAE, do qual já fiz parte com o maior orgulho do mundo. 

Tenho certeza absoluto que meus colegas do SAAE vão ter as opções e nenhum 

deles vão ser desamparados.  

 



Quero encerrar meu pronunciamento agradecendo mais uma vez a Deus, por estar 

vivo, pela nossa saúde, pela nossa união e agradecendo a Deus por dar sabedoria 

ao povo de não ser enganado por falsos profetas e nem por mentiras”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues – PSC 

 

“Dizer a comunidade que é uma satisfação está retornando aos trabalhos e 

mantendo as nossas discursões em prol do nosso município.  

 

Quando citaram o quê o atual Governo fez que a outra gestão não fez, tem muitas 

coisas. Primeiramente tem o compromisso e o respeito com o funcionalismo 

público do nosso município. Onde os funcionários não tinham nenhuma condição 

de trabalho, era um trabalho precário e hoje nós vemos a Prefeitura de Atalaia 

dando total condição e assistência aos funcionários. 

 

Quero dizer que o compromisso sagrado do salário, que na gestão passada não 

tinha dia, inclusive ficando o salário de dezembro sem ser pago a nós que somos 

funcionários deste município. 

 

A todo o momento, desde o início desta gestão se cobrava o pagamento do salário 

de dezembro. E porquê você não pagou e ficou devendo? Outrora vimos na porta 

desta Câmara, vários funcionários com cartazes, cobrando os vereadores para fazer 

o possível para pagar o mês e dezembro. Nós dissemos que este mês seria pago, 

porque a prefeita Ceci Rocha tem compromisso com o funcionário público, com o 

dinheiro do nosso município e estava aguardando as prestações de contas e assim 

foi feito. Nem sequer foi parcelado. Pela primeira vez vimos no município os 

trabalhadores receberem em dois dias, dois salários. Foi pago na quinta-feira o mês 

de dezembro de 2020, que foi deixado para trás de forma desrespeitosa com os 

funcionários. E, no dia seguinte, foi pago integralmente o salário de todos aqueles 

que trabalharam. Isso mostra o compromisso com os funcionários do nosso 

município. E, é triste vê que nem um elogio a classe política, que lutou, teve dos 

funcionários. Chegam aqui para cobrar, mas na hora de dar uma mão amiga, 

parabenizar, não vi um cartaz aqui ou uma mensagem de agradecimento. O que vi 

foi a prefeita Ceci Rocha com o compromisso de pagar esses funcionário e pagou. 

E ainda veio o nobre vereador Mauricio postar que o problema foi resolvido. Você 

tá de brincadeira Mauricio, você não resolve nada aqui no município.  

 

Quem resolveu não foi nenhum de nós vereadores, quem resolveu aqui foi a 

prefeita Ceci Rocha”. 

 



Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Tive uma conversa com meu amigo e cumpadre Wagner da Churrascaria Lá em 

Casa. Ele ontem a noite estava dizendo, Tacinho, nós nunca fomos tão felizes como 

estamos sendo agora. Ontem ele disse que faltou mesas para sentar na 

churrascaria, pois estava repleto de famílias atalaienses, funcionários desta terra, 

com salário em dia. Ele está feliz. E, não só ele, como todo comércio, pois o 

dinheiro está circulando. O mês de dezembro caiu como um décimo. Está de 

parabéns a prefeita Ceci Rocha”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Para você vê que é uma satisfação de um comércio que vendia a Prefeitura, que 

tinha licitação lá e hoje diz que hoje está melhor. Então, a coisa está boa mesmo”. 

 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

 

“Também quero parabenizar a prefeita por ter pago o mês de dezembro e em 

seguida pagar o mês trabalhado. Parabéns a gestão”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 

“Continuando aqui, para lembrar aos esquercidos que há mais de oito anos, os 

funcionários públicos não recebiam aqui seis meses consecutivos no dia 30. Nós já 

vamos com sete meses e já foram pagos oito salários. Então, isso é a força da 

mudança, que realmente chegou no município de Atalaai e que eu muito me 

orgulho de ter lutado dia a dia, junto com a prefeita Ceci Rocha para conseguir 

realizar esse tão sonhado sonho”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Precisa também ressaltar e a gente que é servidor do município de Atalaia sabe da 

história, conhece e viveu ao longo desse tempo, que o pagamento do décimo 

terceiro não era visto para nós servidores como um bônus, uma renda mais, mas 

sim como um tormento, da incerteza de saber se ainda ia receber no ano 

trabalhado. Muitas vezes o serviço tinha que abaixar a cabeça, se humilhar e 

implorar para que fosse antecipado, ou até mesmo para que fosse liberado na data 

do seu aniversário. Hoje a gente vê que o município está pagando a folha em dia, o 

décimos em dia, já realizou o pagamento do sexto da Educação, junto com o 

pagamento do mês de julho. Como Vossa Excelência falou, preciamos ressaltar 



quando existe acerto no Governo. E o Governo ele anda acertando muito e 

preocupado em acertar ainda mais”. 

 

Vereador Rduinho Rodrigues 

 

“Muito bem lembrado vereador. Que até o sexto os professores já receberam. 

 

Sabe o que foi feito nesta gestão que não foi feito na anterior, o cuidado com o 

dinheiro do precatório do FUNDEF. Esse dinheiro que era para reformar as creches, 

as mais de 20 escolas do nosso município, mas nada disso aconteceu. Mas, chega  

hoje a oposição querendo fazer vídeo, querendo fazer média. Dizendo que tá um 

caos, tá um caos porque você deixou desse jeito. Mas, a prefeita Ceci Rocha vai 

concertar e tenho certeza que em poucos dias você não vai ter nem o que falar. 

 

Chega a ser hilário, mas fala até de uma estrada que se transita desde pequeno, 

que é de barro, dizendo que tá atolando, está com lama. E quer que esteja como 

no barro vermelho. E, desde quando foi feito alguma coisa? Das poucas vezes que 

passei ali, nunca vi uma pedra sendo colocada. 

 

Chega lá no Paraíso, um buraquinho de água que se formou lá e sabemos o motivo, 

mas não vou falar aqui para não criticar a população. Mas, chega lá e diz que aqui 

tá inundado. Quem não sabe, quem nunca viu, só quem é atalaiense é ele, que aliás 

nem é. Todo mundo sabe, podem avisar, já conversei com as amigas da região, que 

aquele problema vai ser resolvido da melhor forma, porque vai chegar calçamento. 

 

A cem metros tem um terreno que era baldio e hoje está se construíndo uma 

galeria, porque o dono viu que o desenvolvimento está chegando naquela região. 

 

Já no Povoado Bittencourt, onde muitos queriam vender suas casas, porque não 

tinha valor, eles desistiram, porque sasbem que o calçamento está chegando, a 

obra já está sendo feita lá. 

 

As mesmas criticas que tiveram no Santa Inês, quando começou o Cidade Linda. 

Dizendo que o caminhão não tá entrando nesta rua, mas num tava porque 

começou o calçamento. Você é um maluco que não sabe que quando bota um 

calçamento, num pote entrar carro pesado? Mas, vai agora lá criticar. Está 

transitando tudo bonito, todo carro, as ruas todas prontas. 

 



Então, minha gente, este tipo de política não cola e não colou. Por que o povo 

enxerga quem realmente está trabalhando com seriedade e isto foi mostrado nas 

eleições passada. 

 

Venho aqui, no meu primeiro mandato, venho para fazer um trabalho sério, assim 

como o meu pai sempre fez e me ensinou a fazer, que é ser honesto e cuidar bem 

das pessoas. 

 

Estava vendo a reportagem da Câmara dos Deputados, estão tudo finalizando para 

o rateio dos 60% dos Precatórios irem para os professores. Um valor que eles 

teriam para ratear, de R$ 16.800.000,00, caso o dinheiro integral tivesse nas contas, 

mas só restaram R$ 2.400.000,00 para ser rateado entre os professores. E aí 

professor, você vai gostar ou não do que fizeram com o dinheiro que poderia ser 

seu. 

 

O kit merenda, quero deixar aqui os meus parabéns a secretária de Educação. 

Inclusive, minha amiga Glauciane, estendo aqui meu total apoio a senhora,  por 

qualquer tipo de apoio e de assédio que a senhora tenha sofrido, aqui no nosso 

município. Saiba que nós, como vereadores, temos sim a prerrogativa de entrar nos 

locais públicos, mas temos que ter o carater e a responsabilidade de representar 

uma população. Respeitar e ter educação com as pessoas, e não se sentir maior do 

que ninguém. O nosso exemplo tem que ser maior do que os outros, porque 

somos figuras públicas. É inadimissível os constrangimentos que a senhora passou, 

mas tenho certeza que o povo entendeu como um tiro no pé de quem tentou lhe 

amedrontar. 

 

O kit merenda, o MEC exige no mínimo três entregas. Não é merenda escolar, é o 

kit merenda. A gestão já está finalizando a segunda entrega e temos até dezembro 

para a terceira. Isso não será problema, a população, os alunos, com certeza irão 

receber. Agora, quando iniciar as aulas normais, todo mundo terá direito a sua 

merenda de qualidade. 

 

Quero parabenizar o trabalho de iluminação que está sendo realizado em nosso 

município. Realmente já está com uma cara nova. Deixo aqui o meu pedido ao 

Eraldo, pois o pessoal dos três Assentamentos, Ipê, Varame, Varese e do Brasileiro, 

esperam que o serviço seja colocado lá também. Sabem que vão ser, mas devido a 

dificuldade das localização e de contato telefônico, não conseguem pelo 0800. 

 

Quero parabenizar aqui a minha deputada Fátima Canuto, essa deputada que 

tenho certeza que vai faer história em Atalaia, porque o povo reconhece, é uma 



deputada que está aqui no dia a dia. Deputada esta, que junto com a Ceci Rocha, 

vem trabalhando forte com o governador Renan Filho e, em breve, teremos o 

acesso da Porangaba realizado, ambulância, ônibus, uma parceria em prol do 

nosso município. Sem falar do prol estrada que vai contemplar o município de 

Atalaia. 

 

Estou aqui com a Lei Ordinária 1151, de autoria dest vereador, que cria a Politica 

Pública dos cuidados com os Autistas. Dizer que a Lei já foi sancionada e entregue 

em todas as Secretarias. Que você cidadão atalaiense, funcionário público, que 

tenha alguma criança autista, que procure sua Secretaria de origem, porque tem 

vários benefícios, inclusive redução da carga horára, sem nenhuma perda no seu 

salário. Isso é ação do vereador que busca, que tem um trabalho sério com a 

população. 

 

Só estamos esperando a data que o governador vai agendar, onde em breve 

iremos  recebê-lo em nosso município para fazer a inauguração do Instituto de 

Indentificação. Mais um serviço importante, que onde passo recebo os parabéns da 

popilação. 

 

Também a CISP no município de Atalaia, que vai ficar na região do Deus é Fiel. 

 

Também quero dizer que estou feliz com o retorno das reformas. Das reformas de 

quadras de esportes, de escolas, de creches, que tinham sido abandonadas pela 

gestão passada. Sem falar que essa gestão está fazendo, que não foi feita na outra, 

o funcionamento absoluto do Hospital João Lyra Filho, que até o dia 31 de 

dezmebro, quem adoeceu, teve que pegar o rumo para outra cidade, porque o 

Hospital estava fechado. Essa é uma das maiores irresponsabilidades, algo nunca 

visto em nosso município. Mas, está lá o Hospital funcionando, já com as reformas 

e ampliações já programadas. Tenho certeza que vai virá uma referência, na quarta 

região de Saúde, em nosso município. 

 

Quero deixar aqui o compromisso com esta Casa, de junto estálado a lado com a 

prefeita Ceci Rocha, trabalhando pelo melhor do município de Atalaia. Trabalhar 

com responsabilidade, de parabenizar no que for feito de bom e de sentar para 

conversar em ações duvidosas. Isso mostra a união dos vereadores com a 

população. Não estamos aqui para fazer brincadeiras e nem está de gracinha nas 

redes social. Estamos aqui para cumprir com seriedade o nosso mandato de 

vereador, respeitando cada um, porque aqui ninguém se ache melhor do que 

ninguém, porque melhor é o povo que nos coloca aqui neste lugar”. 

 



Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Queria aqui deixar registrado e agradecer a vereadora Janaína, que é muito atenta 

nas Inidcações, projetos e requerimentos nesta Casa. São tantos projeto que as 

vezes passa despercebido. Que seja registrado aqui que a Gestão Democrática foi 

Indicação do vereador Marcos Rebollo, aprovada nesta Casa. Então, vereador 

Rudinho, não espere muito de pessoas que não agradecem. Cada um de nós aqui 

já pedimos pela classe trabalhadora e muitos, 90% eu acho, não vem aqui 

agradecer ou posta nas redes sociais. Mas, quando vota errado, que dá errado o 

político que escolheu, colocam a culpa nesta Cada, pois é faço jogar a culpa para a 

Casa Legislativa. O SEATA por várias vezes mudou de personagem. Quando era um 

prefeito, vinha uma turma, quando era outro prefeito, vinha outra. Então, vamos 

fazer o bem e esperar que Deus abençoa, pois saímos daqui com a consciência 

limpa. Tá aqui a Gestão Democrática, mas nunca recebi os parabéns de nenhum 

professor ou de nenhum diretor, dizendo que foi uma Indicação que valeu a pena. 

Mas, Atalaia está vendo que realmente faz pela classe servidora e pelos atalaienses”. 

 

Vereador Anderson Medeiros - PSC 

 

“Vou começar com uma Indicação de uma cidadã atalaiense que me pediu. Fiz essa 

Indicação pra que seja fechada essa Rua Barão José Miguel, do Boticário até a 

Secretaria de Infraestrutura, para realização de atividades esportivas, cultura e lazer.  

 

Quero iniciar dando bem vindo ao mês do Agosto Lilás e quero pedir respeito a 

todas as mulheres. Agreção as mulheres não é só física, é verbal, porque se você 

agride um pai e uma mãe verbalmente, e porquê você não pode agredir 

verbalmente uma mulher? Que vocês denunciem neste Agosto Lilás”. 

 

Vereadora Lays Melo - Aparte 

 

“Este X aqui não é para fazer média com ninguém, é uma luta. O Agosto Lilás é um 

mês alusivo a luta contra a violência a mulher. Inclusive quando cheguei nesta Casa, 

na minha primeira palavra, ouvi que vice e merda seria a mesma coisa. As 

provocações ao meu redor, vejo como ameaça. A batida na porta também e o grito, 

mesmo que seja em uma sessão online, quando eu assumi quando o vereador 

Cicinho estava doente. Quem não lembra vou recordar que eu e a vereadora 

Janaína Montenegro estivemos em uma reunião, em maio, inclusive com a Major 

Daniele, para implantação da Unidade de Proteção a Mulher vitima de violência 

doméstica. Não vim aqui fazer média com vereador e nem secretário. Aproveito e 

digo que existe uma forma de fazer oposição, sem humilhar e ridicularizar ninguém. 



Então, o meu total apoio e respeito a Glauciane Veiga. Isso aqui que trouxe não é 

para fazer média com ninguém, porque Lays Melo vai lá cobra,  através de ofícios e 

requerimentos, mesm o no recesso. Violência contra a mulher é crime. Digita 190 

para a Policia Militar ou 180. A partir de hoje eu peço que por mais que esteja 

caduto, seja seguido o Regimento desta Casa. Não vou admitir novamente que eu 

seja chamada de omissa e de covarde. Eu tenho trabalho e tenho história. Deixo o 

meu total respeito não só a Glauciane, mas a todas as mulheres. Existe forma de 

fazer situação e forma de fazer oposição. O que foi feito com Glauciane foi uma 

vergonha sim. Diminuiu uma mulher. Que sigamos o Regimento Interno da Casa. 

Que cada um respeito, porque nunca faltei com respeito com ninguém”.  

 

Vereador Anderson Medeiros 

 

“Muito bem vereadora. A senhora, a Janaína e as demais mulheres tem o meu 

respeito. 

 

Sobre os videos que andaram circulando, sobre as Escolas, Postos de Saúde e até 

mato no Buraco do Jacaré. Agradecer a prefeita Ceci Rocha e dizer que a prefeita 

me representa, porque antigamente o que se via na oposição era denuncia de que 

uma senhora chegou no Hospital grávida e o menino só saiu a metade, a outra 

metade ficou dentro. Corre pra Maceió, para o HU. A denuncia não era tinta não, 

não era goteira, não era parede morfada no inverno. Eu nunca vi pintura em Escola 

e nem em outro órgão, ou residência, em inverno. Vá lá contratar um pintor e 

mande elle ir no inverno pra vê a primeira coisa que ele vai dizer. Se ele não vai 

dizer que pintura não se faz no inverno, tem que ser no verão, pois vai dá 

infiltração. Estão perdendo a noção. 

 

Eu já cheguei há uns anos aqui no Hospital aqui da Vila e disse, moça o médico 

passou um soro pra mim, ela disse, vou aplicar o soro em você, porque sou 

humana, mas o meu salário está atrasado, quem vai pagar? Ela não se referiu a 

pintura da parede e nem a mofo não, ela se referiu ao salário dela. 

 

Ando hoje na rua de cabeça erguida, porque temos uma prefeita que tem 

compromisso com o povo. Aí querer que eue engula um vídeo, com água? Mostrei 

para um amigo meu de Maceió e ele me perguntou que oposição é essa. 

 

Eu fico decepcionado com certas coisas. Quero até agradecer por não sair 

salárioatraso, Hospital fechando, porque o que a gente via nas Escolas era doaluno 

chegar para estudar, mas não tinha aula, porque professor estava em passeatas nas 

ruas, fechando pistas para receber seus dois ou três salários atrasados. Era assim 



que tava. O professor não deixou de dar aula, não foi or conta de parede morfada 

não, mas sim porque não tinha seu dinheiro na conta, no final do mês. 

 

Tão querendo confundir a cabeça do povo. Quando Rei Pilatos pegou na mão de 

Barrabás e Jesus Cristo, e perguntou quem vocês querem que liberte, passou a 

oposição lá embaixo confundindo a cabeça do povo. E o povo botou Jesus Cristo 

na Cruz. 

 

Tenho um discurso aqui muito curto, porque eu gosto de ser breve. Eu não gosto 

de fazer o povo cochilhar nos meus discursos. Mas, tem coisas que nãoentra na 

cabeça do ser humana. Meus amigos, eu me respeito, se chegar numa escola 

pública para levar um filho meu para estudar, e tiver uma coteira, quero que a 

coteira seja resolvida e não que a população de Atalaia saiba que ali tem uma 

goteira. Vou na diretora da escola e digo que tem uma goteira. A diretora mesmo é 

quem resolve isso. 

 

Nós vereadores aqui, passamos uns dias meio constrangidos, com umas fotos que 

sairam da gente. Uma foto e uma frase em baixo. Ainda bem que não nos 

preocupamos muito com isso, porque a gente sabe que isso aí vem dos 

desmamados. As tetas foram amarradas. A cidade de Atalaia sempre viveu em 

torno da política, mas agora vai ter que parar e pensar em outras coisas. 

 

Volto a repetir que a prefeita Ceci Rocha nos representa. Estamos aqui fazendo a 

governabilidade, eu particularmente estou dando razão a ela, mas não é para fazer 

média pra ela, pois não preciso fazer média pra ela e nem para ninguém. Que 

minha mãe, Deus a tenha, mas sempre dizia a ela que nunca daria razão a ela 

errada, para ela não permanecer no erro. 

 

Ceci Rocha, prefeita de Atalaia, você me representa”. 

 

Vereador Cicinho Melo – PSC – Presidente 

 

“Ouvindo atentamente os senhores veredores, atnto de oposição, como situação, o 

que a gente quer nesta Casa, é harmonia e paz, respeito. Que o vereador da 

oposição faça o trabalho dele, pois é o papel dele. Eu já fui oposição por oito anos, 

não foi sete meses. Realmente não é bom. Agora, respeite o vereador de situação 

que vá fazer o trabalho, como o vereador de situação respeite o de oposição, que 

tá no direito de fazer o trabalho dele e de lutar por Atalaia. 

 



Infelizmente, acho que há sete meses que eles querem lutar por Atalaia. E 

passaram muitos anos sem lutar por Atalaia. Mas, vocês estão no caminho certo, 

pois o trabalho do vereador é ajudar a gestão. Quando se critica o que está errado, 

ajuda a gestão para concertar. Isso todos os vereadores fazem. Tem várias 

Indicações aqui de vereadores de situação pedindo as reformas, pedindo que faça 

e corrija, que resolva o problema do nosso município. 

 

Agora, são sete meses de Governo. Em sete meses de Governo nãodá para fazer 

milagres, pois tem gestor que passou vários anos e não resolveu. E, o mais absurdo 

que existe no nosso município de Atalaia, é que hoje o nosso município está 

tirando recursos próprios para fazer o quê já veio dinheiro duas vezes e não 

fizeram. Como é que um município desse vai andar rápido.  

 

Já pensou meus amigos, meu povo do município de Atalaia, se já tivessem feito as 

quadras, as obras que o dinheiro veio, esse recurso de agora ia fazer outra coisa. É 

por isso que não anda, como é que vai andar? Já gastaram duas vezes e não 

finalizaram uma obra tão importante para o nosso município, que são essas 

quadras. 

 

O que o vereador Mauricio quer e o que todos os vereadores querem hoje, é que 

tudo isso que está acontecendo, tenha uma definição. Agora, a gente que veio da 

mudança, que acredita nessa mudança, o povo de Atalaia que acreditou, porque 

não é fácil você vim de fora e conseguir derrubar o maior cacique do município de 

Atalaia. Isso foi feito, foi quebrado esse elo. Então, pode ter certeza senhoras 

vereadores que Atalaia, daqui mais uns anos, vaiser uma cidade modelo, como é o 

Pilar. Pilar é uma cidade modelo, respaldo de um trabalho e de aplicação correta 

dos recursos. Falhas, qualquer Governo vai ter. Isso a gente vai ter que entender. 

 

Quanto a questão da BRK, acho que todo mundo aqui em Atalaia reclama da água. 

Paga uma taxa de 35 reais e tem água que não serve nem para lavar roupa. 

Quando a gente quer o que é bom, tem que pagar mais um courinho. O que 

acontece é que acabando com o SAAE, acaba com as mamadas que existia, pois o 

SAAE nunca deu prejuízo para Atalaia, só serviu para fazer política, para pegar o 

dinheiro do SAAE e gastar com vereadores. Então, isso acaba. Tem que ter água de 

qualidade. 

 

O funcionário do SAAE tem que saber que a gestão está voltada para acolher, com 

a mão na frente e outra atrás, jamais irá sair. Só entrar na Jsutiça que ganha todos 

os seus direitos. Então, vai ser acolhido. Essa reunião de sexta é o início, para que 

acomode. Acredito que aquele funcionário que servir para a BRK, ela vai acolher. 



Até hoje tem gente pagando para outro ficar em seu lugar. Existe isso a onde? Isso 

não existe, a moralidade tem que ter no nosso município.  

 

Um município que há vários anos o servidor não recebia seu salário em dia. Me 

diga quem é que hoje reclama, que diz que pagou seu cartão atrasado, porque não 

recebeu da Prefeitura. 

 

Primeiro tem que ter respeito com o povo, limpeza na cidade. Tem funcionário 

contratado da gestão passada que até hoje nunca recebeu, botavam pagava dois 

meses, passava cinco, colocava pra fora, zerava as contas, botava de novo.  

 

Vamos cobrar? Vamos. Para que as coisas andem. Município é grande, precisa de 

cobrança e criticas construtivas. Secretários que vem de outros municípios, isso não 

é de hoje não. Isso é do tempo do meu primeiro mandato de vereador, do 

mandato de Aluísio Lopes, que o secretário de Saúde era o Dr. Mário. E onde foi 

que o Dr. Mário nasceu em Atalaia? Nadeje? A secretária de Saúde de Ataalia da 

gestão passada era de Atalaia? Não vamos criticar quem é de fora. É uma equipe 

motada para fazer o trabalho. Doa em quem doer, mas é a prefeita que tem que 

escolher. 

 

Então, tá de parabéns a Ceci Rocha. Eu acompanhei ela nessa mudança, acreditei e 

Atalaia já está ganhando. Saiu na frente da gestão passada, com mais de mil 

quilômetros. No Hospital da Vila só existia um médico para atender 300 pessoas, 

quando ia. Hoje tem dois, fui atendido lá. Passou vários anos com o Posto de 

Saúde da Branca, de Santo Antônio sem médico.  

 

Temos que torcer para que Atalaia cresça, que a prefeita acerte, pois todos só tem 

a ganhar. Vamos esquecer se ela é do Pilar, de Maceió, de Belém do Pará, o que 

importa é que ela respeite o povo de Atalaia e faça um bom Governo. 

 

Se os daqui deixaram outro entrar, fazer o quê? Se o pessoal pensava que Atalaia 

era uma fazenda deles, que era uma propriedade, que tratava o povo mal, que 

devia deixar acabar como acabou caminhão, ônibus e máquinas. Hoje o município 

não gasta com máquinas. Tá aí um deputado chamado Arthur Lira, não voto nele, 

mas mandou muitas máquinas para Atalaia e não cuidava de um patrimônio caro. 

 

Vamos trabalhar em harmonia. Tenho certeza que tudo que vim de critica, vai ser 

construtivo, vai ser resolvida independente de veerador A ou B denuncia, pois já é 

do plano de Governo da nossa prefeita. É por isso que Atalaia está melhorando. 



Agora, do dia para a noite, não se melhora, pois passou um tsunami em Atalaia e 

Atalaia está sendo recosntruída agora”.     


