
 

 

Sessão Ordinária - Legislatura 2021-2024 

Dia 09 de março de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho (PSC) 

 

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

convidados durante a sessão. 

 

Vereador Cicinho (PSC) 

 

“Peço a compreensão dos senhores vereadores, porque a sessão a partir de hoje é 

restrita, só aos vereadores e funcionários. 

 

Resolução 01/2021, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública, de importância decorrente do coronavírus. O 

Presidente da Câmara Municipal de Atalaia, no uso de suas atribuições regimentais 

e legais, considerando que a classificação da situação do nosso Estado conforme o 

decreto número 73518 de 7 de março de 2021, dispõe sobre a classificação do 

Estado de Alagoas conforme o Plano de Distanciamento Social Controlado e dá 

outras providências. Resolve. Fica instituído pelo prazo de 30 dias o regime 

excepcional de teletrabalho, que será exercido conforme as condições e limites 

estabelecidos neste artigo. Parágrafo único. Atendimento jurídico, legislativo, 

contábil e pareceres, devem ser solicitados por meio eletrônico, e-mail ou 

whatsapp. Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, o atendimento ao público externo 

na sede da Câmara Municipal, garantindo a reunião de servidores internos e 

demais funções, por telefone ou qualquer meio eletrônico. Fica no prazo de 30 dias, 

suspenso ao público as sessões ordinárias presenciais da Câmara, excerto a 

presença dos senhores vereadores e funcionários desta Casa, com a possibilidade 

de haver sessões por meio virtual. Atalaia, dia 9 de março de 2021. José Cícero 

Melo dos Santos, presidente”.  

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 



“Presidente, antes de abrir oficialmente a reunião, eu sugeria um minuto de silencio 

em homenagem ao nosso conterrâneo, Zequinha Batinga. Estender também, 

porque a Vila José amanheceu mais triste hoje, com a morte da sogra do meu 

companheiro de Banco do Brasil, o Zé Luiz, mãe também do recreador da 

Educação de Atalaia, o Silvan. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) 

 

“Quero pedir a colaboração dos colegas vereadores para fazermos também uma 

Indicação ao Comando daqui, pois está acontecendo com frequência os roubos 

nas imediações da feira, todo dia de sexta-feira. Eles estão com aquele chaveiro 

que faz a cópia. O pessoal fecha o carro e eles escolhem o carro. Já foi feito para a 

Guarda, mas podemos fazer essa extensão, assinada por todos os vereadores, pois 

fica uma Indicação mais forte. 

 

Estou apresentando também duas Indicações com pedidos de calçamento. É para 

terminar o calçamento da Travessa Boa Vista e fazer o calçamento do Povoado 

Sucupira”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“Primeiramente quero agradecer a Guarda Municipal por tá vindo a esta Casa. A 

Guarda já dá pra vê que tem uma visão diferente, o uniforme padrão, azul marinho, 

que causa um impacto bom em nosso município. Dizer que por esses dias vou 

compartilhar com vocês alguns plantões, porque foi aceita a minha permuta e Pilar 

à Atalaia. É um prazer contribuir com o município no qual eu resido. Tenho 11 anos 

de Guarda Municipal no Pilar e pra vim pra cá, pra terra, trabalhar junto com vocês 

e puder implantar um pouco do que a Guarda do Pilar tem lá, porque hoje estamos 

fazendo um curso de porte de arma. Legalizar o Guarda andar armado em nossa 

cidade, com certeza vou trazer esse projeto para a prefeita implantar. Com certeza, 

depois da pandemia, vamos implantar o risco de vida, os 30% que foi aprovado por 

vocês vereadores, através de indicação do vereador Marcos Rebollo. A Guarda 

Municipal vai ter mais um amigo, vai ter um vereador que vem a muitos anos 

trabalhando pela categoria. Vai ser um prazer estar junto com vocês nesta luta 

diária. Agradecer ao secretário de Administração, a prefeita, o prefeito Renato, pois 

foi uma junção dos municípios que me concedeu essa permuta. 

 

Vereadores, venho aqui hoje apresentar um projeto de suma importância para nós 

atalaienses e os motoboys. Eu, como moro na principal, a gente vê que são muitos 

que entregam mercadorias nas casas, os deliverys. Mas, vejo também que os 



comerciantes, as vezes, vê a mão de obra barata, porque o profissional não é 

habilitado e não tá caracterizado de motoboy. Outra coisa, vem fazer entrega com 

um garupa atrás. Você não sabe se é um motoboy ou um marginal, pois hoje em 

dia usam de tudo para tirar proveito. Você tá na porta de sua casa e pode chegar 

para render você, levar seus pertences ou fazer o que foi feito em Santo Antônio, 

que um cara foi morto, pois tentaram roubar seu celular e ele reagiu. 

 

Esse projeto vem para trazer a legalidade, mostrar para o cidadão atalaiense que 

quem está indo fazer a entrega é um motoboy credenciado pela cidade. Peço que 

esse projeto seja enviado pra Prefeitura e que a prefeita Ceci o sancione, para que 

a gente possa dá mais tranquilhidade para que o motoboy venha com sua 

credencial, caracterizado. 

 

Além do mais, ele pagar a sua MEI. O Estado gasta muito é com acidente de 

mototaxista e motocicleta. Por que o IPVA da moto, as vezes é mais caro do que o 

do carro? É que são mais vulneráveis a acidentes. 

 

Então, estou trazendo esse projeto para que os donos de comércio contratem o 

motoboy, peça a habilitação e o documento da moto, pois o que tem aí são muitos 

motoboys clandestino, fazendo entrega. 

 

Além de tudo, a moto com aqueles barulhos, aqueles roncos. Estou mandando 

uma Moção de Parabéns para o nosso amigo Charlanderson, pelo trabalho 

excepcional aqui em nosso município. Deu uma parada de 90% naqueles roncos 

das motos, que ninguém tava agüentando mais. 

 

Que os contratantes exijam mais dos motoboys. Vão pagar mais caro, mas também 

você vai ter um cara padronizado, para trabalhar em seu estabelecimento. Eu já vi 

menores fazendo entregas. Eu já vi os motoboys empinando moto aqui, inclusive 

na semana passada um perdeu o controle e jogou a moto para cima da calçada. 

Tudo bem, bem material é uma coisa, mas se bate em uma pessoa? Já houve óbito 

aqui em Atalaia e quem é penalizado é a família, que leva essa dor para sempre. 

 

Esse projeto vem pedindo para que eles abram uma MEI, pois vão contribuir para o 

INSS deles. Num acidente que tiverem, vão estar cobertos. Entra no beneficio e vão 

tá amparados pela Lei”. 

 

Vereador Toni Barros (MDB) - Aparte 

 



“Seu projeto é muito louvável, pois vai organizar a categoria e vai dar mais 

segurança aos munícipes. Pode contar com o meu total apoio”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Principalmente Vossa Excelência que mora numa zona rual, vai pedir uma pizza e 

vai chegar em sua porta uma moto buzinando, dois caras com capacete na cabeça, 

sem credencial nenhuma. 

 

Que esse projeto venha para esta Casa em caráter de urgência para aprovarmos.  

 

Também começar a fiscalizar e cobrar dos donos dos comércios. 

 

Quero desejar uma semana abençoada aos demais colegas da Casa”. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

 

“Saúdo a Casa hoje de maneira diferente, através da vereadora Janaína 

Montenegro, estendendo as saudações para todas as outras mulheres que 

trabalham aqui na Casa. 

 

Ontem foi comemorado um dia muito importante para nós, o dia 8, dia 

Internacional da Mulher, que nos faz lembrar o quanto de luta vivemos para ter 

direito ao voto, a CNH, a ser o que somos hoje. Mulher é sinônimo de força, de 

garra e dedicação. 

 

Só queria deixar claro uma coisa. Acredito que desde a primeira sessão, a solene, 

que escutei um comentário sobre Lays ser vice. Que vice e nada era a mesma coisa, 

para não dizer outra palavra. Hoje escutei um comentário parecido. Isso não me 

diminui em nada e quero agradecer ao Phablo que foi uma pessoa que na hora 

que eu entrei e sentei na cadeira de vice, ele me disse que estava feliz por mim. 

Para mim é uma honra, na ausência do presidente José Cícero, assumir esta Casa. 

Como disse, esses comentários não me diminui, só me fortalece e me fazem 

estudar mais ainda a política, para crescer e trabalhar pelo povo atalaiense. 

 

Para não esquecer, lugar de mulher é onde ela quiser. 

 

Hoje agradeço primeiramente a Deus por mais uma sessão. Que Ele nos dê união 

nesta Casa. Estou muito feliz por vê os meus caros vereadores trabalhando junto 

com os secretários em prol da melhoria da nossa cidade. 



 

Externei uma Moção de Pesar, que bom que ficou em coletivo. Zequinha um ser 

humano incrível, por que não político também? Fez parte da nossa política. Sempre 

foi uma pessoa que eu tinha e vou sempre ter um enorme carinho. Meus 

sentimentos ao Francisco, a Anna Guadalupe e a toda família. 

 

Fiz a Indicação 004/2021, que foi solicitando a contratação de um médico ou 

médica ginecologista. Há várias gestões a gente sofre. Mas, já teve médico ou 

médica, mas os atendimento eram muito soltos. Sabemos da importância, 

principalmente em mulheres gestantes, o atendimento ginecologista e obstetra. Fiz 

a Indicação a prefeita Cecília Rocha, extensiva à secretária de Saúde, para que a 

gente venha atender as demandas que são grandes. 

 

Uma segunda Indicação foi solicitando a intensificação da sanitização dos prédios 

públicos, como Igrejas, também as lotéricas, os Bancos. Sabemos que temos uma 

variante bem próxima a nós, em uma cidade vizinha e estamos também na fase 

laranja. Para que não venha acontecer da gente chegar em uma fase vermelha e 

tenha que ter um lockdown na cidade, o que vai prejudicar comerciantes, que seja 

feita essa intensificação de forma mais precisa dos locais. Está em 30% as 

academias e as Igrejas, entre outros prédios. 

 

Agradecer novamente a Deus a oportunidade em estar aqui hoje”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“A sessão passada teve uns tumultos. Peço a Vossa Excelência conduza essa Casa 

atendendo o Regimento. Sei da importância de Vossa Excelência, que hoje faz 

parte da bancada, mas, Vossa Excelência é presidente deste Poder e os Poderes 

tem que ser independente e harmônio. Então, a gente não pode confundi os 

Parlamentos. O Poder Executivo é um e o Poder Legislativo é outro. Então, peço 

que Vossa Excelência conduza de forma correta. 

 

Estou fazendo Indicações hoje e mostrando a realidade. Falei na terça-feira passada 

que nós vereadores temos que nos preocupar com o nosso município, pois nos 

elegemos para trabalhar em prol da população. 

 

Estamos vendo em todo o país e em todo o mundo o que está acontecendo, com 

o problema da pandemia. E não estou vendo o Executivo municipal preocupado 

com o município de Atalaia em questão da pandemia. Vai fazer 90 dias de governo 



e temos três extensões de PSF, fechados. Até agora não foi tomada nenhuma 

providência.  

 

Ontem foi dia de desejar a todas as mulheres atalaienses, as mulheres do mundo 

todo os parabéns pela data do Dia Internacional da Mulher. 

 

Eu assinei também a Moção da vereadora Lays, que foi coletiva, ao amigo que 

conheci há vinte e poucos anos atrás. Disputamos eleição juntos pelo mesmo 

partido e era meu amigo. Mas, fiquei triste senhores vereadores, em saber da 

morte do Batinga. Mas, fiquei mais triste ainda foi de saber da falta de assistência 

que ele não teve. Ele teve um problema, foi levado para o Hospital João Lyra Filho. 

Era para ser conduzido até Maceió no SAMU, mas mandaram numa ambulância 

simples. Na estrada, chegando ali depois do pólo, ele teve uma parada. Nada pode 

fazer aquela enfermeira, porque não tinha equipamento que pudesse reanimar ele 

até chegar o destino final que era o HGE. Fiquei triste por isso. Era um atalaiense 

que eu gostava muito.  

 

Perguntar se é essa a mudança que Atalaia está tendo? A Saúde desse jeito e a 

população sendo penalizada. 

 

Vereador Tacinho, Vossa Excelência falou na sessão passada que temos que ter as 

provas para poder a gente discutir. Estou aqui mostrando in loco as provas. 

 

A prefeita falou nas redes sociais, da transparência que tem o município de Atalaia. 

Agora, quero que seja transparente, que seja implantado o Portal da Transparência 

que estar parado. 

 

Estou aqui mandando uma Indicação à prefeita do município, à secretária de Saúde 

e ao Ministério Público, que ela, em 15 dias, mostre os extratos bancários de 

dezembro para vê o dinheiro que ficou da Administração, se existe. Também dos 

agentes de Saúde do nosso município. 

 

Se é o Governo de transparência, não há  porque esconder. Tem que mostrar, para 

aqui discutirmos números.              

 

Por isso que as vezes não funciona. Foi mudado de secretário de Saúde em menos 

de 90 dias. Vem uma secretária de fora, com toda a equipe da Secretaria de Saúde 

de outros municípios. E, como é que fica a nossa população? Além dó comércio do 

nosso município perder, a população também perde. Três extensões de PSF 

prontinhos para atender a população e não foi atendida ainda esta Indicação. 



 

Quando o Executivo assume, tem que fazer a parte dele, tomar algumas medidas 

para poder administrar o município. Mas, a medida foi dolorida para essa 

população de Atalaia. Não foi feito processo administrativo, foi feita uma portaria, 

generalizando todo mundo e a população carente. Os servidores da Educação 

sofrendo. 

 

O município de Atalaia tem gente que fez o concurso para 25 horas e tinha mais 15 

horas na Educação. Direito adquirido, pois tem gente que tem 15 anos, 12 anos, 13 

anos. Cada caso é um caso, não fazer de uma vez. Tem gente na nossa querida 

Atalaia passando dificuldade. Agora, quero vê se vai render uma pessoa dessa, indo 

ensinar aos nossos filhos?  

 

Aqui nesta Casa o meu salário é de R$ 7.500,00. Fiz um empréstimo consignado 

comprometendo 30%. Mas, de repente tem uma decisão de Vossas Excelências, 

que baixam esse salário para R$ 4.000,00. Como é que fica a situação. Então, tem 

muitos atalaienses passando dificuldades, pois quando ele foi lá na Caixa 

Econômica, fez seu empréstimo, comprou seu carro, sua casa, em cima de 40%. 

Hoje, dá uma canetada em todo mundo.  

 

Soube que teve uma decisão da Justiça entre os dias 21 a 22. Dava tempo, como a 

folha é fechada, de ter pago a quem é de dinheiro, no dia 28 de fevereiro. Já 

ganharam mais um mês, não pagaram. Isso prejudica as professoras, o comércio 

local.  

 

Só aqui no comércio local, para os comerciantes, deixou de circular um milhão e 

meio de reais, com esses cortes. É triste a gente vê o nosso município nessa 

situação. 

 

Estamos em época de pandemia e solicitei aqui que o diretor do SAAE e a prefeita 

tomem providência da água do Distrito Porangaba, que tem uma estação de 

primeira, mas até agora não foram tomadas as providências. 

 

E, mais triste, cheguei a postar nas minhas redes sociais, que estava lá a 

Infraestrutura com caçamba, retroescavadeira, com os garis, o diretor do SAAE 

estava lá e solicitei, pois a água é do rio e não estava sendo tratada. O rio cortar 

por dentro de fazenda e morreu um cavalo dentro do rio. Falei com o secretário e 

não foi atendido. No outro dia a população de Porangaba se junto e tiro o cavalo 

de dentro do rio. 

 



Vereador Rudinho, Vossa Excelência deu os parabéns ao Xavier, mas a Indicaçãode 

fazer a parte elétrica é do vereador Mauricio Tenório, que já vem trabalhando 

durante os quatro anos. Colocou a posteação, junto com o diretor do SAAE lá”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Nobre vereador, eu estive com alguns agentes de Saúde. A prefeita, mesmo 

querendo, não pode executar o pagamento, pois espera uma decisão judicial. Não 

só desses agentes, como também do mês de dezembro que os outros funcionários  

estão esperando para receber.  

 

Concordo com Vossa Excelência que a gente peça a Justiça que dê celeridade nisso, 

para que pague dezembro do funcionalismo público desse município”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Solicitando aqui outra Indicação. A prefeita teve terça passada aqui dizendo que 

tem enfermeira no Distrito de Ouricuri e que a enfermeira iria levar falta. Tem 15 

dias vereador presidente Cicinho, que não tem enfermeira naquela Distrito. Não 

tem enfermeira para acompanhar as gestantes. 

 

Como essa Secretaria de Saúde está preocupada com a pandemia no nosso 

município? Eu quero que me diga as ações. 

 

Também estou indicando para o Distrito Porangaba, que seja feita a drenagem do 

esgoto que tem próximo ao campo daquele Distrito. Fossa a céu aberto, o que 

prejudica aquela população. 

 

Fui abordado por pessoas que andam lá, sobre o mercado de carne do nosso 

município. Está abandonado, porta quebrada. Fiz uma Indicação para que reforme, 

porque tudo isso é saúde pública. Como estamos com esse problema de covid, de 

variante, o município tem que tomar providências. 

 

Vereador Rudinho, lá o diretor do SAAE e equipe começaram sexta-feira. Começa 

um serviço quando você tem um material na mão, para não prejudicar a população. 

Vão fazer quatro dias que não tem água naquele Povoado. Está lá a fiação pela 

metade. Pandemia precisa de água, de sabão, de higiene.  

 

Então, nosso município não está preocupado, pois nega água a população, não 

tem compromisso com o povo atalaiense. Fica aqui a minha indicação. Toda 



indicação que fizer aqui, vou mostrar in loco e vai sair nas minhas redes sociais, 

porque estou aqui para defender o povo de Atalaia, porque fui eleito. Não vou ser 

omisso de maneira alguma. Estou aqui para fiscalizar e legislar”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Sobre as horas que Vossa Excelência falou, de 25, 40 horas. Só de acordo que o 

que tenha 10, 20, 12, 15 anos, realmente chame e mantenha. Agora, quem tem 

com poucos meses, acho desleal”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vereador Marcos, estou aqui pedindo o justo. Quem não trabalha, recebe altos 

salários, o prefeito tem obrigação de cortar. Agora, quem trabalha, quem dá aula 

aos nossos filhos, ser penalizado? É diferente vereador. Até desmotiva essa 

professora dar aula”. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) – Aparte 

 

“Vereador, sobre o esgoto do campo da Porangaba, joguei no Grêmio da 

Porangaba, o senhor sabe. Quero saber se o senhor fez algum pedido para acabar 

com aquele esgoto, já  que o senhor passou quatro anos da gestão passada”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vereador, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência. Eu fui líder do 

Governo Chico Vigário e não me arrependo. O que eu solicitava daquele Governo 

no momento, eu era atendido. Tem refletor no campo, tem ambulância 

funcionando tanto no Distrito Porangaba, como na Ouricuri. 

 

Eu solicitei o piçarramento das estradas. E, é triste vereador Marcos, pois a patrol 

vai fazer 90 dias quebrada. Um caminhão compactador de lixo vai fazer 90 dias 

quebrado. E, o município arrecadou no mês de fevereiro, 10 milhões de reais. E, 

não tem como tomar as providências nesse sentido?”. 

 

Vereador Cicinho – Presidente 

 

“Quero dizer a todos, inclusive ao nobre vereador Mauricio Tenório, que é louvável 

a preocupação dele pelo povo de Atalaia, por ser vereador e legislador. E, que deve 

fazer o seu trabalho. Só que queria dizer ao nobre vereador, que durante essa 



trajetória de líder de um Governo fragilizado, que acabou com Atalaia, não vi nas 

suas Indicações serem feito nada neste município. Tá lá o esgoto da Porangaba 

que veio da gestão, onde o senhor era líder do Governo. Na estrada, onde Vossa 

Excelência é da região, e sempre foi daquele jeito. A patrol nobre vereador, a 

gestão passada deixou ela acabada. Deixou carro, deixou patrol, deixou tudo. 

Agora, Vossa Excelência está certo, pois esse é o Governo da mudança e vai mudar. 

Agora, não vai mudar em noventa dias, porque teve gestor com 20 anos e não 

mudou a realidade de Atalaia. Faça seu trabalho, é louvável, mas, pode ter certeza 

que a mudança chegou”. 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

 

“Quero dar o meu abraço na Guarda Municipal. Quero parabenizar a todas as 

mulheres, que ontem foi o Dia Internacional da Mulher. 

 

Senhor presidente, uma Indicação minha, que foi votada na semana passada, com 

relação a transporte escolar pra região da Copervales. Quero aqui parabenizar a 

secretária de Educação, a senhora Glauciane e a diretora Aline Barros, que ontem 

percorremos a região, onde ela viu a situação que se encontrava a escola da 

Fazenda Varame, a escola Francisco Lopes de Farias. Tinha crianças que andava 

sete quilômetros na carroça de um burro. Criança de dois, três anos de idade. 

 

A prefeita Ceci Rocha, junto com a secretária de Educação, disponibilizou 

transporte para toda a região. Obrigado por ter sido atendido na Indicação da 

semana passada. 

 

Quero também aqui fazer uma Indicação, para que coloquem manilhas numa 

valeta que tem no início do Girador. Solicitação a prefeita de nossa cidade e a 

Secretaria de Infraestrutura. Fica próximo a entrada da Burarema, onde está lá uma 

valeta precisando de ser feito esse serviço. 

 

Quero pedir a prefeita de nossa cidade e ao diretor da Guarda, um vigilante na 

Praça Moises Albuquerque, que hoje encontra-se sem ninguém. Que esse vigia 

fique com as chaves dos banheiros da Praça. Também que concertem o ponto de 

wi-fi, que soube que tinha na praça. Fui procurado pelos moradores da região, que 

me pediram que fizesse essa Indicação. É na Praça que é conhecida como Praça do 

Zé do Pedrinho”. 

 

Vereadora Lays Melo – Aparte 

 



“Vereador, eu tinha feito um pedido sobre lixeiras nas praças. E, um morador lá em 

frente a Praça Zé do Pedrinho, me falou que existem lixeiras dentro do banheiro. 

Aproveito para fazermos um oficio para que o Eraldo Brasil, possa colocar essas 

lixeiras”. 

 

Vereador Neto Acioli 

 

“Também soube que os lixeiros encontram-se fechados dentro desse banheiro. Só 

que para colocar esse lixeiro, precisa também que tenha gente pra vigiar. Já foi 

quebrado um daqueles brinquedos que colocaram lá e o secretário Eraldo Brasil já 

concertou. Só que tem que ter uma pessoa para tá olhando lá”. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) - Aparte 

 

“Seguindo essa linha, essa Casa tem vários requerimentos, de vários vereadores, 

solicitando o vídeo-monitoramento. Então, quero aproveitar o cuidado que Vossa 

Excelência está e paralelamente a isso, fazer uma Indicação à prefeita para que ela 

execute o vídeo-monitoramento neste município. Vai servir na questão de uma 

integração entre a Guarda Municipal, Policia Rodoviária Federal, Policia Militar e 

Policia Civil, para que alguma coisa que tenha de errado em nosso município, seja 

um delito menor ou maior, o Executivo do município e as autoridades competentes 

estejam sabendo. O vídeo-monitoramento vai muito além disso que estamos 

falando e serve para muitas outras coisas. Peço que a prefeita coloque no seu 

cronograma de prioridade”.  

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Vereador Neto, estive ontem com o nosso diretor da Guarda, o Thyago e também 

o secretário de Administração e medidas de PBs vão ser feitas de 15 em 15 minutos. 

Vamos fazer esse trabalho na Branca, Porangaba, Ouricuri, Olhos D’água, Santo 

Antônio, Boca da Mata. A nossa Guarda dispõe hoje de duas viaturas, VTRs e dá 

para fazermos esse trabalho em conjunto com a PM também. A prefeita hoje não 

quer guarda municipal em Rodiviárias, em Praças. Vamos fazer um trabalho de 

ronda, passando diariamente várias vezes no local. Também vamos disponibilizar o 

número da Guarda para os atalaienses, para que ele acione, para a Guarda está de 

plantão a toda população”. 

 

Vereador Neto Acioli 

 



“Só que tem que ter um vigilante que fique responsável pela Praça. Sei que a 

Guarda está fazendo um trabalho brilhante, a Policia Militar também. Só que na 

ausência, pois uma hora fica ausente, e alguém pode chegar e danificar o 

patrimônio público”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Inclusive hoje temos mais de 30 vigilantes em Escolas e prédios públicos e vamos 

atender esse pedido do amigo vereador Neto. Não o guarda, pois vai dar só um 

apoio ao vigilante que tiver no local. Esse pedido vou levar para o diretor Thyago. 

Conte também com esse guarda municipal seu e da população atalaiense”. 

 

Vereador Neto Acioli 

 

“Em nome da população do Povoado Olhos D’água, quero pedir ao nosso amigo 

diretor do SAAE, o Xavier, uma agilidade maior na água daquele Povoado. Agora a 

pouco recebi uma ligação de um morador de lá, pois a bomba que tinha ficou 

danificada, acho que ontem. Já liguei para o nosso amigo Xavier, que 

automaticamente disse que estaria mandando uma equipe para trocar por uma  

bomba nova. 

 

Como sempre quero agradecer ao meu bom Deus. Quero pedir a Jesus Cristo pela 

saúde do meu pai, que teve covid, teve uma recaída com início de pneumonia. Foi 

tratado, mas ainda encontra-se um pouco fragilizado, mas, com fé em Deus e em 

Nossa Senhora, logo ele estará forte e no meio da gente. 

 

Também quero agradecer ao meu amigo Phablo do site Atalaia Pop e também a 

Rádio Atalaia FM. Muito obrigado por tudo”. 

  

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Gostaria de saudar hoje os colegas vereadores nas pessoas da nossa atual vice-

presidente da Casa, a vereadora Lays Melo e deixar ressaltado que também 

comungo com o pensamento que não é só seu, mas é de todas as mulheres, que 

realmente lugar de mulher é onde ela quiser. Também saudar a vereadora Janaína 

do Cal. Duas mulheres atuantes, fortes e guerreiras da política de Atalaia, pela 

passagem da data de ontem, dia 8 de março, dia internacional das Mulheres, onde 

fiz questão de postar nas minhas redes sociais, o como é importante, nós que 

somos homens, estarmos rodeados de grandes mulheres. Aqui nesta Casa, atrás de 

cada vereador desse, existe o suporte de grandes mulheres. Especial, em minha 



vida, tenho que ressaltar desde Dona Jaci, que é a minha avó, Dona Ilda, mãe do 

meu pai, passando pela minha mãe, minhas tias, esposa e filhas, que hoje 

contribuem para as nossas decisões. Por isso as decisões dos nobres colegas 

vereadores são sempre pautadas no bem estar da coletividade social, sempre 

pensando primeiro nas famílias. Não dá para pensar em família sem pensar no 

esteio e, o esteio de toda Casa são as mulheres. Deixo aqui os meus parabéns a 

todas as mulheres de Atalaia, em especial as nossas vereadoras. 

 

Aproveitando o gancho, agora não mais de parabéns. Não posso também deixar 

de externar aqui o meu sentimento de pesar e tristeza profunda pela morte do 

amigo Zequinha Batinga, que em todas as minhas eleições, ele foi um grande 

incentivador. Até pela região que nós convivíamos, que é o bairro do Girador, onde 

tenho parte da população desse bairro que são parentes do vereador. O Zequinha 

sempre demonstrou ser um amigo, respeitando cada reduto, cada voto, mesmo ele 

fazendo parte da política. A gente brinca que o amigo Zequinha era uma figura 

folclórica. Acredito que na política moderna, não surgirá mais em Atalaia um 

homem do gabarito e da forma tosca, popular e respeitosa do amigo Zequinha 

Batinga. Realmente é uma perda irreparável, muito grande para o município de 

Atalaia, em especial para o bairro do Girador. Com isso, eu esterno aqui todo o 

meu pesar a família do amigo e companheiro Zequinha Batinga. 

 

Aproveitando também, como falei no começo da sessão de hoje, o bairro José 

Paulino amanheceu mais triste, com o falecimento da matriarca, a senhora Maria 

de Lourdes da Silva, mãe de um funcionário da Secretaria Municipal de Educação, o 

amigo Silvan. E, sogra de um grande companheiro do Banco do Brasil, o Zé Luiz. 

Peço uma Moção de Pesar em função do falecimento desta grande mulher da Vila 

José Paulino, que soube criar uma penca de filhos com amor e muita união. 

 

Aproveitar esse momento e ressaltar uma parceira que vem se apresentando como 

grande parceira do município de Atalaia. Na Legislatura passada, no Governo 

passado tínhamos como grande parceiro da Saúde o Dr. Antônio, que atendia 

pedido de diversos vereadores aqui nesta Casa. Só não atendia de quem realmente 

não o procurava. Agora, vem se demonstrando uma grande parceira, a deputada 

estadual, a Dra. Fátima Canuto. Todas as demandas que estou tendo com relação a 

saúde, prontamente sou encaminhado para uma assessora que, muito atenciosa, 

dá todo tipo de atenção as famílias que precisam realmente desse atendimento de 

Saúde. Por esse motivo e também por eu ver realmente a deputada Fátima Canuto 

hoje, querendo se envolver na sociedade de Atalaia. Já comprou a briga do tão 

sonhado calçamento da parte alta da cidade. Até há Indicação, até por estar mais  

perto do Governador, cobrando que essa grande obra saia para o município de 



Atalaia. Faço uma Indicação para que esta Casa, como forma de incentivo e 

cordialidade, ofereça o titulo de cidadã honorária de Atalaia a deputada Fátima 

Canuto, tendo em vista que sua nora também já é prefeita do município de Atalaia 

e, a partir dos próximos anos, vai fazer parte da vida social de Atalaia e trazendo  já 

algumas ações para todo o município. Proponho que a Casa aprecie essa Indicação 

do vereador, de um título de cidadã honorário a deputada Fátima Canuto. 

 

E, para finalizar meu pronunciamento de hoje, ressalto uma temática sobre a 

Educação que o vereador Mauricio não trouxe a tona, é com relação a lotação dos 

servidores da Educação, dos professores especificamente que ao longo sua vida 

acadêmica, concluíram uma licenciatura. Fizeram concurso de primeiro ao quinto 

ano, o MEC lá atrás praticamente que incentivou de uma forma muito assídua, 

muito árdua, que os profissionais terminassem a licenciatura. Os professores de 

Atalaia, a maioria, concluíram um curso superior e, agora, na nova lotação, estão  

sendo remanejados e voltando para o ensino de primeiro segmento. Acho que é 

um retrocesso para a Educação, até porque vai abrir contrato para disciplina de 

português, matemática, geografia. Se nós temos no quadro da Educação, 

profissionais qualificados, que foram incentivados pelo Ministério da Educação, 

inclusive dando recursos para que o município realizasse. Agora, a nova secretária 

decidiu que a nova lotação seria nesse sentido e acho um retrocesso. Nesse 

sentido, procurei a prefeita, conversei com ela. Conversei também com o secretário 

de Administração. Os dois se mostraram sensíveis e me pediram para eu voltar a 

procurar a secretária Glauciane. 

 

Na minha última reunião com ela, depois de todas as conversas, ela também 

demonstrou sensível e se comprometeu, ainda não fez, em rever e estudar a 

possibilidade de fazer a lotação de cada professor, de acordo com a sua afinidade”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

 

“Quero neste momento fazer uma Moção de Pesar à família do Seu Biu, que 

faleceu essa semana que passou. Seu Biu foi uma pessoa que também teve suas  

honras prestadas ao nosso município, pois era um dos organizadores da procissão 

de Padre Cícero.  

 

A gente abre um parêntese para falar um pouco do Zequinha Batinga. O Zequinha 

é um cara que passou por esse plano material, da forma que um ser humano tem 

que passar. Um homem simples, bom e rico. E, a riqueza que o Zequinha tinha,  era 

aquela riqueza natural de quando chegar nos quantos e em qualquer que seja o 

local, ele ter a essência de agradar e fazer amizade com as pessoas. Então, o 



Zequinha ele deixa pra gente principalmente, que vive na política, a essência 

natural de um homem que a gente que é político, precisa. De chegar nos cantos e, 

sem que alguém ainda o conhecesse, mas ele agradava as pessoas, porque tinha 

isso dentro do seu interior. Então, concordo com Vossa Excelência quando disse 

que a gente, neste momento, nesta nova política, é difícil ter um homem como o 

Zequinha. Não desmerecendo a todos outros baluartes e homens de bem, mas o 

Zequinha foi o cara que veio a nos faltar esta semana. Atalaia perde, a classe 

política perde, os amigos do Zequinha perde. Sem se falar que ainda muito mais o 

Robson, o Francisco, a Aninha e os demais familiares. Pedir encarecidamente a 

prefeita Cecília Rocha, que em algum dos prédios públicos, os primeiros que ela for 

fazer, ela coloque o nome do Zequinha Batinga. Não sei em qual, nem quando, 

mas era uma homenagem que poderíamos fazer a ele”. 

 

Vereador Tacinho – Aparte 

 

“Vou subscrever suas Indicações, principalmente o título de Cidadão Honorário da 

deputada Fátima Canuto. Inclusive estava a fim de propor, mas o senhor foi mais 

ligeiro. Mas, a partir de agora vou precisar do apoio de todos você para dar o título 

de Cidadão Honorário a nossa prefeita Ceci Rocha. Que fiz a Indicação e vamos dar 

uma lida no Regimento Interno, que estar caduco. No meu pouco conhecimento, 

pode dar a qualquer época, no dia que puder entregar, se entrega. 

 

Quero desde já solicitar a revisão desse Regimento. Um regimento que não condiz 

com a nossa realidade. Desde que foi editado, já tivemos várias mudanças e não 

sabemos o que é Lei e não é”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Aparte 

 

“No mandato passado, fui presidente e todos os vereadores pediam a mudança no 

Regimento. Abrimos a discussão e chegamos a estipular prazo para que os 

vereadores colocassem os artigos, a redação do Regimento que  queria ser 

mudado. Nobre vereadora Janaína, presidente da Comissão de Justiça, chegou aqui 

a cobrar várias vezes que estava precisando da redação que queriam para o 

Regimento. A cobrança aqui era feito, mas a prática, não trouxeram nenhum. Que 

se vá mudar o Regimento, mas que os vereadores já determine a redação nova em 

determinado dia. Vai ter que ter um estudo, passar pelo jurídico. Não pode ser um 

Regimento que venha atropelar a Lei Orgânica do município, a estadual e, 

principalmente a Constituição. Vamos fazer as coisas com cautela, para que depois 

a gente não possa ser vitima da nossa própria redação”. 

 



Vereador Tacinho – Aparte 

 

“Todos aqui sabem o quanto é necessário que façamos essa mudança no 

Regimento. E, eu espero que a gente faça com o acompanhamento total do 

Jurídico desta Casa. 

 

Segundo a Lei, não pode receber o título de Cidadão Honorário enquanto estiver 

no mandato. Se, por acaso a prefeita quiser, por qualquer motivo, se afastar, a vice 

assume e ela recebe”.    

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“O aparte fugiu do tema abordado pelo vereador e vou pedir aos colegas para 

evitarem esse tipo de situação, principalmente quando fizerem aparte no meu 

pronunciamento. Que sejam apartes curtos e dentro do tema que estou abordando, 

como diz o Regimento da Casa.  

 

O vereador Tacinho tem o meu total apoio com relação a indicação do titulo de 

Cidadão Honorário para a nossa atual prefeita. Simplesmente pelo fato dela estar 

assumindo o maior posto da política de Atalaia, ela já é digna e merecedora desse 

título”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Quero deixar todo o meu amigo a toda a família do nosso saudoso Zequinha 

Batinga, uma pessoa que sempre foi muito ativa e participou diretamente da 

política de Atalaia. Um cara que eu convivi sempre em momentos de alegrias. 

Escutei bastante seus conselhos, principalmente agora nesta ultima eleição, quando 

ele me dizia que não tinha duvidas que eu iria ganhar a eleição. E aconteceu né 

Zeca. Fiquei triste por não ter conseguido chegar a tempo do seu velório. 

 

Assim como a família do Seu Biu que nos deixou nesse final de semana. Um senhor 

que foi muito presente nesta campanha comigo e com a minha esposa Michelle. 

Meus sentimentos a toda a sua família. Quero deixar aqui a minha gratidão e 

respeito também.  

 

Quero chamar a atenção em relação a essa questão do título, em conceder a Ceci 

Rocha. Tem esse impasse, mas, com certeza, iremos encontrar uma solução. 

Independente de quem solicite, o merecimento já existe. É apenas um 

reconhecimento.  



 

Assim como para a nobre deputada Fátima Canuto, que vem se dedicando ao 

desenvolvimento desse município, inclusive apresentando projetos que vão 

melhorar a nossa cidade. 

 

Sobre o Regimento Interno, realmente entendo a questão de alterar alguns pontos, 

que fica muito subjetivo. Estava dando uma lida agora, alguns artigos que precisam  

ser melhorados. Em conjunto com todos, inclusive com o setor jurídico da Casa e 

da comissão que será eleita, para melhor adequar a nossa realidade. Já tem um 

tempo grande desde que foi feita a última reforma”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Como a Alexandre já tinha falado, realmente tínhamos começado isso. Tinha até 

alguns artigos prontos, pois tem alguns artigos que estão caducos. Outros, que 

algumas coisas foram modificadas e não estão inclusas no Regimento. A exemplo 

da reeleição da presidência. Já existe uma outra resolução. Sugeria, que depois que 

fosse formada as comissões permanentes, que possamos fazer uma comissão 

especial, só para tratar disso, mas, claro que contando com todo o apoio jurídico, 

para que não seja feito em disparidade do que manda a Lei Municipal. Os esboços 

que já tinha pronto, vou passar para todos os vereadores. Cada um que tiver 

interesse pode modificar ou acrescentar”. 

 

Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Quero só lembrar que dessa vez seja uma coisa mais séria, com mais 

responsabilidade, pois uma coisa tão importante como essa, que é mudar as leis da 

nossa Casa, é inadmissível faltar com o nosso dever. Vamos vê se dessa vez, essa 

Câmara faça do jeito que deve ser e na responsabilidade que merece”. 

 

Vereador Rudinho 

     

“Na sequência, quero chamar a atenção aqui a alguns pontos que foram 

levantados pelo nobre vereador Mauricio. Sobre a questão da ambulância, a do 

SAMU é a mesma desde quando o SAMU foi inaugurado em 2013. São 

ambulâncias fornecidas pelo Governo do Estado, que é quem gere o SAMU. Não é 

aquela que a gente quer, pois depende da complexidade da região. Mas, pensando 

numa melhoria que nunca foi pensada antes, a Secretaria Municipal já tá 

providenciando a compra dos equipamentos para transformar essa unidade 

simples de emergência, num modelo conhecido como USA, que é a Unidade de 



Suporte Avançado, onde dispõe de mais equipamentos para urgência e 

emergência. 

 

Sobre a questão do extrato do que ficou no município, está repetida essa história. E, 

a gente apontando que precisa-se da prestação de contas do município. Então, 

sugiro ao nobre vereador Mauricio, até me disponibilizo também. Não sei quem 

era o responsável em fazer isso na gestão anterior, mas ele certamente deve saber, 

como era líder do Governo, para procurarmos o pessoal responsável, para que eles  

se comprometam e agilizem essa pendência, porque só assim  a gente vai poder 

pagar os servidores do município. Não adianta só jogar a culpa na atual gestão, 

quando o problema é de uma gestão anterior. 

    

Foi levantada também a questão da água do SAAE, da Porangaba, que não tem 

fiação, que tem que começar do zero. Realmente concordo com isso, mas, isso 

tudo não tem há muito tempo. E fica nessa mesma rotina, reclama do que está 

danificado, do que está quebrado, do que não está funcionando corretamente no 

momento, mas quando na verdade isso vem se estendendo ao longo de anos e 

anos. Teve a oportunidade de ser corrigido lá atrás e não focou nesse propósito. E, 

agora quer que dê jeito. 

 

Respeitando os pedidos de todos, o que a gente vê é que hoje, em 70 dias em 

média de administração, já pediram para ser corrigido tudo no município de 

Atalaia. Chega a ser hilário, mas cabia até uma indicação assim, solicitando que se 

resolva todos os problemas de Atalaia, que nunca foi resolvido a vida inteira. É 

complicado entender a cabeça do ser humano, mas cada um faz a sua parte. 

 

Quero reforçar aqui também a fala do vereador Anilson Júnior, quando abordou 

aqui a questão da lotação dos professores, que estão sendo remanejados para o 

cargo de origem. Conversei com alguns integrantes do SEATA, também me 

sensibilizei com a causa e tenho certeza que essa situação é coerente e a melhor 

saída para acontecer, tanto para o município, quanto para os educadores.  

         

Quero encerrar aqui as minhas palavras, desejando uma ótima semana a todos. 

Quero chamar a atenção da população para o reforço com os cuidados dessa 

pandemia. Não adianta somente jogar a culpa na gestão pública, quando não 

fazemos a nossa parte sequer, dentro de casa. A doença existe. Ontem mesmo 

estava de plantação no Hospital em que trabalho e realmente a UTI lá estava 

realmente cheia, não tinha visto isso no ano passado. Todos com o coronavírus. 

Temos que ter cuidado e temos que nos proteger e proteger a família. 

 



Informar a população que nos ouve a distância, que tem uma norma da UVEAL 

onde passará 30 dias as sessões sendo fechadas ao público, isso é uma medida 

altamente coerente. Mas, que estamos aqui mantendo os trabalhos e fazendo a 

nossa parte, cumprindo com as obrigações que vocês nos concederam”. 

 

Vereador Toni Barros (MDB) 

 

“Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de sessão nesta Casa, 

representando o meu povo.  

 

Quero desde já parabenizar a todas as mulheres atalaienses, em nome das duas 

mulheres da minha vida, minha mãe, Dona Marilene e a minha esposa Sheila. 

 

Quero também desejar meus sentimentos a família do amigo Zequinha Batinga. 

Onde era conhecido por todos nós do meio político. Um cara que se dava com 

todo mundo e todo mundo gostava dele.  

 

Quero aqui agradecer ao secretário Eraldo Brasil por atender com muita rapidez e 

muita eficiência a Indicação desse vereador. Na sessão passada indiquei que fosse 

feita a manutenção e limpeza do calçamento e do bairro Bittencourt. Prontamente 

o secretário Eraldo Brasil, com a sua equipe, foi lá e fez a limpeza, fez os reparos, 

fez a pintura do meio-fio. Quero agradecer ele e agradecer a prefeita Ceci Rocha 

pela eficiência de estar cuidando bem do nosso município. 

 

Na ocasião, que o secretário Eraldo Brasil estava lá, fiz uma reivindicação a ele. A 

mesma fiz a Equatorial, mas também a ele, que falou que iria ver com a prefeita, 

mas que garantia fazer. Que é a iluminação da entrada do Povoado Bittencourt, 

onde precisa ser implantado três postes, para que melhore a iluminação daquele 

bairro. O secretário disse que iria agir em favor da Indicação do vereador Toni 

Barros. Ali a noite se encontra muito escuro, esquisito e vai melhorar muito a vida 

da população.  

 

Quero agradecer pela agilidade desse Governo, em atender as reivindicações deste 

Legislativo. Dizer que continue assim. Este vereador estar aqui para apoiar o que 

for de bom para o nosso município e estar aqui para criticar também o que for de 

errado. Críticas construtivas, para que o município cresça, se desenvolva e não 

continue no atraso. 

 



Que todos tenham uma semana de paz. Que o Espírito Santo proteja a todos e que 

todos tenham cuidado com essa doença, que tomem as medidas de proteção, para 

que não venhamos a viver uma situação mais difícil”.  

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Como sempre agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer uso desta 

Tribuna e me expressar perante a todos que estão presentes e através das redes 

sociais. 

 

Quero parabenizar todas as mulheres do mundo, em nome da minha mãe que já 

foi para perto de Deuz, cujo nome é Maria Dasdores de Almeida, minha mãe, 

minha rainha. 

 

Quero cumprimentar em nome da prefeita Ceci Rocha, a todas do Executivo. E, em 

nome de Camyla Brasil.   

 

Cumprimentar todas da Câmara de vereador, em nome da minha amiga Lays Melo, 

esta jovem que está iniciando seu primeiro mandato e, com certeza terá mais. 

 

Falar sobre o nosso amigo. Sou essa perca que tivemos. Queria que viessem os 

maiores detetives, para descobrir onde existe um inimigo de Zequinha Batinga, 

cidadão que nasceu para fazer o bem, fazer amizade, divertir e dar conselhos. 

 

O Zequinha não escolhi a quem dar conselhos. Era quem chegasse perto dele. 

Qualquer problema que ele achasse que a pessoa tinha, ele chamava, conversava e 

dava os conselhos dele. Com certeza é merecedor. Inclusive Xandy, vou pedir a 

permissão para declamar aquele verso que o seu pai, o Radinho, me ensinou. Na 

hora que o Sol nasce, começa a vida do dia. E, nessa curta travessia se encontra o 

desenhaço. A morte? A morte tem duas faces, a certeza e o repente. Carrega 

qualquer repente e acaba com as alegrias. Toda vez que morre um dia, morre um 

pedaço da gente. Esse pedaço da gente, nunca se cansava a língua. Vá com Deus, 

morar no céu, nosso Zequinha Batinga. 

 

Uma Moção de Pesar para o nosso amigo Louro, de Branca de Atalaia. O Louro 

preto de Branca de Atalaia. Um desportista sem igual. Lembro, assim como todos 

da minha época, que jogava na escolinha do Louro. Aproveitando, pedir aos meus 

amigos colegas vereadores, para que denomine o nome daquele campo de Branca 

de Atalaia, com o nome do nosso amigo Louro. Um exemplo de homem, de pessoa 

e é merecedor dessa homenagem. 



 

Sobre a Indicação da ambulância de Branca de Atalaia, que vai ser apreciada por 

vocês e colocada em votação.  

 

Quero repetir uma Indicação que será feita na próxima sessão, sobre o calçamento 

de um Loteamento do Distrito Branca, denominado Loteamento Antônio Paulino. 

Que seja feito calçamento com saneamento básico. O calçamento do Loteamento 

da Dona Salveni, onde foi calçada uma rua e, encontram-se duas ruas que não 

foram calçadas. 

 

Também o calçamento do final da Rua da Igreja, que até hoje eu não entendi como 

a firma vem fazer o calçamento, e falta 50 metros e não termina a Rua. Será que o 

dinheiro foi pouco ou a visão de quem foi fazer, ficou cego na hora? Peço que seja 

feito esse calçamento. 

 

Peço um Requerimento para que seja feita a manutenção da Quadra de Esportes 

Carlos Eugenio, do Distrito Branca de Atalaia. Assim os jovens e os de terceira 

idade, possam praticar seu esporte. 

 

Falar sobre a questão do Regimento Interno, que rege esta Casa. Como está 

caduca, lembro que tem coisas que foram aprovadas na época, que não está sendo 

colocadas em prática, porque não foram colocadas nesta edição. Como por 

exemplo, a fala do vereador aqui. Não tem prazo de inscrição, mas tem na Lei 

dizendo que só pode se inscrever até antes do início da sessão. Iniciou o 

expediente do dia com o nosso amigo Anderson, já não pode mais se inscrever. Eu 

cheguei atrasado, dei meu nome e estou aqui falando. Essa e outras matérias vão 

ter que ser mudadas. Que cada um traga sua indicação do que acha que tem que 

mudar, para que a gente tenha a responsabilidade de no dia marcado estarmos 

aqui para mudar nosso Regimento, que tem muitas coisas que não condiz com a 

nossa realidade. Com o acompanhamento do Jurídico desta Casa”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Peço ao vereador Cícero para que a gente comece a planejar uma reforma no 

Regimento da Casa, é importante definir a questão das comissões, pois vai passar 

pelas comissões a finalização e o estudo desse regimento. O Regimento é claro, 

onde diz que tem até 10 dias, após a posse, a realização da eleição das comissões. 

Nós não demos prioridade a isso”. 

 

Vereador Tacinho 



 

“Tive uma conversa há uns minutos com a Mesa, onde disseram que vai ter uma 

conversa com todos, para a gente trabalhar sobre a questão das comissões. 

 

Outro assunto citado aqui, sobre a questão dos extratos. É estranho. Tanto tempo 

eu estive aqui, passei quatro anos fora e nunca ouvi falar em extrato, a não ser do 

extrato bancário do vereador quando o dinheiro cai na conta. Dia 20. Mas, o 

extrato que agora está se falando, é um extrato que ninguém nunca pediu. O meu 

amigo que está fazendo a função dele, o Mauricio Tenório, passou todos os 

mandatos deles aqui e nunca pediu extrato. Está pedindo só agora os extratos. Os 

vereadores aqui estão explicando que existe o dinheiro, só não tem a maneira de 

pagar. Só pagar com a decisão jurídica. Isso prova que não será feito do jeito que 

faziam. A Justiça mandando, é assim que se paga”.  

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Essa questão do extrato eu fui um dos primeiros a pedir em janeiro, onde tive a 

oportunidade de conversar com a prefeita. Ficou aquela dúvida do prefeito que 

saiu do cargo deixando que deixou o dinheiro no cofre público, mas a prefeita em 

momento algum se negou a dar o extrato. Inclusive a Janaína fez a Indicação e vai 

vim para esta Casa os extratos do mês de dezembro, que é uma coisa transparente 

para todo mundo. Estamos aqui como representante do povo, do funcionário que 

foi penalizado com a questão de dezembro, que não foi a prefeita que penalizou, 

mas sim um restante de pagamento de dezembro. É justo e louvável a gente 

trabalhar com a transparência, pois aqui ninguém estar para esconder nada, mas 

sim para beneficiar a população, o funcionário que está sofrido com essa perda de 

dezembro”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“É uma honra ser aparteado por Vossa Excelência. Somos amigos de infância e 

Vossa Excelência já me conduziu para meu terceiro mandato, um mandato que tive 

a maior votação. 

 

Se os extratos já foram pedidos, se já veio a resposta que é na Justiça, é só esperar 

e mudar os argumentos de cobrança. 

 

Sobre a questão da pandemia, é complicado, porque a prefeita entrou e estar com 

dois meses. Não posso falar por ela, mas sei das dificuldades que ela encontrou 

dentro deste município.  



 

Sobre essa questão do funcionário que segundo o vereador está faltando, mas 

ninguém sabe, o vereador disse que iria trazer provas, mas até agora não trouxe. A 

prova que pedi, o vereador não trouxe”. 

 

Vereador Anderson Medeiros – Aparte 

 

“Foi citado também o esgoto lá do campo da Porangaba. Até conversei com o 

nobre vereador. Peço desculpas também por sua ausência. Aquele campo foi 

doado pelo meu tio Zé Quirino, na época em que a cerâmica Porangaba era dele, 

na época que funcionava. Ele cedeu aquele campo para a população da Porangaba. 

Ele era o presidente da Câmara. Joguei no Grêmio da Porangaba de 2010 até 2017. 

Peguei muita bola naquele esgoto lá. Fico surpreso hoje, de só vim pedir uma 

solução para aquele esgoto, agora e ser cobrado aqui, ser feito vídeo, com três 

meses incompleto e uma gestão”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“Encerro minhas palavras mais uma vez agradecendo a Deus e pedindo que 

conforte essas famílias, que tiveram essas percas aqui no município de Atalaia e 

todas que estão acontecendo no mundo. Que os governantes pensem na vida e 

não pense na política, nem na próxima eleição”. 

 

Vereador Cicinho – Presidente 

 

“Queria parabenizar a rádio Atalaia FM, ao site Atalaia Pop, a rádio em que o Dau 

trabalha. Parabenizar a todas as mulheres, sabendo que foi ontem, mas dizendo 

que são guerreiras, batalhadoras, merecedoras de ocupar o espaço que ocupam 

hoje. Que sempre continuem lutando para que dias melhores venham, para todas 

mulheres de Atalaia e do mundo, pois são as pessoas que dão a vida a gente. 

 

Para finalizar, queria dizer aos senhores vereadores que é muito importante que a 

gente tenha aqui o conhecimento e o risco que nós atalaienses estamos passando. 

Que para a próxima sessão, a gente reduzisse mais o tempo, para que a sessão 

fosse mais rápida, para que a gente não passe tanto tempo. O risco é grande, 

independente de estar só o vereador. Temos também os funcionários. Tem o 

pessoal da rádio, do Atalaia Pop, que vem pra Câmara. Fizesse a Indicação e ir a 

Tribuna falar menos que o tempo que diz o Regimento, para podermos passar 

esses 30 dias resguardados”.           
 

 


