
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 07 de dezembro de 2021 

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 Alexandre Tenório 

“Senhor presidente, apresentei umas Indicações hoje no sentido de pedir a 

colaboração do Executivo do município, sei que a prefeita Cecília vem 

demonstrando ser bem intencionada, nas conversas que tive com ela, mostra 

ser uma pessoa do coração bom. E tô fazendo essas indicações baseado na 

melhoria do nosso povo.  

 

A primeira Indicação é um pedido que ela possa no mês de dezembro, já que é 

um mês que a gente sabe que existe muita despesa, existem as 

confraternizações em toda a família e o funcionário, para todos os efeitos, ele 

quer comprar uma roupa nova para o menino, quer comprar um sapato novo. 

Então, o funcionário efetivo do município ele já tem o décimo terceiro na data 

do seu aniversário. Minha solicitação é que ela tivesse o amor pelo funcionário, 

já que todo funcionário comissionado e contratado já é de autoria dela né. Ela 

nomeia. Mas, que demonstrasse isso e pagasse o décimo terceiro dos 

funcionários contratados e comissionados do nosso município. Seria uma ajuda 

grande, tanto para o comércio local, como para esses pais e mães de família.  

 

Sim, tinha feito uma Indicação aqui, mas a vereadora Janaína disse que já tinha 

feito uma Indicação de sua autoria, com relação a Secretaria da Mulher. Essa 

Secretaria entendo eu que é uma Secretaria de extrema importância para o 

município. Queria não reiterar, mas pedir a prefeita, e ao Executivo do 

município, até porque tem que ser oriundo dele um projeto, porque isso traz 

despesas para o município. E criar secretaria da mulher junto com a secretaria 



da Juventude, parece que o departamento da Juventude já tem um município. 

Eu só não sei se ele é vinculado a Secretaria da Mulher. 

 

Estou dando entrada hoje, se não conseguir dar entrada hoje, estarei dando 

amanhã, pedindo que a Secretaria de Recursos Hídricos do município, que 

possa fazer a instalação daqueles poços do Varese e Brasileiro, e daqui do 

Gavião. Haja visto que já foram perfurados os poços e já estão com os 

equipamentos eletrônicos já instalados. O única coisa que está faltando agora é 

a demanda da energia. Tive uma informação da deputada Jó Pereira que se 

fazendo um requerimento à Secretaria de Recursos Hídricos e o secretário 

manda fazer a ligação. Creio eu que daqui pra sexta-feira estaremos com essa 

situação resolvida.  

 

E, se caso não consiga resolver isso, vou falar com a prefeita. E, se caso não 

resolver, o jeito é eu ter que fazer do meu bolso, porque a comunidade lá 

precisa. Não só na questão da energia, mas na questão da destruição pelos 

tubos. 

 

A outra Indicação é uma situação que os municípios estão fazendo e isso é 

muito bom até para quem quer gerar renda no município. O município do Pilar, 

o município de Maceió já fizeram e outros municípios do Estado também. 

Quero que a prefeita Cecília mandasse um projeto de Lei para essa Casa, para 

dar a CNH social para aquelas pessoas que mais precisam. Para aquelas pessoas 

que não tem condições de tirar a carteira de motorista, que ela possa 

encaminhar e a gente aqui aprovar essa Lei. Quero pedir a colaboração  dos 

senhores vereadores. Que sejam dadas essas carteiras para aquelas pessoas que 

realmente não possam, financeiramente arcar com a despesa da CNH. Se ela 

puder fazer isso, será de extrema importância. 

 

Quero pedir aos senhores vereadores, a colaboração de vocês no sentido de se 

eu estiver que me afastar, por conta de que irei pra Maceió, não queria que os  

senhores tirassem de pauta essas Indicações. Sei que quando o vereador não tá, 

é de praxe do presidente tirar as Indicações. Mas, peço a colaboração de vocês 

no sentido que aprovem essas Indicações. 

 

Desejar a todos vocês e a população presente, uma excelente terça-feira. Que 

no decorrer da semana, Nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada 

um de vocês”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Gostaria de iniciar minhas palavras de hoje, em nome da secretária Glauciane 

Veiga, parabenizar a todos que fazem a Educação, em espacial a todos os 



alunos atalaienses da EJA, pela brilhante FEJAES que foi realizada na semana 

passada, dia 2 de dezembro. A Feira do Jovem e Adulto Empreendedor 

Sustentável, onde pudemos participar e prestigiar a apresentação de produtos 

sustentáveis de primeira qualidade, fabricados pelos nossos alunos. Estão todos 

de parabéns. 

 

Quero aqui agradecer a prefeita Ceci Rocha, deputada Fátima Canuto e 

secretária Nilza, que na última semana do mês de outubro, esta vereadora, 

juntamente com a Unidade de Saúde Branca I e com a Escola José Martins de 

Almeida, promovemos o Outubro Rosa, voltado também para as mulheres do 

Distrito Branca, alunos da EJA. E hoje, 25 mulheres do Distrito Branca, uma parte 

está fazendo hoje e a outra na quinta-feira, estarão realizando seu exame de 

mamografia. Então, não basta só a divulgação do mês do Outubro Rosa, as 

festividades, mas o mais importante é que elas estão realizando o exame. É com 

o exame da mamografia que a gente pode prevenir ou detectar o câncer de 

mama, precocemente”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) - Aparte 

 

“Fiz esse pedido na campanha Novembro Azul, onde temos essa demanda de 

exames, principalmente de próstata e córnea, mas infelizmente acho que a 

secretária passou despercebido, que não vi nenhum momento, nenhuma ação 

de âmbito para que fossem feitos exames também. Já que passou novembro, 

que façam em dezembro, em janeiro, mas que é muito importante para esse 

controle. O homem ficou de certa maneira, preterido”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Regimentalmente, na próxima sessão, se todas as matérias essenciais para 

finalização do ano legislativo, estiverem pautadas e votadas, na próxima semana 

nós entraremos em recesso. Então, gostaria hoje de fazer um breve balanço do 

trabalho da vereadora Janaína do Cal. 

 

Durante o ano de 2021 apresentei 37 Indicações nesta Casa, dentre as quais 18 

já foram atendidas. Indicações relevantes e muito importantes para o nosso 

município. Como a aquisição da ambulância para o Distrito Branca, reforma das 

Unidades de Saúde Branca I e II, onde estão sendo realizadas e acredito que 

ainda em dezembro, o Branca II será entregue. O Projeto Wi-Fi na praça, onde 

foram instalados em 9 localidades do município de Atalaia, garantindo a 

acessibilidade a todos os atalaienses à internet. 

 

Grandes Indicações que ainda não foram concretizadas, mas que já foram 

sinalizadas pela gestão e pela nossa deputada Fátima Canuto, como a instalação 



da torre de celular no Distrito Branca. Indicação que já foi apresentada por esta 

vereadora nesta Casa, aprovada por todos os vereadores. Indicação que foi 

apresentada pela deputada Fátima Canuto e aprovada por todos os deputados, 

a Indicação de número 908 na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e 

que encontra-se em tramitação. E, com fé em Deus, com muito trabalho e 

determinação, vamos ter esse pleito concretizado no Distrito Branca. 

 

A nossa Indicação da obra de saneamento do Distrito Branca, também feita pela 

deputada Fátima Canuto. Saneamento e calçamento nas ruas do Distrito Branca. 

 

Extensão da UBS do Povoado Chã da Jaqueira, que recebemos via gabinete 

oficio da Secretaria de Saúde, onde já está tendo o remapeamento, já houve a 

Plenária e essa comunidade muito em breve também terá a sua Unidade Básica 

de Saúde. 

 

Construção de banheiros e vestiário no Campo de Futebol do Distrito Branca. 

Onde no início do ano essas obras começarão a ser realizada, pois foi sinalizado 

pra mim, que está em tramitação para realizar. 

 

O ponto de ônibus na Chã da Jaqueira e no Gavião. Assim como a colocação de 

lixeiras públicas em todo o município de Atalaia.  

 

Desde já eu agradeço essa parceria. Parabenizo a todos os secretários que não 

tem medido esforços para contribuir com o trabalho da prefeita Cecília Rocha.  

 

Além dessas Indicações, através da minha autoria, já foram sancionadas duas 

grandes Leis em Atalaia. A Lei do programa do Código do Sinal Vermelho, uma 

lei em defensa e contra a violência contra a mulher. A Lei que cria o Dia D, 25 de 

março, instituindo a vacinação contra a HPV nos adolescentes, feita nas escolas, 

para que alcance um maior número de adolescente em nosso município. 

 

Como não poderia se de iniciativa do Legislativo, apresentei duas Indicações 

que hoje estão sendo lidos, vindo do Executivo. Que é a criação do Conselho 

Municipal em Defesa da Mulher, onde após a criação do Conselho, será 

instituída no município a Secretaria da Mulher. E, o desconto no pagamento do 

IPTU para todos os comerciantes e também para todos os cidadãos que 

colocarem câmeras de segurança nos seus estabelecimentos comerciais, ou em 

suas residências. Garantindo assim uma melhor segurança e um apoio a Policia, 

Guarda Municipal. Enfim, um apoio para a segurança em nosso município.  

 

Hoje nesta Casa estamos colocando em primeira votação, os projetos já foram 

lidos, encaminhados às Comissões, que já tramitou nas Comissões que 

elaboraram seus pareceres. Hoje entra em votação quatro grandes projetos, que 



são os 25, 26, 27 e 28, que tratam, respectivamente, o de 25 onde cria a 

Previdência Complementar no município de Atalaia, respondendo a Emenda 

Constituição 2019, onde prevê e exige que os entes públicos instituam a 

previdência complementar em até dois anos. O município de Atalaia está 

cumprindo com essa determinação. O de número 26 trata também da 

Previdência Própria do município de Atalaia, para todos os servidores que 

ingressarem a partir da vigência desta Lei, de acordo com a última reforma da 

previdência. O 27 é o Plano Plurianual para o próximo quadriênio, 2022 a 2025. 

O projeto de Lei 28 é da Lei Orçamentária para 2022. 

 

Projetos que serão discutidos, apreciados e votados pelos vereadores.  

 

Este é um breve relato da vereadora Janaína do Cal. Não esquecendo que este 

ano importantes projetos vindos do Executivo, foram analisados, foram 

discutidos e foram aprovados, emendados, nesta Casa. Principalmente projetos  

importantes na área da Assistência Social. 

 

Lembrando a todos que amanhã teremos a festa de Nossa Senhora da 

Conceição. Após a procissão, teremos o show com Hugo Santos de Maria, que é 

o missionário fundador do Colo de Deus”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Quero aqui, como sempre, primeiramente agradecer a Deus por mais uma 

oportunidade de fazer uso da Tribuna, por mais uma oportunidade de me 

expressar no Atalaia Pop, na Atalaia FM e para vocês aqui do recinto. 

 

Mostrar simplesmente as Indicações que venho colocar hoje aqui nesta reunião. 

Indicação de número 28 de 2021, peço a prefeita Ceci Rocha para que seja 

comprada todo fardamento dos vigilantes do município de Atalaia, tendo em  

vista que são os vigilantes que dão o suporte da Guarda Municipal e necessitam 

do fardamento. Tendo certeza que a prefeita vai atender essa Indicação, pois 

nós sabemos que é uma prefeita bem intencionada. 

 

A segunda Indicação é a recuperação da quadra do Povoado Branca de Atalaia. 

No inicio do ano eu coloquei essa Indicação, mas não foi feito nada até o 

momento. Está terminando o ano e a quadra se encontra lá cheia de mato e 

abandonada. Também tenho conhecimento das dificuldades que nós passamos 

e que encontramos em nosso município. Mas, sempre é bom lembrar e por isso 

estou fazendo essa Indicação. 

 

A terceira Indicação é para regulamentar os horários de rachas do Povoado 

Branca de Atalaia. Já falei aqui, que particularmente acho um absurdo, pois 



existe os rachas tradicionais no Povoado Branca de Atalaia, a exemplo do racha 

do Johny. Mas, esses rachas já vem há seis anos atrás. O que tá acontecendo é 

que existe um funcionários que tem que ser procurado para dar o aval. Quando 

essas pessoas não encontram esse cidadão, o pessoal do racha vai pra quadra, o 

vigilante mesmo sabendo que eles racham naquele dia e horário, mas porque 

não encontrou o super-funcionário, não joga. Sem criticas, mas quero 

simplesmente que seja regulamentado de uma vez por todas, esses horários 

dos rachas tradicionais da quadra do Distrito Branca de Atalaia.  

 

A minha quarta Indicação ela é feita com muito prazer, pois estou fazendo um 

Projeto de Lei colocando para ser votado nesta Casa, um título de Cidadão 

Honorário do Diretor da Guarda Municipal, para o nosso amigo Thyago. Desde 

já peço a todos os vereadores para que aprovem esse título de Cidadão 

Honrário.  

 

Vou colocar aqui também o que é título de Cidadão Honorário. É muito bom e é 

preciso saber o que é. O título de Cidadão Honorário é de pessoas que prestam 

ou prestou relevantes serviços para aquela comunidade. Por isso a Indicação do 

Thyago, guarda concursado, que sofreu na antiga Guarda quando era 

desprestigiada. Hoje é uma Guarda valorizada. A prefeita Ceci Rocha valorizou a 

Guarda Municipal. Temos que ter consciência de quem vamos dar esse título. Eu 

aprovei um título neste ano que tenho vergonho em dizer. Mas, por questão de 

pedido de seu A e de seu B, tive que aprovar. Eu peço desculpas por esse título 

que aprovei. E não vou citar o nome do rapaz, pois não é melhor e nem prior do 

que ninguém”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) – Aparte 

 

“Vereador Tacinho, parabéns pela Indicação do Thyago. Um cara do bem, ser 

humano que vem contribuindo para o nosso município há muitos anos. Sobre 

esse peso que Vossa Excelência carrega daquela Indicação que nós aprovamos, 

tire isso da mente, porque fazemos isso em consideração aos nossos amigos, 

aos nossos pares. Se tiver alguém que esteja com consciência pesada, é quem 

indicou. Eu e nem você indicamos. Votamos por amizade aos nosso pares, por 

consideração ao amigo vereador. Votei, aprovamos, mas sabemos que são 

valores totalmente diferentes. Hoje o senhor está fazendo uma Indicação para 

um cara que é merecedor do título de Cidadão Honorário. Como também já me 

deu um aqui, que não quero pegar, porque estou no Parlamento. Mas, um dia, 

quem sabe”. 

             

Vereador Tacinho 

 



“O título de Cidadão Honorário apresentado para Vossa Excelência, foi de minha 

autoria. Com muito prazer relembramos disso e, na hora que quiser receber, 

mas você já mostrar o que você é para o nosso município, tanto que está aí, 

reeleito tantas vezes para vereador. E, se Deus permitir, continuará com sua 

vaga garantida. 

 

Só estou lembrando, porque não pega bem para a gente, para a comunidade, 

de repente apresentarmos um título de Cidadão Honorário e a população 

perguntar quem é esse. Me perguntaram. A população está sabendo. Nós 

temos que prestar a atenção. Todos os títulos que chegar, vou analisar se vou 

votar ou se não vou. Com companheirismo, respeitando todos os colegas e 

respeitando principalmente a população, para saber se a população está a favor 

desse título de Cidadão Honorário de determinadas pessoas”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) – Aparte 

“Gostaria de corroborar as palavras de Vossa Senhoria nesse sentido. A gente 

que labuta na politica de Atalaia sabe o quanto é difícil um vereador ser 

agraciado com um título de Cidadão, tendo em vista que só pode receber se 

estiver fora do mandato, ou seja, se perder uma reeleição, estiver fora do 

mandato. Quantos vereadores tem aí agora, só na última eleição perderam 

quatro e uma vez só, mais a Camyla cinco. Nem ainda foram citados e seria uma 

oportunidade da gente ano que vem pensar em também fazer uma 

homenagem a esses colegas, que infelizmente foram preteridos pelo gosto 

popular”.  

 

Vereador Tacinho 

 

“tenho um Requerimento aqui indicando ao governador do Estado, para que 

esse Programa Cidade Linda contemple também o Povoado Branca de Atalaia, a 

Ouricuri, a todos os Povoados e não se resuma só ao bairro José Paulino. 

Quando se fala em cidade, é todo município. E, se por acaso querer imaginar de 

outra maneira, achar que o Programa Cidade Linda não vai atingir, que seja 

atingido esses Povoados com o Programa Alagoas de Ponta a Ponta, porque 

pra mim pouco importa o nome do programa, mas que seja feito. Da idade da 

cidade de Atalaia, tem os nossos Povoados que são quase da mesma idade e 

nós, infelizmente, poucas melhorias vemos para esses Distritos e Povoados. 

 

Quero aqui encerrar as minhas palavras, convidando a todos para a 29º Festa da 

Jaca, no Distrito Branca de Atalaia, no dia 11. Uma festa tradicional. É a 29º festa 

no Distrito Branca de Atalaia. Convido a todos vocês para que estejam 

presentes para prestigiar esta festa. 

 



Convido a todos vocês também, para participar do Natal do Distrito Branca. É 

um Natal 100% Povão. Deus sabe o tempo certo. Organizado e promovido pelo 

vereador Tacinho, onde vão ser sorteadas 50 cestas básicas e 30 prêmios. 

Patrocinado e feito pelo vereador Tacinho. Desde já quero pedir o apoio da 

Prefeitura Municipal de Atalaia neste evento, com a Guarda Municipal e, se 

possível a iluminação. E a presença de todos vocês, a presença da vice-prefeita 

Camyla Brasil, da prefeita Ceci Rocha, de todos os secretários, para esse grande 

evento, jamais visto no Distrito Branca. O Natal 100% Povão. Conto com a 

presença de todos vocês. Agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por estar 

vivo, agradeço a Deus por estar me expressando para a população, para a 

juventude que aqui me olha. Vocês que são alunos, vocês com certeza serão o 

futuro da nossa nação, serão os futuros vereadores, médicos, doutores, seja lá o 

que for. Vocês são vão conseguir o objetivo de vocês se tiverem primeiramente 

Deus na frente. Colocando Deus na frente, ninguém acompanha para fazer o 

mal. Em nome desses estudantes que estão aqui presentes, quero agradecer a 

toda a população do município de Atalaia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero aqui em nome do nosso líder Rudinho, saudar a todos os presentes. Em 

nome da vereadora Janaína, saudar as mulheres aqui na Câmara. 

 

Hoje estou aqui para falar um pouco da minha prestação de contas aqui do 

município, o que a gente vem executando, legislando ao longo de três 

mandatos. Está o nosso amigo Toninho, que já passou por esta Casa, ex-

vereador que sempre está presente e que é funcionário desta Casa também. 

Tenho a maior admiração e respeito ao amigo”. 

 

Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Esqueci a data do evento. É dia 24, véspera de Natal, em Branca de Atalaia. 

Horário a partir das 16:30. Sorteio das cestas básicas e dos prêmios”.   

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Conte com a minha presença. Estarei presente. 

 

Venho para esta Casa mostrar a população e a classe trabalhadora desse 

municípios, aos efetivos, um pouco do que Marcos Rebollo representa para os 

contratados, efetivos e os demais.  

 

Chegamos aqui nesta Casa em 2012, onde a nossa Guarda Municipal tinha 30% 

do risco de vida aprovado e, com três meses de mandato, conseguimos 



aumentar para 50%, com a ajuda dos vereadores que fizeram parte comigo 

daquela gestão. Salvo me engano, o Tacinho, Fernando, o Cal da Branca, o 

Anilson. Agradecer ao Professor Mano. Toda gestão tem erros e acertos. 

Professor Mano foi o cara que deu mais 20% para a Guarda Municipal deste 

município, saindo de anos parados, travados, para ir para 50% em três meses. 

Depois de dois anos, assume Zé do Pedrinho e mais 20% conseguimos, dado 

pelo Prefeito Zé do Pedrinho.  

 

Cada gestão tem seus erros, acertos, altos e baixos, e ninguém pode chegar 

aqui só para crucificar pelos erros. Também temos que olhar pelo retrovisor e 

parabenizar pelos acertos. Se um dia eu chegar a um Executivo do município, ou 

qualquer um que chegar, que aprenda com os acertos e sempre tente fazer 

melhor do que aqueles que acertou. Não tente imitar ou plagiar os erros do 

passado.  

 

Estamos com 70% do risco de vida da Guarda Municipal de Atalaia aprovado e 

temos mais 30% aprovados por esta Casa, por vocês, para essa gestão chegar a 

100%. Pelo andar da carroagem, pelo que observo, não vejo que terá 

dificuldade da prefeita dá esses 30%. Não foi dado pela questão da pandemia e 

pela matéria de Orçamento. Tenho certeza que em janeiro, o compromisso da 

prefeita Ceci Rocha de equiparar 100% do risco de vida ao salário do guarda 

municipal. Vamos ser a sexta cidade, no meio de 102, a pagar 100% do risco de 

vida ao servidor desse município. 

 

Vi aqui o reconhecimento do vereador Tacinho ao Thyago, um jogo trabalhador, 

compromissado, com um título de Cidadão Honorário. É isso que o servidor 

espera, o reconhecimento dos funcionários. 

 

O vereador tem seus altos e baixos. Mas, o que acompanho aqui nesta Casa são 

13 vereadores atuantes, que forma seus ideais e do povo atalaienses. Temos 

oposição, que cobra, pois é direito dela. Mas, temos também situação, que 

todos os dias brigam por emendas, brigam por seu município, pelos seus 

Povoados, pela Zona Rural, pela parte urbana do município. Vejo vereador 

brigando por UBS, por transporte, na Educação por creches e escolas. 

 

O que prego nesta Casa é que as pessoas também saibam olhar pelo retrovisor, 

não vamos deixar cair no esquecimento coisas tão importantes que foram 

faladas aqui nesta Casa. Como por exemplo, na gestão passada o Atalaia tirava 

o direito do guarda que contribuía com seu risco de vida, pois na hora de 

aposentar, não entrava no seu salário. Caracteriza apropriação indébita, pois 

como eu tiro do meu salário e na hora de me aposentar, não tenho direito. Se 

desconta tem obrigação de repassar. Vi mães, esposas, viúvas chorarem, mas 

graças a Deus iluminou nossa mente, para procurarmos o direito. Ganhamos na 



Justiça e hoje o pensionista, Guarda Municipal que contribui com o risco de 

vida, vai para a aposentadoria.  

 

Olhem para o retrovisor e veja realmente quem estava lá com vocês. Não vamos 

ter a memoria curta, cair tão rápido no esquecimento. Não estou aqui para 

ganhar aplausos e nem dinheiro, nem para barganhar nada. Estou aqui para 

trabalhar por uma sociedade que me confiou por três vezes para exercer esse 

mandato aqui. Mas, também, o reconhecimento não tem preço para quem o 

recebe. 

 

A nossa luta, a nossa briga pelos direitos, vão continuar. Mas, olha para o 

retrovisor e ver realmente quem brigar e vai atrás dos seus direitos. O vereador 

Marcos Rebollo sempre estará aqui para brigar pelo direito de cada cidadão e 

cidadã atalaiense. 

 

Brigamos também lá atrás, pois as vans e taxis só podiam circular até seis anos e 

conseguimos aprovar para 10. Tem veículos que com seis anos vão estar 

acabados, mas também vão ter veículos que vão estar novos. Num ramo desse 

sacrificado e difícil que é lotação, será que o dono da van e do taxi vão estar 

aptos a trocar seus carros de seis em seis anos? Talvez não. Nós conseguimos 

brigando, colocando emendas aqui nesta Casa. 

 

Na época, em 2012, o mototaxista não tinha placa vermelha. Se você não tem 

placa vermelha, não pode fazer transporte alternativo. E, graças a esta Casa, ao 

nosso empenho, hoje o mototaxista tem direito a placa vermelha, ao alvará, a 

empréstimos e desconto na compra da moto dele, de 30%. Ainda contribui para 

a sua aposentadoria. Diga-se de passagem, numa profissão perigosa e que a 

todo tempo está no risco. 

 

Esse vereador que vos fala, também foi contra a unificação de matriculas. Onde 

veio um projeto criminoso para esta Casa, onde dava o direito a meia dúzias de 

pessoas ser beneficiadas, depois que centenas de pessoas tinham perdido seu 

emprego, pois tinha cruzamento de folha. E, depois, num passe de mágica, faz 

um arrumadinho para beneficiar três, quatro ou dez pessoas. E como ficaria o 

meu consciente com quem perdeu seus cargos, pois teve que optar. Pessoas 

que tinham 15 e 20 anos de trabalho e teve que optar, pois era cruzamento de 

folha. Foi um ou dois votos só nesta Casa, mas estava presente brigando por 

vocês. A vereadora Janaína, no qual perdeu seu emprego, que já tinha 20 anos 

no Estado. É doloroso você abrir mão de uma renda de 20 anos, pois, queira ou 

não, ela faz parte. 

 

O rateio dos 40% da Educação, foi indicação nossa. Acabamos com a farra das 

gratificações, botamos para 10 anos ininterruptos. Antes eram dois ou três anos 



e as gratificações iam lá pra cima e o município de Atalaia não ia conseguir nem 

pagar o salário do servidor.  

 

Sem contar que a gente colabora ativamente com o esporte local. A gente vem 

nessa crescente, respeitando os amigos e o espaço de cada um. Passei um 

domingo diferente, com os amigos da Boca da Mata e Sucupira, 

compartilhando um jogo de futebol. Importante estar nessas localidades do 

município, Ouricuri, Porangaba, Branca.  

 

Dizer que também encabecei aqui nesta Casa, uma briga constante em 

beneficiar e ajudar os servidores do SAAE. Importante saber que mais de 30 

famílias serão beneficiadas, para que tudo ocorra bem, para todos sejam 

acolhidos e remunerados da forma correta, para que não haja dúvidas na 

cabeça dos servidores, que contribuiu mais de 20 e 30 anos com este município. 

 

Quero dizer que não sabia, mas o Petrúcio Wanderley está de volta a Atalaia. 

Quero aqui parabenizar ela, desejar boas vindas a Petrúcio. Um cara que já tem 

raízes no município de Atalaia, que em toda gestão foi lembrado. Parabéns, seja 

bem vindo. Por que não dar um título de Cidadão Honorário ao Petrúcio, que 

tanto já fez por Atalaia. Já conhece os tuneis, os caminhos de Atalaia. 

 

Quero aqui parabenizar a secretária Nilza pelo atendimento, por sempre esta 

nos atendendo e nos respondendo. É importante essa ligação dos vereadores 

com os secretários. 

 

Para encerrar aqui as minhas palavras, vou me despedir de vocês, desta forma, 

Yes we cam, thank you very mach. Muito obrigado”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“Vamos discutir os problemas da nossa comunidade de Atalaia. Vereador 

Marcos, Vossa Excelência estava falando sobre a Guarda e vou começar pela 

Guarda. Creio eu que aqui usa nesse município, dois pesos e duas medidas. Para 

arrecadar, prejudicar a população de Atalaia, não tem pandemia. Mas, para 

botar um projeto de iluminação pública, cobrando dos atalaienses, a pandemia 

acabou. Que a Guarda fique bem e que ela pague o que aprovamos aqui, os 

30%. Outra coisa, que ela seja mais humana e compre mais uma farda, pois 

chegou informações aqui que só existe uma farda. Tem vez que passam dois 

dias com uma farda. Compre mais uma farda para a Guarda Municipal. Só tem 

uma e um coturno, que já veio da administração passada.  

 

Tenho certeza população de Atalaia, que vai chegar a hora, a hora vai chegar. 

Hoje existem 11 vereadores na bancada da prefeita. Mas, tenho certeza que vai 



chegar a hora, dessa Casa tá rachada. Quando ela rachar, quem tem que ganhar 

é a população de Atalaia. Por que ouvindo o pronunciamento de Vossa 

Excelência, que é do Distrito de Branca de Atalaia, onde eu fiz um vídeo. Agora 

em janeiro vai fazer um ano da administração da prefeita Ceci Rocha. E a 

Quadra da Branca de Atalaia está puro abandono. Eu denunciei em minhas 

redes sociais. Isso em um Distrito onde existem dois vereadores. Vereadora 

Janaína do Cal e o vereador Tacinho. Imagine se não tivesse um vereador 

defendendo aquela comunidade de Atalaia. Tem dois e a Quadra está daquele 

jeito. É um absurdo, é lamentável a falta de compromisso da atual gestão. Não é 

só com a população, é com vocês dois vereadores. A Câmara tá de biquinho. 

Tem hora que vereador ali tá de biquinho e depois outro tá de biquinho. E vai 

chegar a hora certa. 

 

Já falei que tem gente de outro município, que é secretário e que veio aqui 

mentir nesta Tribuna. Eu disse, se essa Câmara agir com responsabilidade, 

apurar os erros, vai ter secretário que vai sair daqui algemado. E uma dos 

secretários, é a secretária de Saúde do município, pois está agindo de forma 

criminosa com a população de Atalaia. Faltando comida no Hospital, faltando 

medicamentos. A população clamando por ajuda. E agora os agentes de Saúde 

tem um projeto que foi aprovado nesta Casa e ela não quer pagar. O Previ 

Brasil, que eles têm que receber R$ 1.200,00, ela só quer pagar R$ 400,00. A 

forma que se pagar R$ 400,00, se paga R$ 1.200,00. Por mais competente que a 

senhora diz que é secretária, tenho certeza que essa Casa ainda vai ter 

responsabilidade e vai tomar as providências necessárias, porque o que está 

acontecendo no município de Atalaia é absurdo e essa Casa está sendo omissa. 

Esta Casa tem que resolver, pois  vocês foram eleitos pelo povo. 

 

Sei como é que se faz sustentação. E sei o que vocês estão passando na 

sustentação. Além de passar o que estão passando para dar sustentação a um 

Governo desse, perdido, que não tem compromisso, ainda estão sendo 

humilhado, pois de vez em quando chegam  de biquinho. 

 

Tá aqui o Edgar, clamando por um direito que tem. O SAAE vai ser extinto no 

dia primeiro de janeiro de 2022. E até agora não tem calculo, não resolveram a 

situação. Para você ver a maldade, a falta de compromisso para resolver a 

situação, pois dinheiro tem. Os funcionários do SAAE que contribuíram para o 

município, nesse tempo todinho, estão sendo humilhados por essa gestão. E 

essa Casa vai ficar calada? Deixar a gestão fazer isso com vocês? Pergunto a 

vocês vereadores que foram eleitos pelo povo”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 



“Gostaria de lembrar a Vossa Senhoria que já está aqui anotado para falar sobre 

esse problema. O Nicolas, que é o Procurador Geral, pediu 30 dias para resolver 

os cálculos. Já venceu o prazo de 30, vão extinguir o SAAE e como é que vai 

ficar a situação? É bom que a gente volte atrás e lembre que foi aprovado um 

projeto de Lei, onde diz que todos serão ou indenizados ou continuaram a 

depender deles. Mas, cadê o índice. E nesta semana nem recebeu o pessoal que 

foram lá reivindicar. É bom que consigne em ATA que está tudo legal e que se 

houver algum tipo de atraso, é por única e exclusiva culpa do Poder Executivo 

municipal”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Pura maldade vereador Fernando Vigário”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Na realidade é, pois foram discutidos prazos, a prefeita veio, foi para as 

comissões e infelizmente não estão cumprindo o prazo e agora nem sequer 

estão recebendo o pessoal”.  

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Eu coloquei essa semana, na minha rede social, para você ver a falta de 

compromisso e o descaso que está acontecendo em Atalaia. Onde aderiram a 

uma ATA. As coisas que vem pra cá, primeiro vem do Pilar e sobre pra cá. 

Aderiram a uma ATA para gastar quase 500 mil reais em compra de fogos. 

Quero saber da população, como fiz na minha caixa de perguntas, onde foram 

tantas perguntas e fico feliz pela população interagir. Agora esqueceram de 

locar a balsa daqui para o Pilar, para botar no Rio Paraíba, para colocar essa 

quantidade de fogos. 

 

A gente ver neste município gastar 500 mil em fogos, fazer uma reforma numa 

Prefeitura, gastar R$ 5.700.000,00. E a Câmara, o Ministério Público que não tá 

agindo. Então, senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência, respeito a esta 

Casa. Que Vossa Excelência cobre o respeito ao Regimento e a Constituição 

Federal. Que Vossa Excelência não seja omisso. Digo isso, pois fiz uma Indicação 

aprovada nessa Plenário aqui, vai fazer mais de três meses e o prazo são 15 dias 

para se prestar informações. Solicitando, para mostrar a população de Atalaia, 

onde é que está sendo gasto o dinheiro do nosso município. Pedindo a folha de 

contratado e comissionados, juntamente com os extratos bancários. Sabe 

porquê? Por que vou mostrar que tem gente de Delmiro Gouveia na folha de 

Atalaia. Vou mostrar que tem gente de São José da Tapera, na folha de Atalaia. 

Prefeitura de Atalaia está bancando duas campanhas de deputado estadual no 



Estado de Alagoas, fique sabendo a população de Atalaia. Por isso fui negado e 

quero que Vossa Excelência exija o respeito ao Parlamento. Que Vossa 

Excelência faça um expediente desta Indicação aprovada ao Ministério Público, 

pedindo as providências. Foi aprovado no dia 14 de setembro. Para você ver a 

falta de compromisso e de responsabilidade que esse povo não tem. 

 

Estou com outra, onde já mandei para o Ministério Público e estou esperando a 

resposta. Onde gastaram aqui em aquisição de máquinas e compras de 

equipamentos em Maceió.  

 

Quero respostas, pois o Parlamento tem que ser cumprida as leis. Como é que 

Indicação aprovada nesta Casa, pelos vereadores e a prefeita não manda. Então, 

tem coisa errada. Só posso mostrar isso, depois que eu pegar esses extratos. 

Para mostrar que tem gente de outras cidades, enquanto estamos num 

município, com 47 mil habitantes, com vários jovens estudando, precisando de 

um apoio, de uma oportunidade e o dinheiro daqui sendo surrupiado para 

outros municípios.  

 

Posso ficar calado população? Doa a quem doer. Ameaça não vai me intimidar. 

E a verdade eu vou falar e mostrar. 

 

Quero saber dessa população, já que gastaram 500 mil reais em compras de 

fogos, eu quero que mande para cá quando valor foi gasto nesta iluminação do 

Trevo. 

 

Na próxima terça-feira vou fazer um apanhado do resumo do ano dessa atual 

administração. Solicito da redatora de ATA, que faça indicação ao secretário de 

Agricultura e Meio Ambiente, como o vereador Alexandre Tenório falou aqui, 

que foram feitos os poços artesianos, mas que não vale nada, não tem água de 

qualidade para a população. Água salobra e barrenta. Solicito que faça o 

reflorestamento das nascentes do nosso município, para ter uma água de 

qualidade. O que está acontecendo em nosso município é um absurdo, é a BRK 

cobrando caro sem chegar a água, a população sofrendo. 

 

Terça-feira vou cobrar de Vossa Excelência as providências, que encaminhe esse 

oficio ao Jurídico e ao Ministério Público. Quero resposta. E essa resposta, 

quando tiver, vou passar a população de Atalaia. 

 

Antigamente na gestão passada, existia os Guardiões, que eram cinco. Essa 

inventaram os sete Guardiões, mas deu errado, desmantelaram os Guardiões, 

foram para a Prefeitura reivindicar um negócio, que depois eu vou dizer pra 

população. Pra mostrar a situação dessa Casa com a casa rosada, pois agora 



mudaram a cor da tinta e fizeram um castelo, por isso que gastaram R$ 

5.700.000,00”. 

 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

 

“Quero dizer a nobre vereador Mauricio Tenório, que esta Casa aqui não tá para 

acobertar ninguém. O Requerimento de Vossa Excelência foi feito a prefeita, se 

ela não respondeu, a presidência não tem como obrigar. O segundo passo é 

seguir o procedimento, pois Vossa Excelência tem o Gabinete e pode fazer 

direto ao Ministério Público. Não é da orçada da presidência, obrigar ninguém a 

responder. A gente senta com o Jurídico, o Jurídico vem e faz todo o 

procedimento com Vossa Excelência e espera o resultado do Ministério Público. 

 

Quero dizer também ao povo de Atalaia que da parte da gente que é vereador 

deste município, não tem ninguém protegendo coisa errada, até porque foi 

feito um pregão de 400 mil reais e Vossa Excelência sabe muito bem disso, que 

um pregão não quer dizer que gastou 400 mil reais. Isso aí vereador, não quer 

dizer que houve desvio de recursos. Tem a ATA e se gastou o que mereceu. 

 

É diferente de outros Governos, que não prestava contas nenhuma, não fazia 

contas e ainda dizia que o dinheiro do município de Atalaia não dava para nada. 

Não dava até para pagar a folha de pagamento. E ninguém via tantas 

cobranças”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

 

“Bom dia a todos presentes a Câmara, que nos acompanham através do site do 

Atalaia Pop. 

 

Hoje não ia nem me pronunciar aqui na Casa, mas a gente termina escutando 

tantas mentiras, que vou ensinar um pouco como é a verdade. Com todo o 

respeito que temos ao vereador Mauricio, pois faz parte do trabalho dele, aqui 

nessa Tribuna ele pode falar o que bem entender, mas não podemos deixar que 

as mentiras tentem entrar na cabeça da população de Atalaia. Principalmente 

quando vejo aqui jovens estudantes do município, que estão entendendo um 

pouco como é o trabalho do vereador, a gente não pode se calar, tamanho de 

tantas mentiras apontadas. 

 

Falar do SAAE, que não foi valorizado e que tem falta de compromisso dessa 

gestão, você tá de brincadeira, porque se tem uma equipe que trabalhou, 

valorizou, lutou e colocou tudo o que o SAAE queria a seu favor, foram os 

vereadores desta Casa. Tivemos várias reuniões com os integrantes do SAAE, 

em parceria com a Prefeitura. E, foi aprovado o Projeto de Lei, assim como 



prometemos a eles, com várias emendas. Eu não vejo uma saída melhor para os 

funcionários do SAAE, do que essa Casa conseguiu”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Como Vossa Excelência bem falou, o vereador Mauricio fez a sua explanação, 

mas como ele não permite que a gente faça apartes para esclarecer os fatos, 

infelizmente ele como um vereador que luta tanto pelo povo, não teve o 

cuidado de ler a emenda que foi feita, inclusive pelo advogado do vereador 

Fernando Vigário. Emenda esta que foi apresentada as comissões, foi 

modificada na integra, como a classe reivindicou. Não foi resolvido, pois talvez 

o senhor não saiba ler, ou o senhor talvez não tenha a preocupação realmente 

com o povo. A emenda foi apresentada, tramitada nas comissões, votada e 

aprovada. Ela é bem clara, não é da data que foi lida e aprovada aqui, mas da 

data que ela entra em vigor. A partir do dia primeiro de janeiro, o município tem 

30 dias para apresentar todas as contas. A partir daí, o servidor fará a sua opção, 

se vai querer ser indenizado ou se vai querer continuar.  

 

E, se ele vai continuar, antes só tinha uma opção, hoje tem quatro ou cinco 

opções. Então, vamos falar aqui com propriedade, para que a gente não 

confunda a cabeça da população. Pois a obrigação de falar o que está na Lei, de 

estudar o que está na Lei, votar e fiscalizar, é nossa. A partir do dia primeiro de 

fevereiro, todos os 13 vereadores precisam sim fiscalizar se ela está sendo 

cumprida ou não.  

 

Inclusive houveram três ou quatro reuniões nesta Casa, que o excelentíssimo 

vereador que tanto briga pela população, não participou de nenhuma. Vamos 

falar de propriedade do que foi discutido aqui, para não estarmos falando 

nenhuma baboseira. Estamos falando da vida e do futuro de vários servidores”. 

 

Vereador Tacinho – Aparte 

 

“Só lembrar ao nosso amigo querido, Mauricio Tenório, que nós estamos aqui 

lembrando de tudo, da retrospectiva. Mas, a retrospectiva que nós temos é que 

o vereador Mauricio Tenório foi líder do Governo passado. Liderou o Governo 

passado, aquele que o povo não quis que continuasse. Não estou dizendo que 

é bom ou ruim, mas o povo não quis.  

 

E, sobre a questão do SAAE, a nobre vereadora Janaína já disse tudo aqui, nós 

vereadores lutamos pela situação do SAAE e os funcionários sabedores disso, 

Mas, os funcionários só passaram noite de sono e ficaram traumatizado, porque 

foi no Governo passado que veio a BRK e não nesse agora. E, Vossa Excelência 



que é líder, não vem aqui para dizer. Esse pessoal novo não  quer ouvir blá-blá-

blá, eles querem ouvir a verdade.  

 

Aprovamos, lutamos pelos funcionários do SAAE que será extinto este ano, pra 

essa BRK que desde já digo que é irresponsável, até o momento não mostrou 

para quê veio. Espero eu que dê certo. Vão ser duas opções para os 

funcionários do SAAE, que não tinha. Colocamos que eles tivessem direito a 

escolha, de ser indenizado ou de continuar trabalhando no município. Isso foi 

luta nossa e prova que esta Câmara não é omisso. Ou talvez Vossa Excelência 

não sabe o que seja omisso.  

 

Sobre a questão d a Quadra, que Vossa Excelência citou o meu nome. Disse que 

a Câmara iria rachar. Mas, a Câmara não se racha, quem vai rachar é o povo da 

Branca, na quadra. Não temos aqui um ano, mas a Quadra Carlos Eugênio está 

abandonada há seis anos. E, Vossa Excelência como líder do Governo, não pediu 

para que fosse feito nada. Era o líder do Governo. Inclusive o líder dos 

Guardiões. 

 

Vossa Excelência disse que somos omissos e que estamos trabalhando contra a 

população. Como? Se a própria indicação de Vossa Excelência foi aprovada por 

esta Câmara. O Governo de Ceci Rocha é transparente e nós queremos a 

transparência, tanto que foi aprovado.  

 

Sobre essa questão que Vossa Excelência disse, sobre a prisão, você já pensou 

se fosse prender aqueles secretários dos outros Governos? Nem no Baldomero 

dava. O povo não era remédio, não tinha nada, a Guarda era sucateada. Vossa 

Excelência é uma pessoa excelente, mas não respeita seus colegas, pois a todo 

momento está tentando colocar seus colegas contra a população.  

 

Se Vossa Excelência é oposição, faça oposição coerente, como faz o nobre 

vereador Fernando Vigário”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 

“Então é isso população. A verdade toda hora temos que está aqui repassando 

para vocês, porque as informações do nobre vereador Mauricio, sempre é com 

mentira, tentando colocar isso pra população.  

 

Outra mentira que colocou hoje é sobre a Guarda Municipal. Dizer que a 

Guarda Municipal não está valorizada. Semana retrasada falou mal da Guarda e 

a Guarda fez um evento para demonstrar gratidão e respeito que vem tendo 

com a atual gestão. Aí vem pedir que compre outro fardamento pra Guarda 

Municipal. Acho que hoje está muito melhor do que aqueles guardas que 



andavam de sandália havaiana, camisa desbotada e que nem identificação 

tinha”.  

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Vereador líder, a Guarda Municipal hoje vive em outro patamar. Hoje é a 

policia municipal de Atalaia. Não ligou, porque tem um processo administrativo 

há mais de 8 anos. Mas, a prefeita, juntamente com o secretariado. A luz da 

base da Guarda já foi providenciada com CNPJ do município, agora nesta 

gestão. A gestão passada não conseguiu nem colocar o CNPJ para botar a luz. 

Também foi pedido por mim na gestão passada e não colocaram.  

 

O vereador Marcos Rebollo, Vossa Excelência conhece o meu trabalho. Dizer 

que o nosso compromisso é gigante com a Guarda Municipal. Faz uma 

pesquisa, bota o meu nome e o do vereador Mauricio, pra vê quem vai ser 

aceito. Quem vai provar a minha aceitação na Guarda, é o próprio Guarda.  

 

Justo é pegar uma Guarda, sucatear ela, não colocar ela vestida, não botar ela 

com viaturas descentes? Isso tudo hoje tem. Mas, estou aqui dizendo que o 

passado deveria ter feito a mesma coisa. Não é favor, é obrigação de um gestor, 

de um Executivo, equipar a Guarda, dá transporte, uniformes. 

 

E outra, tem um projeto da gestão passada, que a verba do fardamento já viesse 

no salário do Guarda. Mas, espero que este ano seja sancionado. 

 

E outra vereador, a Guarda Municipal de Atalaia hoje não dorme, não precisa tá 

em posto não, pois está fazendo seu plantão de 24 horas”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 

“Dando sequencia nas minhas palavras, quero explicar mais uma das ilusões do 

nobre vereador Mauricio que tenta passar pra população. Existe uma adesão de 

ATA, onde ele comenta que foi gasto 400 mil reais com fogos. A Prefeitura 

apenas aderiu a uma ATA de outro município, com esse valor. Você aderir uma 

ATA, realizar um pregão e uma licitação, não  quer dizer que você gastou aquele 

valor, mas que tem até aquele limite para gerar aquelas despesas.  

 

Então, querer chegar com ilusões, não passa não. Não passo por esta Casa,  

porque aqui temos vereadores que podem até entender um pouco diferente do 

seu entendimento, mas entendem qual é a realidade dos fatos. 

 

Tento certeza que a população ficou muito renovada e entusiasmada com as 

festividade natalina que aconteceu e vem aconteceu em nosso município. 



 

Dizer que não tem responsabilidade a atual gestão? A gente vê isso é no 

pagamento dos funcionários desse município, que até hoje vem sendo pago 

rigorosamente em dia. Inclusive, foi pago o mês de dezembro do ano passado, 

que deixaram os funcionários na mão. Não se preocupem funcionários, que esse 

ano vocês vão receber o mês de dezembro. Não vai ficar para trás. E vai receber 

com décimo e tudo que vocês tem direito. Isso é que é responsabilidade. E não 

os videozinhos que não tem importância nenhuma no município. 

 

Quero finalizar parabenizando todos os vereadores da Casa, pela 

responsabilidade com o trabalho, por apresentarem emendas que venham 

buscar a melhoria com a população. A maioria aqui já apresentaram várias 

Indicações, vários projetos de Lei, várias emendas, buscando sempre o bem da 

população de Atalaia. Deixo aqui os meus parabéns a Câmara de Vereadores 

que fazem um trabalho com responsabilidade e com a verdade. 

Lamentavelmente temos um colega que quer jogar o nosso trabalho que vem 

sendo bem feito, contra a população. Mas, isso o povo entende, como entendeu 

na eleição passada. E a resposta vem nas urnas. Vamos pra frente, pois daqui há 

três anos vocês vão ter a resposta de novo meu amigo Mauricio”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Senhor Presidente, gostaria de iniciar solicitando a Mesa Diretora da Casa que 

na volta do recesso dos trabalhos da Câmara, que proceda aqui uma mudança. 

Cansei de pedir da ex-presidente da Casa, a vereadora Maria, que copiasse o 

modelo de Capela. Lá a ATA já sai pronta, na hora, no final da sessão. Estive lá o 

ano passado, trouxe o orçamento, que acho que não chega a 40 mil reais. Seria 

uma forma de melhorarmos o ambiente, trocar o ar-condicionado, que já tá 

fraco, pois desde 2005 que funciona. Como a gente sabe, foi aprovado o novo 

orçamento. Peço a Mesa Direta que promova essas mudanças, para melhorar o 

rendimento das sessões. 

 

Gostaria primeiramente de enviar uma Moção de Parabéns aos amigos Diogo 

Ferreira, Lucas Melo, Henrique Santos, todos completam ano no dia de hoje, 7 

de dezembro. Saudações Legislativas aos nobres amigos.  

 

Também desejar felicidades ao nosso eterno amigo, irmão João Severo, que 

hoje também completa idade nova. 

 

Gostaria também de enviar uma Moção de Parabéns ao prefeito de Passo do 

Camaragibe, Elisson Santos, ao Padre Luiz Antônio, ao secretário de cultural 

Valderez do Val e companheiros Amaro Silva e seu filho Diogenes Santos, pela 

festa da Padroeira, há mais de 25 anos levamos de volta a cavalhada Alagoana 



ao Passo do Camaragibe. Tento inclusive se comprometido o pároco a fazer 

com que ela fique no calendário anual da festa da cidade”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

 

“Gostaria de enviar uma Moção de Parabéns para Lucas Melo, meu primo”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Continuando, gostaria primeiro de me dirigir ao pessoal do SAAE. Aqui não 

quis em momento nenhum condenar os tramites. Apenas lembrei, pois sabemos 

que a Lei Brasileira, cochilou o cachimbo cai. É bom que registre nas ATAS que 

foi tudo aprovado, tudo na Lei. Eles vão ter direito a sua indenização ou 

continuar a trabalhar. Temos que agradecer em nome dos 13 vereadores. É uma 

ação do bem, que podem achar que é pouco, mas é muito, em virtude das 39 

famílias terem um futuro definido”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Inclusive, nobre vereador, o seu filho André acabou de falar comigo, acho que 

ele ouviu o meu pronunciamento. Já me dispus a ele, em algumas 

particularidades de algumas pessoas, em levar pra gestão, conversar com o 

Nicolas, que tenho certeza que vai conseguir agilizar até antes do prazo legal, 

pela particularidade de algumas pessoas. Ele não falou nem por ele, mas por 

alguns colegas que estão com algumas pendencias e precisariam dessa 

agilidade”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Por isso vereadora que fiz esse comentário aqui, quando o vereador Mauricio 

estava falando, para que nenhum fique prejudicado. Afinal de contas, foi uma 

luta tão bonita, tão coesa e prejudicar alguma vai ser uma coisa feia para todos 

nós, tanto Legislativo, como Executivo”. 

 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

 

“Em resposta a Excelentíssima senhora vereadora Janaína do Cal, eu não 

participei d as reuniões para discutir a questão das emendas do SAAE, por 

inteligência do vereador Mauricio Tenório e para não prejudicar a população, 

prejudicar os funcionários. Eu combinei com o companheiro Fernando Vigário, 

que faz parte da oposição comigo, porque tem coisas que o vereador Mauricio 

Tenório tem que recuar, para não prejudicar. Quando o vereador Mauricio 

Tenório vinha tomando a frente, denunciando, tinha prejudicado o funcionário 



do SAAE. Como também aquela emenda que Vossa Excelência solicitou para 

resolver o problema do Atalaia Prev, Vossa Excelência tomou a frente, pois se eu 

tivesse tomado a frente, ou tivesse eu feito a emenda, eles já tinham derrubado. 

Vossa Excelência faz um trabalho aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, 

para prejudicar a população, pois foi o parecer de Vossa Excelência, que teve o 

aumento da taxa de iluminação pública, prejudicando a população. 

 

Peço licença para responder ao vereador Tacinho. Na natureza existe aquele 

animal, que existe em Boa-Fé e na região de mata. Que é aquele que morde e 

depois abana. Existe este vereador neste Parlamento.  

 

Em resposta ao líder da bancada, que diz que o vereador Mauricio Tenório vem 

a esta Tribuna mentir. Vou dizer ao líder, vereador Rudinho, que o vereador 

Mauricio Tenório quando foi ao Hospital, mostrou a realidade, não foi mentira 

não. Tudo que vou postar, vou lá e mostro. Ao contrário de Vossa Excelência, 

que já passou por vários cargos neste município, já passou na administração 

dos eu sogro e deixou sete folhas de salários atrasados. Não pagou o povo. 

Passou no Bolsa Família e responde a processo até hoje. Então, eu mostro a 

Vossa Excelência.  

 

Peço licença a Vossa Excelência para mostrar a esses vereadores que o vereador 

Mauricio Tenório não é de mentira não. Vai lá e mostra a verdade. Agora, sou 

estratégico, não ia prejudicar os funcionários do SAAE, porque tinha Vossa 

Excelência para liderar. Por isso, vereadora Janaína, ao contrário de mim, Vossa 

Excelência só está trabalhando nesta Casa para prejudicar a população. E dizer 

que Vossa Excelência, que o mesmo que eu tinha no Governo passado, Vossa 

Excelência tinha, os vereadores tinham no governo passado, que eu era líder. 

Agora eu aprendi com minha mãe, com meu pai, com meu avô que morreu com 

100 anos, e ser covarde não vou ser nunca. E não cuspi no prato que comeu. 

Muitas desta Casa aqui eram sustentados no Governo Chico Vigário, esse 

Parlamento, pelo prefeito Chico Vigário. E hoje querem dar uma de bonzinho, 

de santinho, recebendo o mesmo que recebi lá no Governo Chico Vigário, para 

defender essa atual administração, podre do jeito que tá”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de dizer aos senhores vereadores, senhor presidente, não leve para o 

lado pessoal, é que estão extrapolando nos apartes. Não só o Mauricio, estou 

falando de uma forma generalizada. Para que na volta do Legislativo a gente 

entre num contexto maior, onde diz que os apartes serão de um a três minutos, 

por um único motivo. É de bom alvitre a gente evitar essas coisas, porque 

vamos guardando de um e de outro, e termina uma coisa que não é de bom 



alvitre nem para nós, nem para quem está ouvindo. Tem que ser sobre o 

momento que está na pauta. 

 

Queria dar uma sugestão a Vossa Senhoria, para regular o tempo, tanto de usar 

a Tribuna, quanto de aparte, que encerre e acabou, pois  tempo é tempo. 

Ninguém é melhor do que ninguém. E ficaríamos com um trabalho mais 

elaborado”. 

 

Vereador Toni Barros (MDB) – Aparte 

 

“Vereador Fernando Vigário, não vou usar a Tribuna hoje, mas gostaria de usar 

o aparte para pedir uma Moção de Parabéns ao nosso conterrâneo Marcio 

Roberto, por sua recondução ao Ministério Público, de forma unanime. Gostaria 

de pedir essa Moção de Parabéns. Os colegas vereadores que quiserem 

subscrever essa Moção ao nosso conterrâneo Dr. Márcio Roberto. Mais do que 

merecido sua recondução ao cargo de Procurador Geral do Ministério Público”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Para encerrar gostaria de fazer um comentário, pois hoje no Brasil é o Dia da 

Justiça. E as vezes a gente nem dorme, se ligar a TV de manhã está passando 

uma coisa, depois liga em outra e está passando diferente, passa para outra e 

desmancha. É uma agonia. O que estamos clamando, é que temos essa nova 

variante e temos que ter muito cuidado. Quero daqui parabenizar a 

administração se não houver réveillon e não houver carnaval, mas que preserve 

a saúde de todos nós”. 

 

Vereador Toni Barros – Aparte 

 

“Aproveitando, quero mandar uma Moção de Parabéns também pela data 

natalícia do meu amigo Dola Rocha”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de dizer senhor presidente que estou aqui com uma pancada de 

exames e está marcado para as 11 horas da próxima terça-feira. Se mudar, 

posso vim a sessão. Se não, já peço antecipada a dispensa da sessão, pois se 

deixarmos para renovar, é 120 ou 150, mesmo pago pelo plano”. 

 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

 



“Nobre vereador Fernando, vou entrar em contato com o presidente da Câmara 

de Capela, Fernando Malta. Se realmente lá tiver sido instalado isso, para 

encaminharmos para a Câmara de Atalaia”. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

 

“Boa tarde a todos. Hoje quero saudar a todos os vereadores em nome da 

vereadora Lays Melo. 

 

Hoje venho com um pronunciamento rápido. O que tenho hoje para pedir é um 

título de cidadão atalaienses para o meu amigo e futuro deputado, André 

Monteiro. Um cara espetacular, um cara que eu aprendi a gostar, um cara 

verdadeiro. E que hoje é tão difícil a gente encontrar aquela pessoa verdadeira. 

Não estou jogando lantejoulas, mas quem conhece o André de perto, sabe o 

que eu estou dizendo. 

 

O André é o campeão de votos em Atalaia para deputado estadual. É um cara 

descente, que quando faço essas afirmações, faço até para quem não conhece. 

Tenho um amigo que foi candidato a vereador em Feira Grande. Quando falei 

da pessoa que o André é, e disse que iria apresentar para que ele conheça, pois 

depois que conhecer vai me dizer quem é a pessoa do futuro deputado 

estadual André Monteiro. Graças a Deus ele conheceu e parece que hoje ele é 

mais amigo do André do que eu. Nas minhas conversas com ele, o que ele me 

diz é que conheceu um cara muito gente boa, pé no chão e que tem tudo para 

ser deputado estadual em Alagoas, se Deus quiser”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Conte desde já com o meu voto. Dr. André Monteiro é uma pessoa de bem, de 

muito conceito, não só aqui, mas em todo o Estado. Fernando Vigário vota 

favorável a esse projeto”. 

 

Vereador Anderson Medeiros 

 

“Muito obrigado vereador. Quero pedir coletivo. Que seja em meu nome um 

Título de Cidadão Atalaiense ao André Monteiro. Depois vou pedir para a 

Camyla enviar a biografia dele”. 

 

Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Nobre vereador, desde já conte com o meu voto desse título de Cidadão 

Honorário a uma pessoa conhecida e que tem relevante trabalho em nossa 

cidade. Conhecido de toda população, esposo da vice-prefeita e ex-vereadora. 



 

Quero só saber que animal é esse que o nobre vereador Mauricio está falando. 

Mas, é assim mesmo, é o trabalho dele. Mauricio é um amigo e irmão, só 

discordo de algumas coisas, quando ele trata um colega como omisso, com 

menosprezo. 

 

Desejar a todos um Feliz Natal e um prospero ano novo. Amanhã ficarei mais 

novo, 52 anos, mas sem comemoração. Desde já quero agradecer a Deus por 

tudo, por me conceder a pessoa que sou e jamais mudarei meu posicionamento 

diante de ninguém. Louvo e agradeço só a Deus”.  

  

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

 

“Quão grande satisfação seria para essa Câmara de Vereadores e como Vossa 

Excelência já pela segunda vez é o presidente desta Casa, que fizesse uma 

Moção Coletivo encabeçada por Vossa Excelência, e queria ser o segundo nome 

lá. Pois, o vereador Tacinho, amigo nosso, de todos desta Casa, dos 

funcionários. A amizade que tenho com o Tacinho não é de hoje, o histórico das 

amizades já vem dos seus avôs junto com meus avôs, do meu pai para o pai 

dele e, tenho fé em Deus, do Vinicius com o Ceceu. Que Deus, com misericórdia 

e bondade, possa lhe conceder muitos anos de vida e muita prosperidade. Que 

no ano de 2022 lhe dê muito mais cede de saúde e outras coisas que 

precisamos para melhorar as nossas vidas”. 

 

Vereador Anderson Medeiros 

 

“Boa tarde. Que Deus abençoe a todos”.        

   


