
 
 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 04 de maio de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC)  

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

 

“Senhor presidente quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do 

Claudisson”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“Senhor presidente, peço ao segundo secretário que só me escreva seu for citado 

por alguém na Tribuna, por algum companheiro aqui da Casa. No momento não 

vou fazer uso da palavra, mas se for citado em algum momento eu vou fazer uso 

da palavra. Estou me ausentando da fala, se não for citado”. 

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) - Presidente 

 

“Depois da sessão vamos nos reunir, vamos pegar o Regimento Interno, vamos 

analisar direitinho, para que não haja esse tipo de problema. Se não me falha a 

memória, o próprio Regimento diz que cada vereador tem que vim assinar e tem 

um tempo para que encerre as inscrição”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Tem vários vereadores que querem fazer uso por último da palavra. Eu já estou 

inscrito. Estou me ausentando de fazer uso da palavra, mas se meu nome for citado, 

eu vou falar”. 

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) - Presidente 

 



“Só a titulo de sugestão, se o vereador for citado, se ele pedir a parte e o outro não 

dê, tem a próxima sessão para dar a resposta. Vamos sentar e nos organizar”.  

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Senhor presidente, sugiro que a gente trate a discutir uma reformulação nesse 

regimento para acabar com essas divergências, com esses desentendimentos. Todo 

vereador tem o direito de fazer uso da palavra, mas quem tem que regulamentar o 

uso é o Regimento Interno da Casa, que não tem mais como regulamentar nossas 

sessões, porque ele é caduco”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Outra coisa senhor presidente, a sessão é de 9:30, mas está começando de 11 

horas”.   

 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

 

“Feita a leitura do expediente do dia, convido o secretário de esportes, o senhor 

Sérgio Melo para fazer uso da Tribuna”. 

 

Sérgio Melo – Secretário Municipal de Esportes 

 

“Bom dia a todos. Um agradecimento ao criador por estar aqui conosco. Sem 

duvidas alguma é uma honra. Nunca imaginei que esse dia pudesse acontece. 

 

O que me traz aqui é uma ação muito rápida. Peço a minha colega de trabalho, 

que mediante ao nome de cada vereador, entregue uma planilha com os nomes de 

todos os campos do nosso município e as básicas necessidades dele. 

 

Agradecer, pela Secretaria, ao vereador Rudinho, a senhora Janaína e não poderia 

deixar de agradecer ao senhor Tenório, pela colaboração que vem dando ao 

município, com a diminuição do excesso de relva. Por faltar de condições a nível 

técnico, a Secretaria vem de forma involuntária, não apoiando da forma que 

gostaria. 

 

Se os senhores puderem ver, é uma lista de todos os campos e suas básicas 

necessidades. E, por penúltimo tem uma tabela que o senhor Herbert incluiu o 

nosso município, numa lista de 23 a 26 municípios, com a doação de material de 



desporto, de todas as modalidades, que com certeza irá ultrapassar o valor de um 

milhão de reais. O nosso município está incluso nesta lista. 

 

Na última folha, os senhores terão, sem dúvida alguma, se lerem com calma, a 

grande oportunidade de fazer um grande diferencial com relação a Vossa honrosa 

prestação pela população de Atalaia, começando pelo futuro. Todos os vereadores 

são profissionais da política, política de carreira. 

 

Pedi que estes jovens viessem cá pelo fato deles representarem o Vosso futuro e os 

senhores, por sua vez, representarem o futuro deles. Locomotiva Futebol Clube é 

um projeto que foi adotado por mim, particularmente. No entanto, também tem 

um outro projeto que está sendo levado a cabo no campo da Comesa, com mais 

de 40 crianças, pelo senhor Magno. Mais uma vez volto a citar que estamos 

falando do Vosso futuro, como políticos e representantes do povo de Atalaia. 

 

Se lerem com calma, vão perceber que é algo muito básico para fazerem um 

grande diferencial na vida dos jovens do nosso município. Independente da 

questão do desporto, estamos falando de salvar vidas. 

 

É obvio que eu não almejo, deixar bem caro, uma carreira política, não me 

identifico com a política. Mas, se os senhores estão cá, é porque são políticos de 

carreira e identificam-se. E, é exatamente por esta questão que fiz esta ligeira 

apostila e estou de alguma forma, vos dando, se calhar, uma oportunidade que os 

senhores nunca tiveram, que é fazer o diferencial na vida de dezenas, centenas, 

milhares de cidadãos. Não só no presente, como também no futuro. 

 

Sei que existe uma grande dificuldade, em todos os níveis, por parte da Secretaria. 

E, é super importante os senhores perceberem que esses dificuldades mediante o 

passado, termina tendo um peso, de modo que de imediato não seja possível 

executar um trabalho o qual todos nos propulsemos a fazê-lo. 

 

Do nosso lado, sem dúvidas alguma, deve ser demasiado pesado esta 

responsabilidade. Mas, acredito que essa responsabilidade sendo dividida, por 

todos os membros, por todos os vereadores, ela termina por se tornar ligeiramente 

mais leve. 

 

Essa busca que alguns presentes vêm tendo com relação a uma boa exploração 

dos espaços esportivos, principalmente o futebol, de alguma forma me deixa 

satisfeito. É óbvio que quero deixar bem claro que houve pessoas que me 

procuraram, mensagens que foram enviadas de forma depreciativa, como, por 



exemplo, falando sobre a atitude do excelentíssimo senhor vereador Tenório, em 

ter feito a grande gentileza de alugar um trator e se preocupar em fazer uma 

limpeza em alguns campos. Mas, o porquê que eu haveria de criticar ou achar isso 

algo que não lhe competia. Afinal de contas todos os vereadores foram eleitos pelo 

povo e todos os vereadores tem a oportunidade de contribuir. O senhor Tenório, a 

senhora Janaína o senhor Rudinho estão de parabéns. A Secretaria agradece, a 

população que dispõe dos espaços agradecem. Seria maravilhoso se todos vocês, 

como está neste documento, assumissem uma responsabilidade mediante a cada 

espaço. Como dia os mosqueteiros, um por todos e todos por um. Seria 

maravilhoso que todos, de alguma forma, contribuísse e, de alguma forma, 

fizessem com que as coisas acontecessem. 

 

Ontem estive conversando com o secretário de Agricultura, o senhor Cal, que 

gentilmente disse que é uma questão de agendarmos, pois tivemos uns 

parâmetros que precisaria ser acertado com a Secretaria de Transporte, parâmetros 

esses que já estão sendo acertados. Com o devido agendamento, podemos ir a 

cada campo e fazer a limpeza necessário. 

 

Só que por outro lado, em utilizar o maquinário da Agricultura, estaremos 

impedido que esse maquinário realize um trabalho voltado pra população, com 

relação ao plantio daquilo que as pessoas precisam para viver, para negociar. 

 

Os senhores têm em vossas mãos a oportunidade de fazerem a diferença na vida 

dessas crianças. Na vida de outras crianças. Fica completamente a cargo de vossa 

consciência e da vossa busca pelo progresso do nosso município, do futuro de 

nossas crianças”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“Bom dia ao senhor secretário que veio hoje esclarecer, usando a Tribuna do nosso 

Plenário. Vendo essa planilha aqui, ainda faltou campo de futuro. Existem duas em 

Chã da Jaqueira, existe no Assentamento Boa Fé, existe o Assentamento São Pedro. 

 

Dentro do orçamento do município, existe recurso para o esporte e esse recurso 

tem que ser aplicado no esporte, na manutenção dos campos, nas compras dos 

materiais. A Secretaria hoje não tem uma bola para doar, pra mudança, para trazer 

o entretenimento a população do município desse grande, que hoje não tem uma 

bola pra população jogar. Responda isso para a sociedade de Atalaia. 

 

A Secretaria hoje não está funcionando, está só fazendo o feijão com arroz. 



 

Isso aqui, fizeram por mostragem, mas todo campo é uma coisa só, vestiários. Se 

você manter hoje os gramados dos campos como estão, já é de grande valia. 

Agora, tem campo que deixaram a grama com um meto de altura. 

 

Estou fazendo uma solicitação a Vossa Excelência, pois lá no Timbozinho tem que 

fazer a drenagem do campo. A trave do Distrito de Porangaba está arrolada. São 

coisas simples, que se devem resolver. 

 

Peço a Vossa Excelência, pois tem o orçamento que esta Casa aprovou e que cobre 

da gestora o recurso que tem no orçamento e invista no esporte”. 

 

Sérgio Melo – Secretário Municipal de Esportes 

 

“Quero agradecer o senhor Tenório pela explanação. Sem dúvida alguma são 

pontos que serão resolvidos. Porém, não sou político, os senhores são e sabem que 

todo orçamento passam por determinado processo. E, uma erva daninha, quando 

plantada, ela não reage de imediato, leva tempo. E depois, para limpar a erva 

daninha, também leva tempo. A erva daninha, durante muito tempo, esteve 

ocupando todo o espaço do nosso município, a todos os  níveis, não só no esporte, 

como em todas as Secretarias”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vossa Excelência tem que falar de janeiro até agora. Vossa Excelência quer jogar 

uma culpa na gestão passada. Vossa Excelência venha, mas venha com 

responsabilidade, para mostrar de janeiro até agora”. 

 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

 

“Vereador, deixe o secretário terminar a explanação dele”. 

 

Sérgio Melo – Secretário Municipal de Esportes 

 

“Como disse, a erva daninha foi plantada, espalhou-se e até que seja devidamente 

limpa, para que todas as plantas, flores, possam respirar e propagar o seu perfume, 

levará tempo. Sem dúvida alguma não estou aqui para apontar o dedo para 

ninguém, para denegrir a política de ninguém. Mas, respondendo o 

questionamento do senhor Tenório, as coisas boas levam tempo para acontecer. As 

mudanças boas levam tempo para se propagar. E, com certeza não será em quatro 



meses que tudo vai acontecer, como um passe de mágica. Tenho certeza que a 

nossa prefeita Ceci Rocha se pudesse, com uma varinha de condão, mudar todo o 

cenário da situação do nosso município, ela já teria feito no primeiro dia, acho que 

no primeiro minuto de janeiro”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Parabenizar a presença do secretário de esportes Sérgio Melo, coisa dificilmente 

vista nesta Casa. Além do mais, o secretário se dispôs a vim, sem que tivesse 

nenhuma convocação desta Casa. Quero parabenizar a essas crianças que fazem 

parte deste projeto, parabenizar a todos que fazem a Secretaria de Esportes. Como 

o senhor falou, o trabalho é em conjunto, não é só da prefeita, do secretariado e 

dos vereadores. Estamos todos de mãos dadas para vê uma Atalaia bem melhor. 

Realmente ainda tem muita coisa para se fazer e acredito que será feita. Pode 

contar com a vereadora Janaína do Cal, onde eu puder estar junto para ajudar na 

melhoria do esporte, para tirar as crianças das ruas, da marginalidade. Acho que o 

esporte a educação são o caminho”. 

 

Sérgio Melo – Secretário Municipal de Esportes 

 

“Obrigado a todos os vereadores pela oportunidade. Obrigado crianças que cá 

tiveram. Parabéns para vocês. Obrigado meus colegas. Obrigado pela 

oportunidade que a Casa me ofereceu”.  

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Quero dizer a Vossa Excelência que pode contar comigo, no que puder ajudar. 

Elogiar a sua coragem de vim tratar de assuntos da população. Essas crianças que 

estão aí estão de parabéns. Continue neste projeto e que o sonho do secretário 

continue no que for possível. Tenho certeza que a prefeita não vai medir esforços 

para que isto aconteça, muito menos a Câmara de Vereadores”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Quero lhe parabenizar também, lhe parabenizar por estar a frente da Secretaria de 

Esportes. Não só o senhor, mas juntamente com toda a sua equipe que vem desde 

o inicio trabalhando com essas crianças. Conversamos antes e sei que seu projeto é 

voltado para a inclusão social destas crianças. Continue sempre assim. Me dispus a 

ajudar no que for necessário, porque sou um desportista desde a infância, ao 

contrario de outros que nunca calçaram uma chuteira para entrar em um campo de 



futebol. Me esqueço de ter me deparado com algumas pessoas que contestam 

tanto a qualidade do gramado. Grama alta, é um ser vivo, vai crescer todo ano, de 

inverno a verão. São situações que acontecem e que tem que ficar resolvendo  

rotineiramente. Deixo meus parabéns a toda galeria que faz parte da Secretaria de 

Esportes. Aqueles eventos no dia do aniversário de Atalaia, onde em um mês 

conseguiram fazer um belo evento. As dificuldades foram deixadas e temos que 

encarar, assumir e transformar em melhorias. Tenho certeza que a oportunidade 

sempre será dada a você e aos demais secretários, de estarem aqui em nosso 

Plenário. Obrigado mesmo e conte com o vereador Rudinho no que for preciso 

para a melhoria do esporte em nossa cidade”. 

 

Sérgio Melo – Secretário Municipal de Esportes 

 

“Muito obrigado mais uma vez e tenham todos uma excelente sessão”. 

 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

 

“Queria dizer Sérgio que o senhor está de parabéns e conte com o presidente da 

Câmara. Vejo essas crianças como o futuro de Atalaia, essa nova geração. Continue 

no seu trabalho e conte comigo no que eu puder ajudar, para que se desenvolva o 

esporte e que formem novos atletas profissionais”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Gostaria de saudar a Casa, por ser o mês de maio, mês de Maria, o mês das mães, 

em nome da vereadora Janaína do Cal gostaria de saudar a todos os vereadores 

presentes na  sessão de hoje. E agradecer a Deus, mais uma vez, a oportunidade de 

fazer uso da Tribuna e discutir com o povo de Atalaia, as ideias e solução para o 

nosso município. 

 

Agradecer a presença do Dr. Francisco Dantas, do jurídico desta Casa. Seja bem 

vindo a Atalaia. E, quando tiver um tempo, naquela sua galeria de fotos, acrescente 

a foto da Santa Tereza, um grande balneário do Estado de Atalaia. Já conseguimos 

incluí-la no calendário turístico do Estado de Alagoas. 

 

Não poderia deixar de vim aqui externar para o povo de Atalaia, a tristeza que 

parte desta população carrega com as baixas espirituais que estão acontecendo em 

nosso município. Semana passada, infelizmente, tivemos que nos despedir de mais 

um ícone da sociedade de Atalaia. O senhor Sebastião Amaro da Silva. Homem de 

bem, o qual tive a honra e felicidade de ser batizado e ser afilhado deste grande 



homem, que tanto contribuiu para a cidade de Atalaia. Se fizermos uma 

retrospectiva na historia linda e grandiosa deste homem, a gente vai ver que o 

Sebasto, como era conhecido, adotou Atalaia em seu coração e em diversos 

momentos da historia deste município, ele se fez presente. 

 

Lá atrás, quando se iniciou o povoamento do município, que nasceu o comércio de 

Atalaia, todo atalaiense tradicional tem como referência a loja da Dedé, sua esposa, 

a loja do Sebasto. Que passou a ser ponto de referencia deste município. 

 

No decorrer da sua vida, iniciou-se o fantástico movimento carnavalesco de Atalaia 

e lá estava o Sebasto, com a sua família fundando um dos maiores blocos deste 

município, conhecido como Lero Lero e que batia de frente com o Caça Cachaça. E, 

abrilhantava a vida da população de Atalaia.  

 

Lá atrás ainda, quando se falava em desporte nesta Casa, aproveitando o momento 

e agradecer a presença do Sérgio Melo, por ter vindo espontaneamente à sessão, 

explanar as  dificuldades que está encontrando na Secretaria de Esportes. Mas, se 

lembrarmos, o primeiro atalaiense que disponibilizou um campo para a pratica do 

desporte, também foi o grande Sebasto, lá no seu sitio, no seu refugio, onde ele se 

sentia bem, lá na Granja. 

 

Então, não estou falando de um homem, estou falando de uma referência, não só 

para Atalaia, acima de tudo na minha vida. Um homem que a maior fortuna que a 

vida lhe deu, foi a sua família, destaco os três filhos, o Amaro, o Silvano e a 

Jaqueline. Família também descente, honrada e honesta como o pai. Uma família 

que também tem raízes neste município. 

 

E, assim, tivemos que nos despedir deste grande homem. Peço a esta Casa, 

encarecidamente ao senhor presidente, que a gente coloque nos nossos anais um 

registro, para que na primeira oportunidade que este município tiver, para uma 

inauguração de referência, a gente intitule com o nome Sebastião Amaro da Silva, 

o senhor Sebasto, que tanto amou e tanto foi feliz no município de Atalaia. 

 

Não poderia deixar de deixar aqui o meu pesar e a minha solidariedade, para toda 

a família, em nome da minha madrinha, a senhora Dedé, a senhora Joana. Foi um 

momento muito difícil, principalmente para a gente que teve mais vivência com 

essa família. 

 

Aproveitando ainda e externar um pesar com muita tristeza, pelo falecimento que 

ocorreu no mesmo dia do Sebasto, do pai do professor Elivelto, que é meu amigo 



e companheiro de trabalho, o senhor Antonio Balbino. Fica a minha condolência e 

a minha tristeza por um momento tão difícil. 

 

Aproveitar a oportunidade e trazer agora uma novidade para a população de 

Atalaia. Está saindo da incubadora um projeto que há mais ou menos cinco ou seis 

anos, vem sendo discutido no ceio da família do vereador Anilson Júnior. Um 

projeto idealizado lá atrás, por meu pai, o professor Anilson que tem tantos 

serviços prestados neste município e sempre com um propósito, que é o de cuidar. 

Cuidar da sua família, da comunidade. 

 

Está nascendo no mês de maio o projeto Visão do Futuro, idealizado pelo 

professor Anilson, do qual tenho a honra de ser filho desde grande homem. O 

objetivo deste projeto social é cuidar da visão dos atalaienses. Iremos iniciar um 

trabalho voltado a orientação, para que cada atalaiense que tenham seu problema 

de visão, tenha um acompanhamento para realização das consultas, onde já 

fizemos algumas parcerias para consultas oftalmológicas populares e muitas 

consultas sairão a custo zero, de acordo com a parceria que estão firmando. 

 

Vou mais além, pois além da consulta teremos todo o encaminhado e andamento 

para a questão de exames oftalmológicos. E, no final do projeto, será contemplado 

com seu óculo de grau, onde muitos sairão a custo zero. E outros, dependendo do 

grau, terá uma despesa simbólica para confecção. A maioria será custeada por 

parcerias que estão dando a mão a esse projeto. 

 

Desde já quero agradecer a deputada Fátima Canuto, que se predispôs a ser uma 

parceria do projeto. Agradecer não a prefeita Ceci Rocha, mas a cidadã Ceci Rocha 

que está também incentivando e sendo uma parceira deste projeto. Nesse mês, nas 

nossas redes sociais, faremos o lançamento oficial, para a partir do final de maio e 

começo de junho, começarmos realmente os atendimentos para a população de 

Atalaia, visando mais uma vez o cuidar, porque quem tem problema de vista, sabe 

a dificuldade que é. 

 

Estamos trazendo as nossas experiências, através da idealização do meu pai, para 

atender mais uma vez e cuidar do povo de Atalaia. 

 

Finalizando gostaria de pedir uma Moção de Parabéns a professora Til, Maria da 

Conceição, por todo o serviço prestado a comunidade de Atalaia, na Educação, 

sobretudo na Escola Dr. João Carlos. Til, você é uma guerreira, você está de 

parabéns, você escreveu a sua história na educação de Atalaia. Parabéns minha 

amiga”. 



 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

 

“Agradecer a presença do ex-vereador Augusto César. Ex-presidente desta Casa 

por suas Legislação. Augusto César, seja bem vindo a Câmara de Vereadores”.  

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

 

“Quero aqui dar um abraço e dizer que seja bem vindo a esta Casa, o ex-vereador, 

ex-presidente desta Casa, Augusto César, meu amigo, seja bem vindo. Também 

agradecer a presença do ex-vereador Toninho Miranda, que é um dos responsáveis 

pela formação do partido que hoje estou eleito. 

 

Agradecer a presença do Dr. Francisco, advogado desta Casa. Seja bem vindo. 

Também a presença do advogado Dr. Bruno, filho do meu grande amigo Dedé de 

Alencar. 

 

Principalmente ao meu bom Deus por tudo, pelo dom da divida, onde fui 

constatado há mais de dias atrás com esse vírus do covid, mas graças a Deus, eu e 

a minha família, quem não está recuperado, está se recuperando. Só tenha a 

agradecer a Jesus Cristo e Nossa Senhora de Fátima por tudo. 

 

Ontem eu falava com a secretária de Saúde e quero até agradecer por ela ter 

atendido, junto com a prefeita, uma Indicação que fiz, para uma técnica de 

enfermagem e um médico para atender o pessoal do Deus É Fiel. A secretária me 

falou que a técnica já está atendendo aquele pessoa, na extensão dos Olhos 

D’água. E, que o médico só estava aguardando um espaço físico, pois lá não tem a 

mínima condição de trabalho. A prefeita vai dar uma arrumada lá no prédio que o 

meu amigo vereador Toni Barros fez a Indicação na semana passada, que é lá no 

Bittencourt. Parabéns vereador por sua Indicação. E, agradeci a secretária por ter 

solucionado”. 

 

Vereador Toni Barros (MDB) – Aparte 

 

“Fiz a Indicação a prefeita para que fosse feita a extensão do PSF para atender 

aquela comunidade do Deus É Fiel, É Tempo de Esperança, 21, tudo atendido lá 

onde era a antiga escola Emilio de Maia, pois o prédio está sem funcionar. A 

prefeita se comprometeu com a população e não tenho dúvidas. Já recebi a 

comunicação que por esses dias já vão reformar o prédio para que seja feita essa 

Unidade de Saúde lá, onde irá melhorar muito a situação daquele pessoal, que 



saem todos para serem atendidos nos Olhos D’água. Muitos não dispõem do 

dinheiro para ir até lá. Com certeza, com a boa ajuda da prefeita, irá ser feita essa 

Unidade Básica de Saúde lá”. 

 

Vereador Neto Acioli 

 

“Vereador, soube até que o prédio vai receber o nome do seu pai, o que é muito 

merecido também. Parabéns a prefeita por atender essa Indicação”. 

 

Vereador Toni Barros – Aparte 

 

“Verdade vereador. Nada mais justo, pois o meu pai foi um grande vereador por 

esta terra e que lutou muito pelo povo daquela comunidade”. 

 

Vereador Neto Acioli 

 

“Questionei a secretária de Saúde, com relação ao teste TSR, o porquê o nosso 

município de Atalaia não realizar esse teste do covid, que é o mais eficaz. Para que 

o atalaiense realize esse teste aqui, tem que ser particular, que custa 310 reais, com 

o desconto 290 reais. É muito caro para o atalaiense fazer. Ela me falou que o 

Governo se dispôs de cursos de capacitação para os enfermeiros de Atalaia, Capela 

e outras cidades. E, que Atalaia não tinha feito ainda, segundo a secretária. Mas, 

que Atalaia não tinha feito desde o ano passado. Mas, que duas enfermeiras já 

fizeram o curso e estão capacitadas para realizar esses testes aqui no município, 

como nossa cidade vizinha Capela faz. O município no caso compra só o material, 

o contonete e coisas desse tipo, para que o exame seja realizado em nosso 

município. Quero agradecer a secretária e a prefeita. Que realizem esse exame em 

nosso município, pois toda a população agradece. Ela garantiu que nesses 15 dias, 

no máximo, o que acho um prazo até longo para nós que estamos nesta situação. 

Só quem sabe essa situação do covid, o que é está doença, quem passa por ela, é 

quem sente na pele. Peço que a todos os vereadores, que junto ao Executivo e seus 

secretariados, de mãos dadas, vamos ajudar a nossa população, que sei que não 

medem esforços para isso. 

 

Fiz uma Indicação para ser apreciada e votada pelos companheiros desta Casa, 

para que o DNIT, para o diretor geral no estado, para colocar um semáforo na 

entrada da AL-2010, pois quem vai de Atalaia para entrar para o Santo Antônio faz 

fila de carros atrás e na frente, onde vemos a hora de ter um acidente. O 

engenheiro teria que vim pra vê a possibilidade de colocar um farol que segure o 

transito para ser solucionado o problema daquele transito ali. 



 

E, o radar que temos no final da ladeira, próximo ao ponto de ônibus, que ele seja 

colocado, como a vereadora Lays Melo falou em sessão passada aqui na Câmara, 

colocar um sinal de pedestre. Se aquele radar vim para o meio do trevo, a 

tendência é diminuir velocidade e vai evitar os acidentes dos pedestres que cruzam 

para aquela região. 

 

Agradecer a Deus por tudo. Pelo dom da vida. Pela minha família. Pela saúde”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Hoje venho aqui para trazer algumas boas noticias para o nosso município. Ontem 

e hoje, no Distrito Branca, o Programa Cria a pedido da vereadora Janaína do Cal, 

para facilitar a vida das mães que precisam fazer inscrição, se deslocou para lá. 

Quero agradecer a madrinha do Cria, minha amiga Camyla Brasil, que atendendo 

esse pedido, o pessoal está fazendo a inscrição. Você que é mãe, reside no Distrito 

Branca, gestante ou com filho de até cinco anos, que preencham os requisitos, 

dirijam-se hoje à Creche Donila Pereira Acioli, que está lá o pessoal do Cria os dois 

horários. 

 

Hoje, também no Distrito Branca, completando as três unidades escolares de lá, 

está sendo entregue os kits merenda na Escola José Martins, a 748 alunos. Como 

sabemos, é um kit por aluno. O Distrito Branca conta hoje em média com 1500 

alunos e ficamos muito felizes em saber que 1500 crianças estão recebendo o seu 

kit, que vai ajudar muito na vida de cada um. 

 

Uma boa noticia que nós tivemos, é que ontem, através das redes sociais, depois 

em contato com a deputada Fátima Canuto, que a deputada fez uma solicitação 

junto ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no Pilar, que, como adquiriu todo 

equipamento novo para o Centro Cirúrgico, irá fazer cessão de uso para o Centro 

Cirúrgico do Hospital João Lyra Filho, que muito em breve voltará a funcionar. 

Graças a Deus, a deputada, a prefeita Ceci Rocha, que está empenhada nisso. 

Teremos apatir do dia 20 de maio, o Dr. Renato Rezende atendendo no município 

de Atalaia.  

 

Hoje iniciou a obra, para que a sala de raio-x esteja apta, para que os atalaienses 

não precisem se deslocar do município, para realizar exames de raio-x. Isso é um 

avanço na nossa saúde. Um avanço necessário e que irá facilitar muito a vida do 

cidadão atalaiense. 

 



Ao longo da semana passada, até ontem, tivemos uma coisa inédita no nosso 

município. A visita de dois secretários estaduais. Na semana passada tivemos a 

visita do Dr. Alfredo Gaspar, onde veio ao município para junto a gestão, 

intensificar e acelerar a vinda e instalação do CISP, o Centro Integrado de 

Segurança Pública aqui no município. Ontem tivemos a visita do secretário 

Mauricio Quintela, onde lançou o Programa Vida Nova na Sua Casa, que irá 

contemplar a reforma de várias residências aqui no município de Atalaia. Um 

programa de grande valia que vai trazer o desenvolvimento e a qualidade de vida 

para essas pessoas que mais precisam. 

 

Finalizando aqui a minha fala, gostaria de dar algumas informações à população, 

que as  vezes não está ciente dos serviços que nós temos e que está sendo 

oferecido em nosso município. Queria informar que no Centro de Reabilitação, ao 

lado da academia, temos as especialidades de reumatologista, psiquiatra, clinico 

geral, nutricionista, fisioterapeutas e agora, a partir da última semana, teremos 

ortopedista e ginecologista atendendo no município de Atalaia. Então, vocês que 

precisam dessa especialidade, procurem sua unidade básica de Saúde, onde o 

médico de sua unidade irá passar o encaminhamento e irá ser agendada essa 

especialidade, na sala de marcação de exames, na Secretaria de Saúde. 

 

Não poderia deixar de agradecer ao vereador Alexandre por todo o apoio junto ao 

superintendente da CODEVASF. Muito obrigado Alexandre”. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Em especial é um pedido da nobre vereadora Janaína é sempre muito bom e 

muito importante atender, porque nós que fazemos parte do Parlamento Mirim, 

nós sabemos da atuação da nobre vereadora, que tudo que fez neste Parlamento, 

fez com brilhantismo. É muito mais uma obrigação em atendê-la, do que fazer um 

simples pedido Cortez a nobre vereadora. Acho que as coisas precisam só se dar 

uma ajustadazinha. Acho que esse pedido da nobre vereadora sairia de imediato, 

se não fosse o trâmite político. Mas, acredito eu que as mentes brilhantes do nosso 

Estado, estão trabalhando e conseqüentemente, teremos os frutos levando em 

consideração o pedido da nobre vereador. Estendendo também para os demais 

vereadores. Nós sabemos da ligação que o vereador Alexandre tem com o Grupo 

Pereira, então, o que depender de mim, estou pronto para ajudar a cada um de 

vocês, independente de qualquer que seja a situação. Antes que o vereador 

Alexandre fizesse parte do grupo dos Pereiras, antes que o vereador Alexandre se 

tornasse vereador, o Alexandre tem uma linha no município e é amigo de todos. 



Nossos pais e avós foram amigos e eu sou amigo de vocês. No que depender de 

mim, estou pronto para ajudar a cada um de vocês”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu que agradeço mais uma vez por todo apoio. Vossa Excelência não exitou em 

dar essa ajuda, não a vereadora Janaína, mas sim ao Distrito Branca. 

 

E, encerrando as minhas palavras, gostaria em nome da minha saudosa mãe, que 

nos meus poucos 22 anos que tive de convivência com ela, ela me ensinou o que é 

ser uma mãe, uma mulher, uma esposa, de não desistir, de ter coragem, de ser 

destemida. Em nome da minha mãe, quero desejar a cada mãe atalaiense um feliz 

dia das mães e um beijo bem carinhoso da vereadora Janaína do Cal”. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

 

“Apresentei a Indicação 019, onde peço a reestruturação da Praça Padre Cícero. 

Falta alguns reparos, como iluminação e pinturas. Fica em frente a Igreja no bairro 

José Paulino. Uma segunda Indicação, de número 20, solicitei a renomeação 

daquela Praça, uma homenagem ao senhor Pedro da Padaria. Nada mais do que 

uma homenagem justa, ser chamada Praça Pedro Amaro dos Santos. Homenagem 

ao Seu Pedro, que foi um grande ser humano, ajudou muitas pessoas e também 

ajudou a fundar a Romaria de Padre Cícero. 

 

Apresentei aqui hoje algumas Moções. Moção de parabéns a senhora Maria 

Aparecida Amorim, uma grande pessoa, a quem considero como família. Meus 

parabéns. Que a senhora seja abençoada. Que Deus lhe dê muita saúde e muitos 

anos de vida. Também do Mateus, que vi crescer e hoje está um homem. Que Deus 

lhe abençoe e proteja. 

 

Também coloquei algumas Moções de Pesar, porque esses ultimas dias estamos 

perdendo pessoas ilustres da nossa cidade. Primeiro foi o senhor Pedro da Padaria, 

agora foi o senhor Sebastião Amaro. Pessoas que tem historia neste município e 

que contribuíram muito para este município. 

 

Ao Claudisson também, que faleceu ontem. Um jovem amigo, professor, uma 

pessoa que vai deixar muitas saudades e vai fazer muita falta. A sua família que 

tenho muito carinho, que Deus lhes protejam. Que isso passe logo e essa dor 

também. 

 



Queria agradecer a prefeita Cecília, por uma Indicação minha que acredito que foi 

colocada em março. A 011 de 2021, onde pedi que fosse colocado os pontos de 

Internet no município, para facilitar os estudos dos alunos que estão em aula 

online. Muita gente não tem condições de ter Internet em casa. Quero agradecer. 

Ontem fui a Creche Gélio Malheiros e pude conferir de pertinho a instalação desses 

pontos de Internet. Fico muito feliz com essas Indicações atendida. 

 

Aproveitando que esse é o mês das Mães e, antes de finalizar, queira deixar a 

minha gratidão a minha mãe por tudo. Se hoje estou onde estou aqui hoje, devo a 

ela. A minha historia não existe sem a historia da minha mãe. Uma historia de lutar 

pela saúde e pelo social do povo atalaiense. Nunca paramos, são 20 anos de luta. 

Desejar a minha mãe um Feliz Dia das Mães e agradecer a ela por tudo. 

Estendendo esse Feliz Dia das Mães, para todas as mamães atalaienses. 

 

Agradeço a Deus por mais uma oportunidade e por mais um dia de trabalho”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Primeiramente, como sempre, quero agradecer mais uma vez a Deus pela 

oportunidade de fazer uso da Tribuna. Desta vez quero cumprimentar a todos que 

estão presentes, em nome do meu amigo, irmão, que sou fã desta família, 

Marconde Barros. Cumprimento a todos que já passaram por aqui, por exemplo o 

seu pai, Manoel Barros meu amigo. Tive o prazer de ser vereador junto com seu pai, 

com você e agora com o Toni. 

 

Primeiramente quero pedir desculpa ao pessoal do Projeto Social do CRAS, o 

Registrando Amor, por não marcar presença, porque tive outros afazeres. Mas, 

estão de parabéns pela iniciativa, pela idéia. Que surjam mais ideias e que sejam 

aproveitadas. 

 

Está de parabéns o nobre secretário de Esportes, o Sergio, por seu projeto com as 

crianças. Pode contar comigo e com toda essa Casa de vereadores. 

 

Dizer que estou muito feliz, porque a minha Indicação para reforma geral do 

Hospital João Lyra Filho, com a reabertura do Centro Cirúrgico, está mais próximo. 

O sonho, não meu, mas dos atalaienses, está mais próximo, através da deputada 

estadual Fátima Canuto e de Ceci Rocha. Fiquei muito feliz por estar sendo trazido 

do Pilar para cá os equipamentos, que vai iniciar as cirurgias aqui no nosso 

município. 

 



Eu prego a paz, eu prego a harmonia. Isso todo mundo que conhece a minha 

trajetória destes seis mandatos, cinco consecutivos. Perdi uma eleição e retornei 

agora, porque Deus quiser, Deus sabe o tempo certo. O tempo certo do meu 

mandato foi agora e não vou, de maneira nenhuma, baixar a cabeça e trabalhar 

errado. Só sou o que sou, não vou inventar e nem dar tempo de fazer outro 

Tacinho. Não sou e nunca serei, fazedor de média. Pode vim a Internet que for, as 

redes sociais, não tempo o pra quê tá fazendo média em rede social. Tenho o meu 

trabalho, admiro aos que usam as redes sociais. Mas, com certeza sei que em 

nosso município não vai ser usada as redes sociais para mentir, tudo que está 

sendo dito ai, é tudo verdade. Sei que não é coisa para aparecer. 

 

Estou dando a minha parcela de contribuição, estou cobrando. Inclusive venho 

cobrar do Governo Ceci Rocha, do secretário, sobre essa situação que está o nosso 

transito. Hoje, ao passar, tinha um taxista tirando e botando os cones. Então, tenho 

certeza absoluta que vai ser revisto. Dá sustentação a um Governo, é mostrar os 

erros, para que esses erros sejam concertados, não é chegar, vê a coisa errada e 

fingir que está excelente. Assim você não está querendo o bem da sociedade, o 

bem da administração. É um fazedor de média e não é disso que Ceci Rocha quer e 

tá precisando.  

 

Temos hoje na Câmara uma câmara harmônica, com o nosso amigo Rudinho como 

líder, que me orgulho dele ser o líder dessa bancada. Conte comigo para tudo. Só 

não posso mudar meu posicionamento de vê e dá uma de cego, e não mostrar. É 

uma coisa simples, sei que vão tomar uma atitude, que vão melhorar o trânsito 

tanto para os taxistas, pedestres e todos que precisam transitar por essa área”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) – Aparte 

 

“Vereador Tacinho, essa questão do transito de Atalaia é importante discutirmos 

aqui com uma certa maturidade, porque Atalaia é um dos municípios de porte 

médio ou grande de Alagoas, que ainda não tem uma regulamentação de trânsito, 

ainda não tem sequer um semáforo na cidade. Não que a gente queira aqui algo 

para prejudicar ninguém, pois o nosso objetivo é ajudar cada vez mais quem 

trabalha com o transporte alternativo na nossa cidade. Mas, é de conhecimento 

não só nosso, como de toda a população, que existe trecho em nossa cidade e na 

Vila, que tá inviável, onde tá se tornando complicado de você dirigir, por vezes não 

consegue nem passar e tem que voltar. São pontos que temos que achar uma 

solução, sem prejudicar nenhum trabalhador, nenhuma loja de comércio. O 

vereador Marcos já reivindicou em outras vezes, sobre a questão das motos que 

transitam em alta-velocidade e em contramão”. 



 

Vereador Tacinho 

 

“Aqui mesmo nesse setor temos que agradecer o progresso de nossa cidade, 

muitos comércios estão vindo e apostando em nosso município. Se está apostando 

em nosso município, é porque está vendo credibilidade. Não é por menos que está 

vindo uma Permanente, que já veio o Kibarato. Mas, o absurdo que achei foi esse 

supermercado, com os carrinhos na calçada. Quando tirou da calçada, colocou no 

estacionamento e carro nenhum parava ali. O porte que é esse supermercado, tem 

que haver uma maneira, para que pelo menos possamos passar por frente. 

 

Então, existe essa necessidade nossa e nós, como vereadores, que queremos o bem 

da nossa cidade, queremos a mudança que chegou, que não muda de um dia para 

outro, mas para que aconteça a mudança, precisamos mostrar o que tem que ser 

mudado”. 

 

Vereador Rudinho – Aparte 

 

“Em relação a questão dos cones, é um teste, para vê se a gente nos adapta a essa 

questão de ir e vir, depôs tentar deixar uma coisa fixa. Observamos isso e uma 

fiscalização 24 horas, sabemos que é meio complicado. 

 

Salvo engano sabemos que existe no papel alguma regulamentação do trânsito da 

nossa cidade. Não fazia parte desta Casa antes, mas salvo engano existe e temos 

que vê o que é possível para viabilizar e a gente conseguir melhorar a vida do 

cidadão atalaiense, que é o nosso principal objetivo”. 

 

Vereadora Lays Melo - Aparte 

 

“No meu discurso, esqueci de colocar em pauta uma Indicação minha da semana 

passada que foi sobre o plano de contingência de inverno. Pude observar o plano e 

está tudo ok. Uma pena que o pessoal da Defesa Civil não esteja aqui, pois é um 

plano bem elaborado, com fotos de drones. A minha cobrança foi uma 

preocupação do município, mas graças a Deus está atualizado e o município está 

preparado caso aconteça algum evento adverso. Queria fazer um convite, pois 

acho de grande importância, que a Defesa Civil se inscreva e mostre aos 

vereadores e a população, que estamos preparados. Desde já convido a Defesa 

Civil para uma live no meu Instagram, que faço de 15 em 15 dias, ou as vezes 

semanalmente, para que a gente venha explanar mais sobre o assunto”. 

 



Vereador Tacinho 

 

“Quero que faça uma Indicação para a próxima sessão. Poe enquanto não temos 

uma resposta e um projeto mais adequado para o transito, que volte um guarda 

para ficar lá. Sugerindo que não seja um fixo, na semana toda, pois, como ser 

humano começa a criar amizades. 

 

Tenho certeza que o vereador Marcos, muito ligado a Guarda Municipal e o nosso 

amigo Thyago, que, diga-se de passagem, tá fazendo um excelente trabalho diante 

da Guarda municipal. Que coloquem por enquanto, o gelo baiano. Tanto aqui, 

como na entrada da cidade, no Trevo, perto da loja do Gustavo. Já existiram muitos 

acidentes e, para evitar, pelo menos que coloquem o gelo baiano. Isso é uma 

solicitação da população que tem me preocupado, como por exemplo meu 

compadre Manoel, que se preocupa muito com o nosso município. 

 

Que pena que a Câmara não tá completa, pois queria dizer para todo mundo ouvir. 

Nobres vereadores, acho que existem coisas que está ficando feio. Tá ficando feio. 

Existem pessoas que ainda continuam insistindo em levar aquelas fofocadazinhas, 

pessoas que chegam para falar mal do A, do B, do Tacinho. Chegar a dizer a 

algumas pessoas da Câmara e da prefeita, que a família do Tacinho foi e será tudo 

Chico. Conselho, para com isso. Estou pedindo por favor, para não entrar no mérito, 

pois se eu entrar no mérito, eu desmoralizo essas pessoas que estão dizendo isso. 

Tanto porque, quem dessa Casa aqui, desses pares, não já foi Chico Vigário? Quero 

saber quem? O passado passou, estamos vivendo agora no período de mudança. 

Tá ficando feio. Mas, se quiser insistir e levar para o lado pessoal quem gosta e 

quem sabe estar aqui. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Sobre o GM do transito, temos plantões alternados. Hoje não colocamos mais um 

GM fixo, numa plataforma só. Ao contrário de antes, que vivia um guarda de 

segunda a sexta no mesmo local. Vossa Excelência tocou num assunto muito 

importante, porque as vezes cria-se um vinculo e a pessoa perde a moral de 

guarda para alguns companheiros que estão na ativa. Junto com o Thyago, nosso 

diretor, optamos para que em cada plantão de GM a gente tira um da guarnição e 

coloca no trânsito, a exemplo do que acontece nesta Casa também. 

 

Temos que dá uma melhorada em termos de transito, gelo baiano, desvio de rua e 

desvio de transversais. Mas, o guarda já existe e em plantões alternados”.             

 



Vereador Tacinho (PP) 

 

“Ta ficando feio, até porque, ninguém da família do vereador Tacinho, ocupou 

cargo de relevância em governos passados. Ninguém da família do Tacinho foi 

secretário de pasta A e de pasta B, como tivemos aqui o nobre secretário Mauricio 

Tenório, líder do Governo, Anilson Júnior secretário de Educação e outros que 

ocuparam cargos de importância. Então, se nunca ocupou esses cargos de primeira 

linha, de primeiro escalão, não pode fazer parte da mudança, ajuda na mudança e 

votando em Fátima Canuto e Ceci? Nós que nunca tivemos, não podemos? E quem 

esteve a vida toda lá cozinha de Chico Vigário, ocupando grandes cargos? Fica a 

minha pergunta. 

 

Nobre vereadora Lays, gostei do que foi falado sobre sua mãe. Verdade. Não 

existia Lays sem Cida Melo. 

 

Eu simplesmente digo o seguinte. Mamãe que saudade eu sinto, dentro do meu 

coração. Quem tiver sua mamãe cuide bem, dê atenção. Beije, abrace, se alegre e 

chore em seus braços. Mas, regue, que ela é a flor do seu ramo. Grite para o 

mundo ouvir, antes dela partir, mamãe, mamãe, eu te amo. 

 

Só sabe quem perde. Foi por isso que eu disse uma vez que entrei na sala e vi 

minha mãe aos pés da Virgem Maria, rezando. Ligeiramente passou na minha. Vi 

minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria, era uma Santa ouvindo, o que a 

outra Santa dizia”. 

 

Vereador Rudinho 

 

“Quero somente deixar os meus registros de agradecimentos e parabenização a 

Guarda Municipal de Atalaia, que recebeu todo o uniforme novo. Por vezes já os vi 

muito trabalhando até de sandálias havaianas, na praça da Igreja. Hoje, a Guarda 

Municipal está bem reformada. Parabenizar o nosso amigo Thyago diretor, que 

ganhou um reforço de peso com o nosso amigo vereador Marcos Rebollo. Tenho 

certeza que a nossa Guarda Municipal agora, se já era boa,está bem melhor. É um 

patrimônio da nossa cidade, por tomar conta também de todos os patrimônios. 

Então, fica aqui os meus parabéns a prefeita Ceci Rocha, por estar cumprindo mais 

uma de suas promessas de campanha.  

 

A gente vem realmente vendo uma mudança. Mesmo quem insiste em não querer 

enxergar, tem que reconhecer de certa forma, que está existindo.  

 



Parabenizar novamente a todos os vereadores na busca com suas Indicações, 

sempre pensando na melhoria do seu povo. Saiba que estou aqui para ajudar a 

todos, independente do que seja, pode contar  também com esse vereador. 

 

Dar os parabéns a equipe do SAAE em nome do diretor Xavier, onde essa semana 

conseguiu adquirir uma bomba lá para o estádio de futebol, O Luizão. A bomba 

estava danificada há muito tempo, sem irrigação daquele estádio. A bomba já está 

sendo instalada. Até a manhã termina essa parte de instalação e volta a funcionar o 

abastecimento do estádio, juntamente com o PSF da Nova Olinda, porque também 

utiliza a água daquele povo. 

 

Dizer que as vezes está ficando feio você querer jogar um ponto negativo, onde a 

gente vê que não é a realidade dos fatos. Estamos aqui sim para defender a 

melhoria do nosso município. E, se ela vem através de ações também da prefeita 

Ceci Rocha, a gente tem é mais que elogiar mesmo. Não adianta ficar torcendo 

contra, porque você quando torce contra a gestão, torce contra o município. Se 

torce contra para a Saúde tá ruim, para faltar remédios, para o Hospital estar ruim, 

você está torcendo contra a população. Ao invés de só tá criticando, vê no que é 

possível ajudar. Tira a bunda do assento e vamos tentar ajudar de certa forma, pois 

todo mundo ganha e todo mundo é reconhecido. 

 

Mas, o trabalho incansável da gestão, vem demonstrando que aos poucos a gente 

está conseguindo resolver problemas difíceis que já vinham acontecendo em 

longas datas. 

 

O Hospital, muito em breve vai começar a dar um suporte maior a nossa população. 

Quero deixar os parabéns a toda equipe da secretária Valéria, da Secretaria de 

Assistência Social, que fizeram um belíssimo inicio de projeto, o projeto piloto 

Registrando Amor. Fornecendo o álbum fotográfico das gestantes, o enxoval e 

material de necessidade para os bebês. É muito importante. A gente viu lá aquelas 

mães durante o evento. Teve o apoio total da deputada Fátima Canuto. 

 

Quero dar os parabéns para o nosso presidente Cicinho, por sempre estar 

disponibilizando os serviços da Câmara para nós vereadores. Hoje o serviço jurídico 

aqui presente e nos dando o suporte, que é super importante.         

 

No mais, só quero deixar um forte abraço a todos os atalaienses”. 

 

Vereador Tacinho – Aparte 

 



“Ouvindo suas palavras, sem o que Vossa Excelência está querendo dizer. Se a 

gente não puder ajudar, que não prejudique. Mas, como falei há minutos atrás, o 

mal uso das redes sociais. Tem que se mostrar o que se estar fazendo. Coisa que 

nunca tivemos, hoje estamos tendo prefeito nas ruas. Estamos tendo prefeito, onde 

necessário. Não lembro de ter visto isso. Sobre essa questão de estar falando que 

está faltando remédio, também disso ao meu amigo Mauricio Tenório, que tem 

que ter a responsabilidade de fazer a denuncia, mas com provas. Chamei a atenção 

sobre o transito, pois todos nós estamos vendo essa pequena falha, que tenho 

certeza que em breve será resolvido”. 

 

Vereador Rudinho 

 

“Inclusive com relação ao transito, que o vereador fez a Indicação de colocar o gelo 

baiano, podemos até reformar essa Indicação e até subscrevo, para colocarmos 

também na Vila. Naquela principal da Vila, onde fica a Lotérica, acho que há 

tempos já deveria ser só um sentido, descendo ou voltando para a BR”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Estamos fazendo um paliativo, para que no horário de pico, naquela Rua seja só 

saída. Quem mora na rua vai entrar em garagem, porque ali é um local de carga e 

descarga, porque aumento muito o fluxo lá, aumentando assim a questão de 

investimento, principalmente na Vila. Vamos conscientizar só para garagem no 

horário de pico, depois liberamos para mão dupla. Horário de pico, a exemplo das 

sextas-feiras, ser mão única”. 

 

Vereador Rudinho 

 

“Como o Tacinho citou, a gente vem percebendo o crescimento do comércio, onde 

antes era rua de comércio. É inevitável esse aumento do fluxo dessas ruas. Mas, 

vamos buscar uma saída, analisar qual o melhor sentido, com uma analise de um 

especialista de transito, se for necessário. 

 

E, se essas lojas vem surgindo e o movimento aumentando, nada mais é do que 

resultado do aumento da arrecadação financeira, da aplicação de dinheiro em 

nosso município, da realidade da administração que vem pagando rigorosamente 

em dia aos funcionários. Até o que ficou pra trás vai ser quitado e isso vai 

incrementar ainda mais o dinheiro em nosso comércio. 

 



Esse compromisso com o funcionário público existe e é prioridade na 

administração da prefeita Ceci Rocha. Inclusive já existe nesta Casa e vai passar por 

discussão, alguns projetos que visam melhorar o funcionamento da Prefeitura de 

Atalaia. Desburocratizar algumas coisas, a exemplo da reforma organizacional do 

Atalaia Prev. O projeto não fala nada em alterar o direito do trabalhador, somente 

em organização. Do jeito que está, realmente não é justo. E até regulamentar, pois 

muitos não sabem, mas nem sequer um autarquia no papel, aquele órgão é. Existe 

de costume, de tradição, mas de fato, de lei, não é. Muitos param aqui na frente do 

prédio, colam cartazes, reivindicam, mas é como se fossem um fantasma. Dizem 

que sabem tanto das coisas, mas fiam criticando o básico que já deviam ter 

preparado há muitos anos. Corrigir os erros dos outros não é fácil e leva tempo. 

 

Finalizar deixando sempre o meu agradecimento a todos os atalaienses que 

seguem me incentivando e dando forças. Até postei um vídeo, dizendo que as 

criticas sempre devem haver. Quem sabe lidar com as criticas, usam elas como 

ensinamentos. Quem não sabe lidar com as criticas, fica nervoso e precisam tomar 

um suco de maracujá, pois se afogam e se atropelam nela. Não é o correto. As 

criticas sempre serão boas, desde que a gente saiba tomar elas como aprendizado. 

Eu mesmo, não tem nada que venha me abalar com relação as criticas. Já sou gato 

escaldado, porque na política se formos dar ouvidos a fake news, intrigas e 

maldades, a gente não sai do lugar. Por exemplo, temos um presidente da 

República que em números todos os dias o Brasil vem crescendo e nas redes 

sociais é mal falado. Isso sempre vai fazer parte. Desde a época eleitoral, quando 

um palanque ao invés de falar o que tem de bom, se preocupa em falar ou tentar 

dizer o que o outro é de ruim. Sempre acho que temos que falar e fazer o que 

temos de bom”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Começar hoje o meu pronunciamento e é até bom que o Jurídico esteja aqui, para 

a gente fazer um Requerimento mais incrementado para a Equatorial Alagoas, 

onde solicito o melhoramento da rede que sai do Pilar até o Assentamento Boa Fé. 

Está tendo falta de energia três dias da semana, em seguido. É uma rede que passa 

dentro de uma mata e isso não existe, a rede tem que vim margeando a BR, que 

fica mais fácil de manutenção. 

 

Outro Requerimento é ao DER, para fazer a manutenção na roçagem da estrada 

que dá acesso ao Distrito Ouricuri. 

 



Senhor presidente, queria que Vossa Excelência fizesse um oficio ao gerente da 

CAIXA Econômica Federal de Atalaia, para que ele venha explicar a esta Casa e a 

população atalaiense, o motivo sobre o desconto que está sendo  feito dos 

funcionários e não está sendo repassado para a CAIXA. O porque que o funcionário 

está recebendo mensagem da CAIXA e dizendo que vai até bloquear conta do 

funcionário do nosso município. É preciso que gerente venha. Temos aqui alguns 

doutores, acho que cabe até ação de danos morais. No contracheque do servidor 

está sendo descontado e o servidor estar recebendo carta, mensagem. Tenho 

mensagens no meu Instagram, de funcionários recebendo mensagens e provo, da 

CAIXA cobrando servidor. 

 

Com todo respeito a Vossa Excelência, hoje não vou conceder a parte a ninguém. A 

minha pauta está grande e o direito me reserva isso. 

 

Senhores e senhoras, população atalaiense. Ontem eu estive na Escola Domingos 

Correia, no Povoado Boca da mata, onde fui saber dos ar-condicionados que 

serviram de palanque político pela deputada Fátima Canuto, de trazer naquele  

momento para doar pra escola. E, ontem fui localizar esses ar-condicionados e 

ainda está lá. Já vamos para o quinto mês de mandato da atual gestão que é nora 

da deputada e, qual o motivo que não foi instalado os ar-condicionados na escola? 

Uma mãe de aluno me concedeu e fiz a filmagem, como está no vídeo. 

 

E, para a minha surpresa, encontrei uma Escola que quando cheguei imaginava que 

estava em Mato Grosso, no Pantanal. A Escola coberta de mato, a entrada com 

muita água, com muita lama. Mas, depois vi que era a Domingos Correia em Boca 

da Mata. 

 

A secretária de Educação do nosso município está tratando a Educação com 

descaso total. A gente tinha escola que recebeu nota do Ideb, bagunçaram a escola, 

mudaram tudo. Tínhamos uma diretora de escola que os pais faziam questão de 

tirar seus filhos de escolas particular, para colocar em Branca de Atalaia, onde a Til 

era diretora dessa Escola. E, hoje demitiram a diretora. O ano passado, saíram 

daquela Escola mais de 15 ou 20 alunos, que fez prova no ETIFAL e passou, para 

você vê o grau de ensino daquela Escola. Mas, eu pergunto a vocês e a população, 

é o bem que essa secretária forasteira quer de Atalaia? 

 

Estive fazendo um acompanhamento que a população me chamou. Estão usando 

uma obra do Governo Estadual, que é de grande importância para aquela 

população. Não entendo se é para perseguir ou se é por maldade, o que está 

acontecendo lá. Tem uma rua que tem um supermercado e tem uma rua que tem 



um lava-jato, que o lava-jato gera de oito a dez emprego. Quem entende de 

alguma coisa de calçamento, fizeram completamente de má-fé, porque fizeram o 

meio e deixaram as cabeceiras sem fazer. Fizeram o meio e é uma curagem de 30 

dias. Quando fizer a outra cabeça é mais 30 dias e a outra mais 30 dias. Então, 

ocara vai ficar 90 dias penalizado em seu estabelecimento comercial. Na rua 

seguinte, as cabeceiras estão sendo feitas, a rua está completa, onde em 30 dias a 

rua é liberada pra população. Nesta mesma visita me deparei com um abandono 

total e com o lixo a céu aberto, onde era para ser colocado um contender. 

 

Até peço a vocês que são da bancada e votam na deputada Fátima Canuto, que 

trouxe para ser secretária de Saúde, indicação dela, que se mude essa secretária, 

pela incompetência que ela tá. Tirando direito da população. Tem a população que 

faz hemodiálise em Maceió. Tem um ônibus e uma ajuda de custo do Governo 

Federal. Ela disse que tem que se optar, ou pega o dinheiro ou o transporte. Isso é 

um crime senhores vereadores. Essas pessoas tem três dias para ir à Maceió, tem o 

seu acompanhante e aquele dinheiro é bem vindo. 

 

Desde de janeiro o Governo Federal mandou uma ajuda para os agentes de saúde, 

de 150 reais. O agente de Saúde recebe hoje R$ 1.400,00, mas é para ganhar 

R$ 1.500,00 e esse dinheiro também está cortado. Peço senhor presidente e ao 

Jurídico desta Casa, que a secretária de Saúde responda num prazo de 15 dias 

quanto é que vem do dinheiro para pagar o agente. Isso não pode acontecer em 

nosso município. 

 

Vi vereador falar aqui sobre coisas feias que está acontecendo em nosso município, 

no nosso Parlamento. Está acontecendo coisas feias mesmo vereador, coisa horrível. 

Eu, dando a minha parcela de contribuição para o município, solicitei da Associação 

de Mandioca e Macaxeira de Boa-Fé, um trator para fazer roçagem de campo, 

onde numa semana fiz quatro e na outra fiz três. 

 

E, teve um campo no Distrito de Ouricuri, onde teve vereadores lá e teve prefeita e 

não viu o mato cobrindo, com um metro de altura. Agora, depois que o vereador 

Mauricio Tenório passou o tratou. Lembro até que o vereador Neto fez uma 

Indicação para o secretário de esportes para dar uma manutenção em todos os 

campos, mas guardaram sua Indicação e Vossa Excelência não foi atendido. 

 

Vi vereador querer se amostrar, mais o secretário de Infraestrutura. Se amostrar 

depois que eu fiz a obra. Por que não foram se amostrar quando mato estava 

grande. Recebi no meu Instagram que a população dos Olhos D’água estava 

fazendo roço do campo na estrovenga, que é usada na agricultura, que corta dos 



dois lado. Quando a estrovenga estava no meio do campo, chegaram de novo 

vereador e secretário para se amostrar, porque a população já estava fazendo. 

 

Eu participei da liderança do Chico Vigário e não me arrependo de maneira alguma. 

Agora, demais vereadores, que lá atrás, desde o inicio de sua vida pública, que já 

passou por dois prefeitos naquela ocasião, e os dois que passaram, todo mundo foi 

bancada, não tinha oposição. Foi Mano, Zé do Pedrinho, Chico de novo. Foram 

tudo bancada. Agora, um ditado popular que aprendi com a minha mãe, a gente 

nunca cospe no prato que come. Esse tempo todo, todo mundo era bancada. 

 

Hoje, para fazer média por uma administração desastrosa, ai que jogar a culpa nos 

governos passados. Temos que esquecer o Governo passado e mostrar o presente, 

que é pra frente que se anda. O Governo passado não deixou a Escola cheia de 

mato. O Governo passado tem muitas coisas boas que ficaram. Agora hoje, fica feio 

vereador com discurso demagogo, chegar nesta Tribuna e querer fazer media para 

a população. Não fui eu que cheguei nesta Tribuna, chamado minha população de 

inadimplente. Eu defendo a água de qualidade para poder ser cobrada. Eu defendo 

a minha população. Não fui eu que cheguei prometendo que iria resolver o 

problema do atalaiense em 100 dias. 

 

Esteve aqui o secretário Sérgio Melo e o secretário de Infraestrutura. Esse povo não 

gosta de trabalhar, mas se amostra quando a obra está feita. Que seja feita a 

drenagem do campo do Timbozinho. Na passada também solicitei o refletor do 

Campo do Distrito de Porangaba. Solicitei também a manutenção das traves. Digo 

a esses secretários, que darei uma semana para vocês resolverem, pois se vocês 

não resolverem, o vereador Mauricio Tenório vai lá e resolve. 

 

Vereador Neto, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, pois sei que é 

de uma área que sofre muito nesse período de chuva. Fiz uma Indicação em março 

para que se piçarre as estradas, mas até hoje não foi atendido. Até fico feliz que 

Vossas Excelências falarem que vai ser aberta uma extensão no Bittencourt, agora 

eu solicitei, pois já tem o material e a estrutura feita, uma extensão no Povoado 

Boa-Fé e não foi cumprida. Aí vou me calar? Eu aprendi a respeitar para ser 

respeitado. Não aprendi ter medo, porque se sou desrespeitado, vou tratar da 

mesma forma, mas medo não tenho. 

 

Agora fazer discurso demagogo e querer jogar a culpa na administração passada 

para fazer média, onde defenderam. Participei de um grupo aqui nesta Câmara, 

que era até mais beneficiado do que os outros. E, eu sou homem aqui para vim 



dizer. Se for preciso, lá na frente vamos discutir o mérito, que vou mostrar a 

população atalaiense, quem são esses vereadores fazedor de média”.     


