
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 07 de Março de 2023 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores durante a 

sessão: 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

“Bom dia a todos os presentes. Em nome do ex-vereador Toninho Miranda, quero abraçar a 

todos. Em nome do presidente desta Casa, Cícero Melo, quero aqui abraçar os companheiros 

vereadores e as vereadoras da Casa. Como sempre, quero aqui agradecer ao meu bom Deus 

por tudo que tem nos proporcionado. Dar um abraço aqui em toda a sociedade atalaiense. 

Tô com Indicações para serem votadas pelos companheiros da Casa. Requerimentos 

solicitando do secretário de Estado o senhor Mozart Amaral, também para o Governador do 

Estado, o senhor Paulo Dantas e para o senhor Ministro do Transporte, Renan Filho, 

solicitando, como falei na semana passada, os 12 quilômetros de asfalto que liga a BR 101 a AL 

210 em Atalaia. Beneficiará duas grandes empresas, que são as molas mestras do nosso 

município, que é a Copervales e a Mineração Atalaia, as duas maiores geradoras de emprego 

do nosso município. Peço encarecidamente aos senhores que analisem esses Requerimentos, 

para que coloque em prática essa nossa Indicação. 

Também tenho um ofício, pois já fiz essa indicação no ano passado, a empresa BRK, solicitando 

pra que seja feita a ligação de oito casas que há anos não tem água encanada lá na Rua da 

Poeira e que pegam a água de favor, dos amigos, água de cacimba. Tenho essa Indicação, mas 

até o momento não foi atendida. Fiz hoje um oficio do meu gabinete, ontem liguei para o 

diretor-técnico, para o senhor Wilson e desde já quero parabenizar pela atenção que ele teve 

com a minha pessoa. Passei pra ele a solicitação que o morador da região e ele me disse que ia 

mandar a equipe pra ver essa situação, para que seja resolvida. 

Pedi aqui uma Moção de Parabéns para o dono do time Juventus, do Povoado Olhos D’água, 

que foi o campeão do Campeonato de Master que ocorreu aqui no último sábado. É o time 

que o presidente é o senhor Cícero Duarte, meu compadre, conhecido popularmente como 

Dinho. Meus parabéns a equipe. Quero parabenizar também toda as equipes que 



participaram, mas em especial ao time campeão que foi o Juventus Futebol Clube de Olhos 

D’água. 

Sem nada mais no momento, quero aqui desejar a todos um forte abraço, que Jesus Cristo e 

Nossa Senhora nos proteja e nos abençoe”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Excelentíssimo senhor presidente, senhora vice-presidente, vereadora Janaína, funcionárias 

Ceci e minha comadre Solange Moura. No Plenário a nossa amiga Karla.  

Queremos saudar de uma forma especial hoje as mulheres em geral, não só de Atalaia, mas de 

Alagoas e do Brasil, pela passagem da Semana da Mulher. Amanhã com certeza será um dia 

importante para nossas vidas, porque na vida do homem sempre tem uma mulher, a mãe, a 

filha, a esposa, a neta, a amiga, as companheiras de bancada, no caso as vereadoras e as 

funcionárias. Queremos desejar uma semana de paz e de muita harmonia para todas elas. 

Senhor presidente, gostaria de refazer algumas Indicações. Indico depois de ouvido o Plenário 

a excelentíssima prefeita senhora Cecília e ao secretário, o senhor Eraldo José, solicitando que 

seja feita a reconstrução do calçamento do Distrito Santo Antônio, como também na 

organização do Deus é Fiel, que veio como calçamento, mas, na realidade, é asfalto. Pra fazer a 

reforma dos calçamentos. 

Quero dizer que pela primeira vez eu tô vendo um requerimento ser atendido, ainda que de 

forma paliativa, mas, já foi iniciado em Santo Antônio”. 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

“Nobre vereador, obrigado pelo aparte. Quero agradecer ao Poder Executivo do nosso 

município por atender a minha Indicação com rapidez, na semana passada, que foi aquele 

pedaço de asfalto do Terminal Rodoviário do nosso município.  

Agradecer também ao meu amigo Davi Davino e a deputada Rose Davino por patrocinar o time 

Juventus que foi campeão, com o material completo, que jogou no último sábado”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Gostaria também de parabenizar ao time do Juventus. Não sabia que Vossa Senhoria havia 

feito a Moção de Congratulações, mas também apresentamos aqui os parabéns a equipe do 

Juventus como um todo. Lembrar do tempo que jogávamos, pois já tem dez anos que não 

posso mais participar. Mas, lembrar que da última vez da disputa minha, fomos campeões lá 

em Branca de Atalaia. Parabenizar a todos e dizer que o esporte é vida, é saúde e quem pode, 

deve sim praticar. 

A última Indicação é aquele que já fiz aqui inúmeros pedidos e vou fazer mais um. Quero 

solicitar dos senhores vereadores apoio, para subscrever essa Indicação, os que assim 

quiserem. Para recuperação do Parque de Cavalhada Paulo Cesar da Costa Moraes Júnior. Está 

lá numa situação, com meio mundo de árvores todas cortadas, secas e sem nenhuma utilidade 

para o município. Um faixa de terreno que só traz cultura e alegria para o nosso município. 



Mas, infelizmente, acho que por uma litigância pessoal da prefeita com nós que fazemos a 

Cavalhada atalaiense e alagoana, em não ceder aquele espaço.  

E, a história é tão cruel, que vamos fazer no próximo sábado, uma viagem daqui pra Igaci, fazer 

uma cavalhada em homenagem as mulheres de Alagoas, porque não temos o devido espaço 

aqui para fazer essa festa. Isso dói na gente. Mas, não podemos parar. Através do amigo 

Rodolfo e do Floro Augusto, contatamos prefeito Petrúcio Barbosa, lá de Igaci e estaremos 

sábado fazendo uma grande cavalhada em homenagem a todas as mulheres alagoanas. 

Quero daqui fazer uma cobrança das limpezas de bueiras, porque estamos aí prestes a cair 

mais chuvas para o Estado de Alagoas. Está na hora de agir para que não tenhamos 

infelizmente aqueles momentos de angustia que tivemos no ano passado. Está havendo 

problema justamente pelo acumulo de lixo e sujeira das bueiras em todas as cidades do 

Estado. É bom que a prefeita tome as providências e que bote a equipe em alerta e faça essa 

limpeza. 

Desejar uma feliz semana a todas as mulheres, não só de Atalaia, não só de Alagoas, mas de 

todo o Brasil”. 

Vereador Tacinho (PP) 

“Mais uma vez iniciando minhas palavras agradecendo primeiramente ao todo poderoso, ao 

nosso Deus. E, pedindo, em nome de Jesus, que transborde paz para esta Casa, para o nosso 

município e para o nosso Brasil e mundo. 

Agradecendo ao povo de Branca de Atalaia  pela participação em um dos maiores eventos já 

feito em Branca de Atalaia, que foi o bloco Os Para Nunca, que lotou a avenida de Branca de 

Atalaia, de forma tranquila. Contou com a presença, a força e a ajuda da Polícia Militar e da 

Guarda Municipal, meus parabéns. Não podemos parar por aqui, porque o povo quer alegria.  

Agradecendo a minha amiga, companheira, colega, vereadora Lays, por ter me presenteado 

hoje com uma das coisas que ela sabe que faz parte da minha vida, que é a cultura, que é a 

poesia. Ela me presenteou com esse livro do Bráulio Bessa. Muito obrigado Lays. Para você só 

tenho a dizer essas poucas palavras, muito obrigado lhe dou, cativo lhe oferecendo, quando 

penso que lhe pago, ainda fico lhe devendo.  

E, desde já, também anunciar que não podemos parar. Temos que levar alegria para a nossa 

comunidade. Quero que seja feito um ofício, que foi entregue na Secretaria de Esportes, pra 

secretária Joana, comunicando e pedindo o campo de Branca de Atalaia para fazermos um 

torneio do Dia do Trabalhador, no dia primeiro de Maio.  

Só que tem o seguinte, vai ser feito o primeiro Branca Fest, que será no dia 30 de Abril e 1º de 

Maio. Contará no dia 30 de Abril com três bandas, começando as 15 horas e no dia 1º o 

torneio de futebol lá de Branca de Atalaia, com times de outros Povoados. De 8 horas, até 

terminar. E, as 14 horas, mais trio e mais bandas, comemorando a data dos trabalhadores e 

dando assim animação para o nosso Povoado, para o nosso município. Com certeza vai circular 

o dinheiro, a renda, para os nossos comerciantes.  



Quero simplesmente lembrar, senhor presidente, que seja anunciada a eleição das comissões 

dessa Casa. É bom que conste em ATA, para que todos possam se preparar, para que todos os 

partidos possam se preparar para formar suas chapas. Segunda-feira, salvo engano, terá uma 

reunião com todos os vereadores para falarmos sobre isso aqui”. 

Vereador Cicinho Melo (PSC) – Presidente 

“Nobre vereador, ficou marcado para segunda-feira, as 10 horas”. 

Vereador Tacinho 

“Então, com certeza vamos fazer essas comissões na segunda-feira. 

No demais, muito obrigado, que Deus abençoe a todos”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Bom dia Atalaia. Bom dia a todos que nos acompanham no prédio da Câmara de Atalaia. Em 

nome do vereador Anilson Júnior, quero cumprimentar a todos os demais vereadores da Casa.  

Aproveitar o tempo hoje para dizer que a gente retorna para apresentar aqui mais Indicações e 

mais Projetos de Lei, visando sempre a melhoria e o beneficio dos atalaienses. Hoje protocolei 

três Projetos de Lei.  

O primeiro trata sobre a doação de aparelhos auditivos para os alunos da rede pública 

municipal de ensino. Projeto de Lei importante, pois a gente sabe que esses alunos tem uma 

dificuldade enorme e tem muitos casos em nosso município. Vai abranger desde os alunos que 

tem esse problema congênito, de nascença, quanto aqueles que adquiriram essa deficiência 

auditiva. Vai ser regulamentado com laudo médico. E, vai dá opção ao município de adequar 

essa Lei e ver como vai poder fazer a aquisição desses aparelhos auditivos para os alunos.   

A segunda Lei, na verdade eu refiz, porque trata da folga remunerada no dia do aniversário do 

funcionário público municipal. Tinha apresentado aqui antes, mas ela também falava do 

Legislativo e já tinha uma Lei aqui aprovada pelo nobre vereador Fernando Vigário, mas que 

tratava apenas do Legislativo da Câmara. Essa eu editei ela e vai beneficiar os efetivos do 

quadro permanente do município de Atalaia. 

A terceira Lei vai fazer a criação do Fundo Municipal de Cultura do nosso município, que ainda 

não tem. Vai possibilitar a Prefeitura a custear as despesas em todos os âmbitos da Cultura do 

nosso município, assim como aconteceu no esporte, que a gente regulamentou o incentivo ao 

esporte. Criamos agora o Fundo Municipal de Cultura, permitindo assim dá incentivo e facilitar 

legalmente o custeio dos artistas, de qualquer evento cultural, inclusive, dos blocos 

carnavalescos do nosso município. Sabemos que a Prefeitura de costume faz o incentivo aos 

pequenos blocos de ruas e nós vimos neste Carnaval o maior incentivo que já foi dado aos 

blocos em nosso município, variando de quinhentos até dois mil reais.  

Desde já, peço o apoio de todos os vereadores para que possamos aprovar todas essas leis. 

Tenho certeza que quando chegar lá na Prefeitura, a prefeita Ceci vai analisar com 

responsabilidade e sancionar a lei com suas devidas alterações, caso seja necessário”. 



Vereador Tacinho – Aparte 

“Quero só lembrar que o apoio desse bloco Os Para Nunca, foi total da Prefeitura Municipal de 

Atalaia, da nossa prefeita Ceci e do secretário Nicollas, contando com o apoio do meu 

deputado estadual Lelo Maia e do seu irmão Zé Márcio Filho, vereador por Maceió. O grande 

idealizador desta festa é o nosso amigo Joninha, que junto com o Vitor e equipe, estão de 

parabéns. É disso o que o povo está precisando. Contem comigo”. 

Vereador Rudinho 

“O vereador Tacinho é do povão realmente. Não deu para estar neste evento, mas no dia, o 

presidente já confirmou presença lá e estaremos  prestigiando o seu evento lá na Branca. 

Seguindo as Indicações, trata-se de um pedido da comunidade da Rua de Cima, onde solicitou 

que colocasse o wi-fi lá na Praça da Matriz, pois está faltando naquela região. Assim como o 

wi-fi da Praça do Mapa, a mais tradicional aqui do nosso município e que o pessoal está 

sentindo falta do wi-fi nesta região.  

E, pedir as Secretarias de Esportes e Infraestrutura, e a Prefeitura em si, a criação de uma 

quadra de vôlei, futevôlei de areia, ali na subida do Mirante, na ladeira que divide o Alto do 

João Miranda com o Mirante. 

Para finalizar, quero até dar uma dica ao nobre vereador Mauricio, que fica postando os vídeos 

que tá resolvendo as coisas do município. Mas, lá atrás, quando ele tinha o poder de resolver, 

nada disso era resolvido. Lembro que a oposição naquela época fazia vários vídeos igual ao do 

vereador, entrava em posto de saúde, campo de futebol, lixão, fazia vários vídeos criticando, 

mas nada se mexia para resolver os problemas. Mas, que bom que isso hoje está lhe 

empolgando e lhe deixando animado, essa questão de você postar que está resolvendo o 

problema. 

Ou até lhe dar mais uma dica, pois vão ter mais escolas sendo reformadas e construídas no 

município. Vai ter todos os PSFs, Hospital, campo de futebol, Jagatá, Santa Inês, Deus é Fiel, 

tudo isso vai ser finalizado com o trabalho responsável da prefeita Ceci, que já começou. 

Então, aproveite e faça os vídeos dizendo que você vai fazer isso tudo e depois chegue lá e 

poste dizendo que resolveu. Isso tá até enchendo o seu ego e você tá achando que é o prefeito 

e que tá fazendo realmente. Tanto é que tá empolgado, que você já discursou aqui que vai ser 

candidato a prefeito. Então, coloque seu nome a candidato a prefeito, que acho que o povo vai 

entender se foi você ou se foi a Ceci.  

Tenho certeza que a resposta nas urnas vamos ter novamente, porque a Ceci vem fazendo um 

trabalho responsável aqui no município. Um trabalho que nunca foi feito. Parabenizar a todos 

os secretários, a prefeita, ao Nicollas e a todos que trabalham no dia a dia, com empenho. A 

todos os funcionários do município de Atalaia, que hoje trabalham empolgados e satisfeitos, 

com a segurança de ter suas contas pagas em dia. Em tão pouco tempo, em Atalaia, vem se 

fazendo tanto. 

Que bom a todos os vereadores que apresentam as suas Indicações e se sentem, da oposição 

ou não, mas se sentem realizados quando aquela Indicação é atendida. Frustante seria a gente 



tá cobrando e nada tá acontecendo, assim como era lá no passado. Hoje a gente pede, 

questiona e as coisas acontecem. Acontecem, porque a gestão está vendo e resolvendo. 

Fica aqui umas dicas. Fica aqui o pedido da aprovação das Leis e vamos seguir adiante, com um 

trabalho firme.  

Mandar um abraço especial a todos que fazem parte da equipe do Rudinho e que sempre nos 

acompanham aqui na Câmara de Vereadores. Dizer que estamos a disposição e que contem 

comigo. Com essas três leis, já são doze leis que apresentam aqui na Casa, em dois anos 

apenas. Acho que já sou o vereador que mais apresentou projeto aqui na Casa e todos visando 

a melhoria do atalaiense e do município de Atalaia. 

Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“Excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimas senhoras vereadoras aqui presentes, 

excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes. Toda a população de Atalaia, transmitida 

pelo Atalaia Pop e pela rádio local.  

Estava atento ouvindo os pronunciamentos e vi o pronunciamento do líder. Pergunto, líder, 

qual o moral que Vossa Excelência tem de vir a uma Tribuna, defender um Governo desse? Eu 

pergunto a Vossa Excelência, se dorme bem? Acho que não, porque se Vossa Excelência 

dormisse bem, a UPA que foi desviada do município de Atalaia, que Vossa Excelência desviou, 

com a sua esposa que era secretária de Saúde, quantas pessoas em nosso município morreu, 

porque precisava dessa UPA que não tem em nosso município?  

Qual o moral que Vossa Excelência tem, quando tinha o funcionário da Saúde com sete meses 

sem receber e a folha pronta para pagar na sexta-feira e Vossa Excelência mandou sacar o 

dinheiro em espécie, para comprar um carro no Juazeiro e deixando a população de Atalaia 

morrendo de fome.  

Então, me diga qual o moral que Vossa Excelência tem? Você é um desmoralizado no 

município de Atalaia. Não tem competência e não tem moral nenhuma de vir falar nesta 

Tribuna, porque Vossa Excelência é corrupto, desviou o dinheiro da cidade de Atalaia, 

principalmente da Saúde. Funcionários com sete meses de atraso, porque seu sogro não 

pagava e você esbanjando. Se não tivesse saído aquela liminar e o Zé do Pedrinho não tivesse 

assumido, a Saúde já tinha acabado e desmantelado, porque ele já estava em São Paulo na 

sala do automóvel, comprando uma Ferrari. Esse rapaz aqui, qual a competência que tem? 

Procure o seu lugar, me respeite, fedelho.      

Vamos mudar de tema e falar dessa mal administração. Chega aqui e só vejo os comentários, 

que é a cidade dos sonhos. O vereador Mauricio Tenório vai e mostra a realidade. Estive no 

campo do São Sebastião e o campo abandonado há um ano. Quando postei o vídeo, passaram 

a máquina. Vou daqui pra sexta pra ver se o serviço está feito, porque, passar a máquina e não 

terminar, vou tá cobrando.  



Eu até, população de Atalaia, mandei fazer um carimbo pra mim. Um carimbo de resolvido. 

Mas, não estou botando mais esse carimbo de resolvido, porque o meu carimbo tem o selo do 

INMETRO. E, essas obras de Atalaia, é tudo paraguaia, porque não faz nada. Me diga qual a 

obra que está sendo feita neste município? Vou lá e mostro uma quadra, como estive ontem 

no Deus É Fiel, onde a quadra estava abandonada, com o lixo estampado. É mentira do 

vereador? Em frente a um Posto de Saúde, um esgoto a céu aberto, que nem um cadeirante 

pode entrar lá. Então, procure o seu lugar e me respeite.  

Vereador Anderson, vereador Fernando, temos que trabalhar mais unidos e mostrar a essa 

população, cobrar das autoridades. Cobrar no Ministério Público o contrato da OK. Não existe 

pagar um milhão de reais e não ter carro para pegar o lixo e nem máquina para ajeitar as 

estradas.  

Que seja feito um ofício, com os três vereadores cobrando aqui, a folha da Saúde do nosso 

município. Dos contratados e dos comissionados, que quero mostrar, se essa folha chegar 

aqui, o que é que tá acontecendo naquela Saúde. Funcionários com altos-cargos e com carro 

local, no final de semana indo pra casa. Isso é o Governo da transformação? Esse é o Governo 

da perseguição. Tá ali o Beto, que foi posto pra fora, porque é amigo do Aloísio Chulapa. Esse é 

o Governo da perseguição. 

Quero que alguém me mostre a mudança de Atalaia, porque as quadras, os campos, as 

creches, as escolas, tudo desmantelado”. 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) – Aparte 

“Quero lhe parabenizar por mostrara realidade hoje da nossa cidade, que não é essa que a 

gente ver aí nos sites pagos. Hoje, os sites de Atalaia são pagos pela gestão para que ninguém 

publique nada que contrarie o gosto da atual gestão. Fiz um comentário no site do Atalaia na 

Hora e era eu comentando e ele apagando. Então, um site sem responsabilidade e que tá 

apoiando essa atual gestão. Então, parabéns pelos vídeos e conte comigo”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Obrigado vereador. E vou mostrar. Todos os dias vou mostrar a realidade. A população de 

Atalaia está vendo e a do Estado, do Brasil está vendo que é a prefeita da incompetência e da 

irresponsabilidade. E, além disso, tão irresponsável essa prefeita que coloca um líder que não 

tem moral. Como é que bota um líder desse, para liderar um colegiado desse? Vereadores que 

passaram pela bancada passada, como vocês se submetem a ser liderado por um cidadão 

desse, sem moral e sem responsabilidade nenhuma. Tem tudo na Prefeitura e vocês não tem 

nada. Aí vem dar de bom moço. Meu amigo, quando você tirou o dinheiro do povo lá, que o 

povo estava passando necessidade e você foi comprar o carro no Juazeiro, isso não dói no seu 

coração? Quando Vossa Excelência ver aqui uma pessoa que morreu no município por falta de 

uma UPA que Vossa Excelência desviou o dinheiro, não dói em seu coração? Seja pelo menos 

humano e chegue nesta Tribuna e peça desculpa a população de Atalaia, pelo mal que causou. 

Por onde você passou, deixou rastros. Passou no Bolsa Família e até um coitado do Alto, teve 

que pagar a conta, que foi o irmão do Biu Leiteiro, que morreu do coração, para assumir uma 

culpa que você fez, fazendo empréstimos do Bolsa Família e desviando dinheiro do Bolsa 



Família. Então, qual o moral que Vossa Excelência tem para subir nesta Tribuna e defender? 

Procure o seu lugar, porque Vossa Excelência não tem moral aqui de falar nada. Vossa 

Excelência é um mal feitor e junto com essa ditadura, é quem está fazendo mal a essa 

população de Atalaia. 

Tô aqui para mostrar esses desmandos, para mostrar a incompetência desse líder, para 

mostrar a incompetência dessa prefeita e desses secretários. Vão resolver a casa da Sandra, 

que tá desde o ano passado. E vai chover de novo e vai derrubar a casa da mulher. Cadê o 

dinheiro da Defesa Civil? Cadê a Prefeitura?  

Está aqui o vereador para denunciar essa prefeita incompetente, esse vereador irresponsável e 

mostrar a realidade de Atalaia. Doa a quem doer, porque Mauricio Tenório não tem medo de 

ninguém. Nem faça cara feia, nem faça biquinho, porque Mauricio Tenório não tem medo de 

ninguém. Vai denunciar e mostrar os erros desse município. 

E, um abraço em cada um dos atalaienses. Podem confiar no vereador Mauricio Tenório que a 

cada dia vai mostrar cada vez mais os desmandos”. 

Vereador Anderson Medeiros         

“Bom dia. Hoje quero saudar a todas as mulheres em nome da Solange. Mandar um abraço 

para o meu amigo Phablo do Atalaia Pop. Saudar a todos do Plenário em nome do meu irmão 

Roberto. Saudar a todos os vereadores em nome do meu amigo Neto Acioli. 

Em uma sessão aqui ouvi o vereador Mauricio Tenório chamar o vereador Rudinho de menino 

de recado e fiquem tentando entender o motivo. Mas, na sessão passada, eu vi no telefone do 

Rudinho, ele recebendo mensagem da prefeita. A prefeita dizendo a ele o que ele vvem dizer 

aqui. A gente fica decepcionado vereador. O senhor está se perdendo no seu caminho politico. 

O senhor vem abandonando os seus amigos que lhe ajudaram a sentar nesta cadeira. Tá aí o 

seu amigo-irmão Beto Gaúcho, que é mais uma vítima. Até a eleição, a cidade de Atalaia vai se 

transformar naquela novela, a próxima vítima. Quem será a próxima vítima? Tem o Beto e têm 

outros dois nomes que estamos esperando só a confirmação. Até a eleição vai ser assim, um 

dispensado, outro humilhado. E, você vereador, abandonou todos os seus amigos, pelo poder. 

Você é aquele poder vereador, que crucificou Jesus Cristo. A pessoa fala com você e você não 

leva nada a sério. É triste vê você manobrado por uma prefeita, fazer o que a prefeita manda. 

Você veio aqui na Tribuna mentir. Vereador, você é um mentiroso. Você conhece os fatos. 

Tudo que eu disse aqui, você aproveitou a fala depois da minha, para desmentir. Mas, contra 

fatos, vereador, não existe argumentos. Sabemos que tudo que você faz hoje, você é 

financiado pela Prefeitura de Atalaia. Povo de Atalaia, é uma vergonha está aqui como um 

fiscal do Legislativo e fazer o papel que o vereador Rudinho faz hoje. Não existe, não entra na 

minha cabeça. Tantos amigos colocaram ele aqui e hoje é um pau mandado. Estamos aqui 

mostrando a realidade ao povo de Atalaia. 

O povo tá vendo. Prefeita, o povo está esperando você em casa. É o povo quem vai dizer a 

você, não vá pensando que você vai para uma eleição pensando que é igual a eleição passada. 

Que o povo tinha você em Atalaia como uma mudança”. 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 



“Eu andando esses dias em Atalaia, conhecida como a cidade do lixo. Sinto falta da prefeita 

pegar aquela bata, pegar os comparsas dela e ir pra lá varrer a rua. Prefeita, vá varrer a rua 

com o seu povo que tava no começo do mandato. Faltou folego foi? Por que a rua está toda 

suja. Pegue seu povo, sua equipe que tava lá, que vou postar aquela foto depois. Então, tá 

faltando aquela equipe dela para varrer a rua”. 

Vereador Anderson Medeiros 

“Então, vereador Rudinho, o senhor, desde o começo do mandato, que fala da gestão passada. 

O senhor não tem o que falar da gestão passada. Conheci o senhor na cozinha do Chico. Então, 

se o senhor vem aqui e não quer elogiar, não maltrate, porque fica feio para o senhor, que é 

daqui de Atalaia, a população conhece o senhor de criança e sabe dos benefícios que a família 

Vigário já levou para o senhor. Estou falando isso, não é como um vereador aqui, seu colega de 

bancada, de Parlamento, é como um amigo de rua que você sempre foi. Está feio demais o seu 

papel. O vereador Mauricio chega aqui e acaba com o senhor e o senhor fica aí sem o ter o que 

dizer.  

Não vim aqui, como disse na sessão passada, defender a gestão passada. Mas, de hoje por 

diante, quem chegar aqui nesta Tribuna, para falar da gestão passada, porque no começo do 

mandato se tinha o que dizer da gestão passada, mas hoje não tem mais. Hoje tá aí, vim agora 

da Branca, fui na Rua Boa Esperança, onde tá lá um esgoto a céu aberto. Fiz um vídeo e tá 

aqui, depois o senhor vai ver, dá uma curtida lá. A mulher tá lá morando dentro da lama e num 

é aquela lama que quando a gente joga a bola, cai dentro. É lama com fezes, mijo de rato  e a 

mulher está sofrendo, porque toda vez que ela vai almoçar, almoça sentindo o cheiro da lama. 

Faça alguma coisa o senhor que é líder. Será que o senhor tem voz lá, porque ninguém tem voz 

lá. Será que o senhor tem?  

O senhor vem aqui e fala da gestão passada. Qual a diferença? Tem gratificação do mesmo 

jeito da gestão passada. Tá aí gente que tava trabalhando e por acordo político diz que fique 

em casa, que ainda vai botar uma gratificação. Vem aqui para tá conversando e falando balela, 

coisa que todo mundo na rua sabe. Isso não existe vereador. Não pagaram o rateio dos 

professores, porque pegaram o dinheiro e gastaram com os contratos. Daqui a pouco tão 

chegando nas casas e pedindo por povo desligar a tv e ir dormir. É o que a gente tá vendo, 

proibindo funcionário. Já tem um emprego humilhante, que quando chega no início do ano é 

demitido, não recebe férias, não recebe o mês de janeiro e agora não pode andar nas festas. O 

Beto Gaúcho, porque é amigo do Chulapa, foi demitido. Isso por ser amigo do Chulapa, que 

tanto ajudou Vossa Excelência. Meu amigo, é complicado demais, você dizer que o Chulapa 

não lhe ajudou? Eu fui numa casa lá e quem tirou o meu adesivo de lá, foi o pessoal do 

Chulapa, para votarem em você. É complicado demais a sua vida vereador. Acho que hoje, o 

pior papel você faz aqui, que é o de defender uma gestão que não tem compromisso com o 

povo, de nariz empinado e uma prefeita que chega e diz a qualquer um, ah se ele gosta de 

briga, acertou, pois quem gosta e briga sou eu. Então, é decepcionante demais, humilha 

vereador. Agora tá humilhando os contratados. 

Colocaram lá no Amâncio um diretor, o Cícero. O diretor Cícero conseguiu uma façanha. 

Ninguém nunca conseguiu isso em Atalaia, mas o diretor Cícero foi candidato a diretor da 

Escola Floriano Peixoto e nem um aluno sequer foi votar nele e ele era candidato único. Não 



apareceu um aluno. Ficaram lá até escurecer e disseram ao Cícero que era melhor ele ir pra 

casa, porque num tem quórum. A sua prefeita bota um gestor lá na escola para maltratar, para 

pisotear. Tem um capanga dele lá que age da mesma forma, coagindo. Hoje, povo de Atalaia, 

os contratados são tratados como escravos. Fica o diretor na porta da escola, humilhando. O 

diretor Cícero quando chega um aluno, ele olha para o relógio e olha pra pessoa. Isso é 

humilhante demais o que a gente ver na nossa cidade. É um total descaso com toda a 

população. 

Deixo aqui  a minha indignação. Sei do que fiz, por isso que sai. Nunca concordei com nada. 

Tem vereador aqui que sabe o que eu tô dizendo. Acho que no começo de 2021 ou no meio do 

ano de 2021, eu procurei uns vereadores e disse que ia sair da situação e estava disposto a 

sair, porque eu fui acostumado com outra administração. Nunca vi isso na minha cidade, um 

prefeito que deu um emprego, porque prometeu, você prefeita deu um emprego porque 

chegou na porta do cidadão de bem de Atalaia e prometeu um emprego a ele. Você enganou, 

chegou lá, prometeu o emprego, mas porque não disse que depois ia humilhar. É o que a 

senhora está fazendo hoje com o povo de Atalaia. Num faça isso não, que o povo da minha 

cidade não merece isso não. O povo vem sofrendo. Tem muita gente esperando a senhora em 

casa e vai lhe dizer a verdade, que a eleição que vem não vai ser igual a passada.  

Ninguém venha aqui criticar a gestão passada, porque aqui não se tem o que dizer da gestão 

passada, pois esta atual está pior do que a passada. Tá aí a nossa cidade cheia de fake news. 

Sei quem são. Estão aqui falando comigo, passaram a quarta, quinta e a sexta-feira toda no 

meu Instagram e eu respondendo tudo. Não tenho o rabo preso com ninguém, nunca fiz nada 

de errado na minha vida. Agora, Atalaia está infestada de fake news.  

Conversando esses dias com um amigo meu que disse que não podíamos atribuir esses fake 

news a prefeita. Eu não posso, não tenho provas. Mas, só falam de mim, do Mauricio, da 

Camyla e do André. Toda postagem que tem da gente, entra um fake news e mete o cacete na 

gente, só defende a gestão. A cidade é pequena, a gente conhece todo mundo e sabe quem tá 

por traz de muita coisa. 

Quero agradecer a todos vocês e dizer que o vereador Anderson Medeiros está aqui, firme e 

forte, determinado a ajudar ao meu povo, porque vim para esta Casa aqui para atender a você 

atalaiense que me colocou aqui. Não vim aqui segurar no rabo de saia de prefeita, para tá 

correndo atrás dela pra cima e pra baixo. Tenho a minha posição. Sou vereador até dezembro 

2024. Até lá sou vereador e vou tá aqui correndo atrás dos seus direitos. 

Um abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos nós”. 

Vereadora Lays Melo – PSC 

“Bom dia a todos. Saúdo os nobres vereadores através do presidente José Cicero e estendo 

cumprimentos a todos da paleteia, em nome da mina mãe Cida Melo.  

Faço uso da Tribuna hoje para parabenizar a todas as mulheres atalaienses. Estamos na 

semana da Mulher, amanhã é um dia que marca uma luta, porque a gente sabe que dia das 

mulheres é todo dia, a mulher mãe, empreendedora, professora, esteja ela em qualquer 

profissão, atuação. O dia 8 é marcado por um dia de luta, um dia de força, onde conquistamos 



muito, mas ainda temos muito mais a conquistar. A todas as mulheres atalaienses, um Feliz Dia 

da Mulher antecipado. 

Essas programações, eu fico muito honrada. Tem alguns eventos da Educação que me 

chamaram para ministrar palestras também tem Igrejas e fico muito feliz, tanto em abordar 

assuntos da Saúde, pois, por formação, sou enfermeira, como também por vereadora, sobre a 

minha vida. 

Aproveito a Tribuna, o aniversário da minha mãe foi no dia 5 de março e mais uma vez quero 

parabenizá-la pela mulher força, guerreira que ela é. Se hoje estou nesta posição como 

vereadora, é uma realização também do sonho dela, que lutou tanto durante 20 anos e se viu 

realizada em mim como filha. Um trabalho que sou muito feliz em dá continuidade. As vezes 

tão pouco exposto aqui em Tribuna, mas tão feito pela sociedade. As vezes você é esquecida, 

mas faço questão de lembrar. Uma vez tiraram chacota do meu emblema que dizia assim, pela 

saúde e pelo social, o trabalho não pode parar. Muitas vezes as pessoas esquecem, mas faço 

questão de te lembrar, que tantas coisas, eu tenho 30 anos, mas durante 25 anos vejo minha 

mãe se submeter a coisas incríveis, tanto para salvar vidas, quanto pelo social. Tenho um 

grande orgulho de você e hoje a Tribuna é para dar um feliz aniversário a você e lhe desejar 

também um feliz Dia das Mulheres, por tudo que você já fez e plantou aqui em Atalaia, pelos 

grupos políticos que você construiu, pela sua historia e a sua dedicação a sua filha, para fazê-la 

vereadora deste município. Eu amo você. Que fique bem claro aqui e registrado. Queria 

desejar um Feliz Dia das Mulheres a você, representando assim a todas as mulheres de Atalaia. 

Vários ofícios foram encaminhados nas últimas semanas, na semana de recesso. Como sempre 

falo, a minha política é do dia a dia e voltada a toda população. Então, é escutando cada 

cidadão atalaiense, que venho fazer as solicitações, as reivindicações. Estou no aguardo dos 

ofícios de respostas, que é uma luta minha em todas as Secretarias. Se aquele ofício não foi 

atendido, gostaria de receber um ofício explicando o porquê e o porquê da demora. Cito aqui 

alguns, relacionados a Pirajá na questão da iluminação e limpeza urbana, a questão do 

Loteamento Jardins, onde tenho recebido muitas reivindicações, para solicitar um dia a mais 

na coleta, como também a questão de iluminação. Assim como a Rua José Procópio também 

teve reivindicações, a Ouricuri, a questão do São Pedro. Fico no aguardo da Secretaria de 

Infraestrutura, para que a gente possa resolver o mais rápido possível, essas reivindicações da 

população.  

Oi solicitado também, na sessão passada, e eu aguardo, as Moções de Congratulações aos 

policiais que estiveram guardando a minha vida e a vida do meu, no acidente, dia sete de 

janeiro. Gostaria de solicitar mais uma vez as Moções de Congratulações ao sargento Correia, 

ao Estênio e ao Fernandes, que são da guarnição do Pilar. Eles merecem essa homenagem. 

Logo encaminharei ofícios pedindo elogios de forma individuais.  

Gostaria de solicitar também, um ofício, para reparação do ponto de ônibus da Vila José 

Paulino, o que é próximo ao ponto de ônibus de Capela. Essa é uma reivindicação dos 

motoristas, dos taxistas. 

Falar a vocês que é um trabalho árduo aqui nesta Casa, mas, que cada um da sua forma, do 

seu jeito, vê uma pasta recheada de trabalho, recheada de Indicações, projetos. Que possamos 



cada vez mais, cada um de nós, da sua forma, representar cada localidade, abranger mais 

ainda Atalaia e cada vez fazer um trabalho melhor pra população atalaiense. 

Sem mais nada a declarar, desejo a todos uma ótima terça-feira, um mês recheado de muita 

paz, muita luz e Deus no coração de todos vocês”. 

Vereadora Janaína do Cal (MDB)  

“Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Cicinho e demais vereadores. 

Meus cumprimentos hoje são especiais a Solange, a Lourdinha, a Karla, a Cida Melo, Dona 

Dulce, Lays e todas as funcionárias desta Casa, pelo Dia Internacional da Mulher, pelo qual é 

lembrado na data de amanhã, mas, tenham a certeza que o nosso dia são todos os dias. 

Trago hoje aqui, porque tenho a certeza que é o que mais a população atalaiense almeja, que 

é o que mais a população atalaiense espera de nos vereadores, ao fazer uso da Tribuna, as 

minhas Indicações de hoje, buscando sempre as melhorias para o nosso município, os anseios 

da nossa população. Tenho certeza que juntamente com o Poder Executivo, com todo o 

empenho da prefeita Ceci, aos poucos e na medida do possível, a gente vem desenvolvendo. 

Então, hoje eu peço que sejam tomadas providências urgentes desse problema, que tenho 

certeza que todos os atalaienses sofrem com ele, que é sobre o transito da Rua Professor 

Genário Cardoso. Existe até umas sinalizações lá, não entendo da parte de trânsito, mas tenho 

certeza que o município tem pessoas capacitadas para resolver aquela situação. Motocicleta, 

carros, caminhões de grande e pequeno porte que precisam descarregar no comércio, existem 

algumas sinalizações que não são obedecidas. Que se tenham uma sinalização adequada e que 

não prejudique a ninguém, desde os pedestres aos que precisam e fazem uso de veículos por 

conta de seus comércios. Aqui não queremos prejudicar ninguém, pelo contrário, queremos 

procurar uma solução que seja benéfica a toda população. E que haja, já que infelizmente o ser 

humano muitas vezes só obedecem mediante uma penalidade, então que haja uma 

penalidade para quem não quer obedecer a Lei de Trânsito.  

Outra Indicação minha, nós sabemos que o município ele tem reformado ou, como sempre 

digo aqui, reconstruído alguns prédios públicos, dentre eles o da Saúde, como já pudemos 

observar cinco unidades totalmente reconstruídas, o auditório da Saúde, o Centro de 

Especialidades e a parte da fisioterapia. Estou sabendo que existe um cronograma e mais 

unidades vão começar as suas reformas, e venho através dessa Indicação solicitar da prefeita 

Ceci, junto com a secretária Daniela, que dê uma prioridade nesta próxima etapa, a unidade de 

Saúde da Nova Olinda, que está precisando de uma reforma e de um ambiente mais salubre 

para os seus servidores. E, principalmente, para assistir aos usuários da Nova Olinda.  

Minha outra Indicação aqui hoje, especialmente pelo Dia da Mulher, gostaria de pedir também 

a secretária de Saúde, junto com a prefeita, que em especial e em alusão ao Mês da Mulher, 

possa determinar uma data desse mês, comunicada com antecedência pelos agentes 

comunitários de Saúde nas suas áreas, para que as vans trazidas ao município pela deputada 

estadual Fátima Canuto, uma grande mulher que também merece todas as honrarias neste 

mês da mulher, que essas vans sejam encaminhadas, a odontológica e a clinica, que sejam 

encaminhadas para o Povoado Chã da Jaqueira. Que possa assistir aquelas mulheres e assim 



minimizar mais as demandas dos atendimentos nas unidades, no que diz respeito a parte 

odontológica e de saúde da mulher.  

Falando no mês da Mulher gostaria de lembrar que esta vereadora tem aprovados aqui 

projetos que hoje são leis municipais, de autoria desta vereadora, aprovada por unanimidade 

por esta Casa e sancionada pela prefeita. A Lei do Sinal Vermelho, a Lei Maria da Penha vai a 

Escola, a Lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e hoje queria, de primeira 

mão, apenas um spolier, dizer que neste mês a vereadora Janaína do Cal, de imediato será um 

projeto criado no Distrito Branca, mas com é em Deus alcançará todo o município. É o projeto 

assistencial Todas por Uma, que será lançado este mês no Distrito Branca, onde amos 

promover muitas ações voltadas para o esporte, para o atendimento jurídico, para o 

atendimento médico e assistencial, as mulheres do Distrito Branca. Muito em breve vamos 

fazer esse lançamento e, desde já, quero agradecer a deputada Fátima Canuto, que não tem 

medido esforços para ajudar na concretização desse projeto, a prefeita Ceci e as parcerias com 

as Secretarias municipais. Tenho certeza que será um grande projeto, de grande valia e que vai 

ajudar a todas nós mulheres atalaienses”. 

Vereador Rudinho Rodrigues – Aparte 

“Vereadora, aproveitando o gancho, quando você fala que temos que subir na Tribuna para 

falar o que realmente interessa a população, o trabalho do vereador. Fico triste quando o 

vereador, como exemplo, o vereador Anderson sobe para falar mentiras e jogar contra mim. 

Dizer que viu mensagens minha no celular, recebendo mensagens da prefeita, ou ele hackeou 

o meu celular ou ele tem a senha. Então, quem é que está mentindo aqui? Quem tá mentindo 

aqui não sou eu. 

Outra coisa, dizer que eu abandono a equipe. Minha equipe sempre está aqui presente, nunca 

abandonei ninguém. Acho que quem abandonou não fui eu. O nome que tá ruim pra reeleição 

não é o meu. Vamos pra frente, que acho que a história vai mostrar. Como ele falou, só é 

vereador até dezembro de 2024, eu também concordo, o resultado vai ser esse mesmo”. 

Vereadora Lays Melo – Aparte 

“Vereadora Janaína, algo importante a citar, que acabei esquecendo, é que está acontecendo a 

Semana da Mulher, pela Secretaria de Assistência Social do município. Vale salientar que 

começou ontem, com palestras de autoestima feminina, amor próprio e como poder se 

libertar. Ocorreu lá no Clube, na Ouricuri vi algumas fotos. Nesta terça-feira com palestra 

sobre o empoderamento da mulher na terceira idade, com as idosas do CRAS. Quarta-feira, no 

dia Internacional da Mulher vai tá acontecendo palestra  com o tema mulher com deficiência e 

seu espaço na sociedade. Corte de cabelo, ações sociais, designer de sobrancelhas, limpeza de 

pele, pintura de unhas. Palestras sobre o autocuidado feminino, a trajetória das lutas, palestra 

sobre a mulher no esporte, na saúde da mulher. Toda semana vai ter a entrega de 

lembrancinhas, treinamento funcional. Encerrando a semana da mulher, na sexta-feira, dia 10, 

palestra com a equipe do CREAS, com o tema mecanismo de proteção a mulher. Também com 

várias ações sociais. Aproveito para parabenizar a Assistência e a gestão por essas ações, que 

são muito importante”. 



Vereadora Janaína do Cal 

“É isso o que a população precisa ouvir e participar. Secretaria de Educação e a Secretaria de 

Saúde também estarão promovendo algumas ações voltadas à mulher. 

Eu aqui encerro as minhas palavras, desejando a todas as mulheres, em seu nome vereadora 

Lays, uma vereadora nova na Casa, nova de idade, mas que tem feito um grande trabalho pelo 

município. Talvez sejamos aqui a minoria, mas, tenho a certeza, que diante da população 

atalaiense, nós mulheres somos a maioria no que diz respeito ao trabalho, ao respeito e ao 

bem querer do povo atalaiense”. 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

“Bom dia a todos. Em nome de Deus, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de tá 

aqui na Tribuna, sendo a voz e a vez do povo de Atalaia. 

Hoje, um dia muito importante, que antecede o Dia Internacional das Mulheres. Por isso, 

gostaria de saudar, na pessoa da vice-presidente da Casa, a vereadora Lays e a vereadora 

Janaína, saudar a todas as mulheres presentes na sessão de hoje. E, no nome da servidora 

Solange, saudar a todos os atalaienses que acompanham corriqueiramente os debates e as 

construções que acontecem nesta Casa, que, no final, de todas as falácias, o que tem que 

prevalecer é o bem da coletividade, é o bem da sociedade, é o melhor para o povo de Atalaia. 

E, assim é feito nesta Casa Legislativa. Nós vereadores, no decorrer de tantos mandatos e 

alguns iniciando na carreira política, no final sempre prioriza o bem estar do povo de Atalaia. 

Parabéns a todas as mulheres do município de Atalaia. Em especial, a Maria Aparecida, a 

mamãe que está lá em casa e com certeza já foi um pouco de mãe de vários atalaienses. 

Mamãe, eu te amo.  

Iniciando um debate que realmente tenha importância para o município de Atalaia, a gente 

que convive diariamente aqui nas ruas desta cidade, a gente vem sentindo falta, desde o ano 

passado, toda a movimentação que existia do fluxo turístico aqui no município, destinado ao 

Santuário Santa Tereza. Ainda na Legislatura passada, fiz uma Indicação aqui que foi aprovada 

por todos os vereadores, que a gente conseguiu incluir o Balneário de Santa Tereza na 

programação oficial de turismo do Estado de Alagoas. Foi uma conquista grande que tivemos 

para o nosso município.  

Hoje, por meio judiciais e por problemas que a população ainda não consegue entender, a 

gente tem o Balneário fechado. Minha sugestão é que haja uma união de forças da Casa 

Legislativa, da Prefeitura, do setor jurídico, para que a gente possa tentar legalizar e, se 

possível, iniciar um processo de desapropriação e transformar aquela área em um Parque 

Municipal. Transformando em um Parque Municipal, criar regras para que as pessoas 

realmente visitem, aproveitem e o parque tenha condições de se manter e se sustentar. Esta é 

a minha sugestão. Hoje essa sugestão vem de forma empírica, porque não sei o tamanho da 

problemática, não sei os bastidores. Não só eu, como toda a população de Atalaia, não sabe. 

Mas, o que a gente espera é que tenha uma nova data para reabertura do nosso Santuário, 

que já vinha enchendo de orgulho a nossa gente, a nossa terra. Muitos  e muitos amigos já 

falavam com a gente no Instagram, pedindo informação, sobre como funcionava o Parque e 



quais os dias. Espero que haja esse consenso, pra gente resgatar esse patrimônio que deixou 

de ser privado há muito tempo e passou a ser patrimônio do município de Atalaia. Vamos 

correr agora pra legalizar”. 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

“Gostaria de fazer uma cobrança ao DNIT, de uma solicitação que já  foi feita até pelo próprio 

vereador Anderson Medeiros, lá atrás, com relação a essa ladeira que dá acesso a Atalaia, pois, 

depois do Cisne Branco, não tem uma lâmpada até chegar aqui em baixo na cidade. A 

população do bairro José Paulino as vezes me ligam, cobrando isso. Peço que essa Indicaçao 

seja atendida, pelo bem do nosso povo e de nossa cidade. 

E, também aqui, aproveitando o gancho, parabenizar a todas as mulheres, em nome da minha 

esposa, da minha mãe, das minhas irmãs, da minha filha”. 

Vereador Anilson Júnior 

“Muito importante o vereador levantar essa questão. Este requerimento ele já foi ofertado em 

outras gestões, por mim e também pelo vereador Alexandre Tenório. Sabemos que a 

iluminação naquela região pode salvar vidas, pode minimizar acidentes. Neste período, 

principalmente, que é de colheita, a gente ver os caminhões de cana caindo naquela levada. E, 

com certeza que com uma iluminação de qualidade, teria redução nos acidentes. Então, é 

qualidade de vida gente brigar e conseguir essa iluminação para aquela reunião. Parabéns 

vereador. 

Na sessão passada, a Casa Legislativa levantou a questão dos serviços da BRK. O povo, o 

usuário de Atalaia está tendo um serviço de péssima qualidade. Tem dia que tem água com 

força, mas tem semana que não chega água em casa. Esses reparos que estão fazendo, 

acabando com o patrimônio de Atalaia, com as vias com o asfalto, é necessário a gente fazer 

valer a Lei que foi aprovada nesta Casa e começar a apertar e multar, para que a gente não 

peca o que nós já conquistamos.  

Mais uma vez termino o meu pronunciamento, dando os parabéns antecipado para todas as 

mulheres de Atalaia. 

Precisar também registrar aqui que hoje nosso município também é gerido por uma mulher. E, 

por ser gerido por uma mulher, a gente ver que Atalaia hoje tem um olhar diferenciado e mais 

humano, um olhar mais aconchegante”. 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

 “Quero neste momento, como não tive a oportunidade, por estar doente, de vim na terça-

feira passada, de parabenizar a todo atalaiense pela passagem do Carnaval, uma festa 

tradicional, que pela pandemia não pode ser feita. Dizer aos atalaienses que estão de parabéns 

por ter brincado esse Carnaval com muita paz e tranquilhidade. Parabenizar a todos os blocos 

que desfilaram na avenida de Atalaia, aqueles que desfilaram nos Povoados. Parabenizar ao 

bloco da ressaca do Povoado Santo Antônio, que foi uma festa voltada para o povo de lá e, 

graças a Deus, foi tudo tranquilho. 



Parabenizar a todas as mulheres do nosso Brasil, do nosso Estado, da nossa querida Atalaia. 

Em nome das mulheres aqui da Câmara, da vereadora Lays e da vereadora Janaína, 

parabenizar a todos as mulheres aqui desta Casa. Em nome da minha mãe, da mina irmã. 

Parabenizar a prefeita de Atalaia, por ser mulher e por tá atuando muito bem no nosso 

município.  

Sei que dificuldades existem, sei que tem coisas que precisam melhorar, mas, com fé em Deus, 

vai melhorar, para que Atalaia volte a respirar no cenário estadual.  

Com a volta do ano legislativo, que cada vereador, dentro da sua inteligência e da sua 

capacidade, que trabalhe em torno de Atalaia. Quero dizer ao nobre vereador Mauricio 

Tenório, que continue fazendo o seu trabalho, que é o trabalho do vereador. Os vereadores de 

sustentação, também trabalham, não precisam está expondo em redes sociais, mas é um 

trabalho diferenciado para todo o povo de Atalaia, porque a gente aqui quer o melhor para o 

povo de Atalaia, seja da oposição ou da situação. O importante pra gente vereador é que o 

povo de Atalaia se sinta muito bem”.      

   


