
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 09 de Agosto de 2022 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

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

sessão: 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

“Em nome da nossa presidente Lays Melo, eu quero abraçar a todos os vereadores e 

vereadoras do nosso município. Em nome do meu amigo Pablo, quero agradecer e 

parabenizar ao Atalaia Pop, a Rádio Atalaia FM e a todos os moradores da cidade de 

Atalaia. 

Agradecer a população de Atalaia e parabenizar o companheiro vereador Marcos 

Rebollo e o vereador Alexandre Tenório, pela volta que a gente deu aqui na cidade, 

com a caravana do nosso futuro senador Davi Davino Filho. Pela maneira que a 

população de Atalaia nos recebeu, de braços abertos, obrigado de coração a toda 

população de Atalaia. 

Meus amigos, meu pai me criou dizendo que o amigo que ver o amigo cometendo um 

erro e não faz uma critica construtiva a ele, ele não é amigo, ele está sendo inimigo ou 

dando corda para aquela pessoa na frente se enforcar.  

Isso aqui foi um ofício que enviei no dia 18 de julho de 2022, a secretária de esportes 

do nosso município, solicitando da mesma o campo Carecão da Vila José Paulino, como 

popularmente é conhecido. Para realizar um torneio do Dia dos Pais. Torneio este, 

modesta a parte falando, acredito que em se falando em premiação e times, com a 

participação de 12 time e premiação de mais de 4 mil reais. Para a população de uma 

cidade que não tem nada para que se divirta. Vivemos em uma cidade que não tem 

nada para que a população se divirta. Qual a diversão para o atalaiense? Não vejo até 

o presente momento. Vamos lutar para mudar isso e acredito muito no Poder 

Executivo, pois a força de vontade para que isso aconteça, não falta. 



Agora, porque esse torneio tem o apoio da minha pré-candidata a deputada estadual, 

do meu pré-candidato a deputado federal e do meu pré-candidato ao Senado, Davi 

Davino Filho, a população de Atalaia ser impedida e proibida de usar o campo que é do 

atalaiense, por questão politica, falo como amigo que sou da prefeita Ceci Rocha, mas 

acho que ela foi infeliz. A senhora foi infeliz prefeita pela posição que tomou, deixando 

mais 300 atletas amadores do nosso município, sem ter o direito de concorrer ao 

prêmio e se divertir. 

A população daquela região ali do Buraco do Jacaré, Bittencourt, 21, Deus é Fiel, 

Conjunto Maria de Nazaré, deixar de ver, de assistir um torneio de futebol amador que 

começa das 8 horas da manhã, as 5 horas da tarde. 

Onde vejo e com muita convicção eu digo, porque é super merecida, a minha 

companheira de Câmara, também companheira de bancada, vereadora atuante da 

Branca de Atalaia, vereadora Janaína, que tá realizando um torneio dela lá também. 

Esse com o apoio do Executivo. 

Quem tá perdendo com isso não sou eu. O vereador Neto Acioli não está perdendo 

nada com isso. Quem perde é a população de assistir e os atletas de se divertirem. 

Mas, eu corri atrás. Me procuraram, perguntando como ia fazer. Disse a eles que a 

força menor não combate a maior. Pensei em alugar o campo do Aloísio Chulapa, o 

qual tenho grande admiração. Me falaram que o campo lá é pequeno e só joga sete 

jogadores e não tinha como. Me deram a ideia do Campo dos Olhos D’água, que é em 

uma área particular, do amigo, ex-vice-prefeito de Atalaia Rodrigo Albuquerque. Entrei 

em contato com o Rodrigo Albuquerque, tinha jogo marcado pra lá, ele pediu que os 

jogos marcados fossem cancelados e liberou o campo para que a população de Atalaia, 

os atletas, o povo que gosta do esporte, pois sabe que o esporte tira as crianças das 

ruas. O esporte só traz o bem para toda a população. 

Graças a Deus primeiramente e depois ao nosso amigo Rodrigo, que liberou o campo. 

Campo esse que os atletas vão jogar sem pagar a inscrição. Concorrendo a troféu do 

primeiro, segundo e terceiro colocado, do goleiro e artilheiro, a premiação do 

primeiro, segundo e terceiro. E dez sorteios no valor de 100 reais cada, entre todos os 

atletas inscritos. 

O que tenho a dizer é isso, como amigo acho que a posição que a senhora prefeita 

tomou foi infeliz, de empatar e proibir que o atalaiense pratique o esporte e utilize um 

órgão público do nosso município”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Saudar a presidente em exercício, vereadora Lays Melo. Aos vereadores aqui 

presentes. Ao Atalaia Pop e a Atalaia FM. 



Quero dizer vereador Neto, que a prática de esporte ainda é a melhor área de lazer 

que nós temos nos interiores. Praticar o esporte é coisa que traz a união de pessoas, 

que pode juntar os Distritos em um só lugar. Um torneio ele movimenta a cidade e traz 

um dia diferente. Graças a Deus que vai ser realizado e isso é o que importa. Vamos 

pra frente, pois o que vale é a iniciativa de cada um. Isso é promovido por você, por 

mim, pela Janaína, pessoas que fazem o esporte aqui em Atalaia, o Rudinho. Não 

devemos parar, ao contrário, devemos incentivar que aconteçam outros t orneios em 

outras localidades do município. No Dia do Trabalhador, dos Pais, das Mães e outras 

datas festivais. Até porque o inverno está puxado esse ano. Mas, não vamos deixar 

parar, deixar cair. 

A minha vinda aqui hoje é para dizer que terça-feira não estive nesta Casa, porque 

estou com a minha mãe hospitalizada há mais de 20 dias. Isso mexe muito com a 

estrutura da nossa casa, porque nossa mãe é a única coisa que tenho na minha vida, 

porque meu pai já se foi. Só quem sabe o que é perder a mãe é quem já perdeu. 

Quero dizer que estou aqui voltando as trabalhos legislativos desta Casa. Fiquei 

sabendo que tinha reunião com os agentes de saúde e de endemias. Foram postados e 

ditos nesta Casa que alguns vereadores fizeram manobras para não vim abrir esta 

sessão. Eu discordo. Não é verdade. Partindo do vereador Marcos, isso não é verdade. 

Eu não vim, porque tive motivos que não estar aqui nesta Casa.  

Como também por várias vezes tive motivo de estar aqui encarando um PCC 

criminoso, onde toda a bancada votou a favor de um PCC. Ora, se era criminoso, 

porque foi votado a favor? As emendas que foram colocadas, foram votadas. E as que 

o SEATA trouxe, eram emendas que cabiam para os funcionários, emendas que 

prejudicavam os funcionários.  

Estive essa semana em reunião com a prefeita e falamos sobre o PCC da Saúde. 

Falamos sobre o PCC do Agente Comunitário de Saúde e de Endemias, que no qual eu 

tenho pessoas que votam em mim, que me acompanham politicamente. E, não é dessa 

vez, depois de três mandatos, que o vereador Marcos vai se esconder dos funcionários 

desta cidade”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) - Aparte 

“É bom que se frise que o aumento concedido foi de 16% com recurso vindo do 

Governo Federal. A prefeita, em contrapartida, ofereceu 2%. Estivemos na reunião, a 

maior da história de Atalaia em nível de participação. Estava todos os Sindicatos do 

Estado de Alagoas e a discursão foi forte. Nós nos disponibilizamos para votar, mas 

explicamos também a situação dos senhores vereadores, onde a prefeita exige que 

seja igual ao que ela mandou. Na realidade é um projeto disforme no momento, que 

vai causar até improbidade.  



Não sei como o jurídico dela funciona, porque se o recurso vem de lá, destinado para 

ser gasto nisso, como ela vai botar só 2%? Vai alegar o quê para gastar o restante?”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“O PCC da Saúde, nós tínhamos agentes que ganhavam 1.700 reais. E dessa aprovação 

do piso salarial, eles foram para 2.424 reais. Então, quem vinha muitos anos ganhando 

1.700, equiparou a 2.424. Tinha gente que ganhava 5 mil. Quer dizer, a minoria 

beneficiada, e a maioria desfavorecida.  

Então, esse projeto que vem agora não vamos fazer um alarde, não vamos gritar antes 

de ver o projeto que venha para beneficiar o servidor público desse município. Como 

os da Educação, com a classe de apoio”. 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

“Eu até propus lá que antes de iniciar a tramitação que o SEATA e os Sindicatos, que 

propusessem uma reunião coletiva, para que a gente dirimissem as duvidas de comum 

acordo, para só então ele vim pra cá. Para depois não tá aquela pressão que a gente 

sempre acompanha nas votações. Seria talvez uma hora da gente corrigir eventuais 

erros que possivelmente estejam lá dentro, segundo o Sindicato mostrou”. 

 Vereador Marcos Rebollo 

“Agora vejam só senhores vereadores, a situação de um agente que passou mais de 10 

anos ganhando 1.700 reais e hoje passa a equiparar e ganhar dois salários mínimos”. 

Vereador Rudinho Rodrigues – Aparte 

“Inclusive os funcionários e alguns Sindicato tiveram reunião na segunda-feira passada, 

com o Jurídico e com a parte técnica da Prefeitura, para discutir justamente esse 

projeto que está pra vim pra Câmara. Então, não sei como estão discutindo um projeto 

que nem chegou a esta Casa. E um projeto que tem que ser de autoria do Executivo. 

Tem servidores que realmente teve um aumento de 16%, mas foi para se enquadrar 

no piso nacional dos Agentes. Mas, alguns, devido ao PCC que existe na Saúde, já 

ganha acima do piso. Então, esse pessoal quer ter um aumento de 16%. Quem vai 

pagar tem que ter a responsabilidade de consertar algo errado, para depois não tá aí 

na rua dizendo que não consegue pagar a folha de funcionário.  

Para finalizar vale salientar que esta Casa, em sua maioria, sempre deu apoio aos 

funcionários aqui do município. Tenho certeza que vai ser assim de novo e que vai ser 

uma discursão boa, onde novamente vamos resolver um problema que vem lá desde 

2012, que é a data do PCC da Saúde”. 

Vereador Marcos Rebollo 



“Mais uma vez mostra que foram coisas feitas de forma erradas e que hoje vão ter ir 

para o conserto.  

Quem somos nós para discutir impacto financeiro? O projeto não veio ainda, porque 

vai ser discutido o impacto financeiro, para beneficiar. Mas, tenho certeza, pelo que eu 

vi e pelo que foi discutido na reunião com a prefeita, onde vai beneficiar os agentes de 

saúde, como beneficiou os educadores do município e o apoio. 

Tenho certeza que vai vi para ajudar. Quem não tá feliz de passar de 1.700 para ganhar 

2.400? Quantos anos não passou na disparidade e os outros acima dele? Hoje não, 

hoje todos estão num nível só, num piso só e com a certeza de que vai ter um projeto 

que ninguém mexe mais, pois é um projeto que vai beneficiar a todos. Isso é feito com 

o Jurídico, com o impacto financeiro do município de Atalaia, para que venha fazer a 

coisa certa e séria, para que pague o agente e não venha atrasar salário. 

A minha vinda aqui hoje e a de sempre é para estar do seu lado funcionário, ao lado do 

povo de Atalaia. Jamais vou me esconder ou participar de manobra política. Sem 

contar que o vereador que tem mais presença aqui nesta Casa, de 2012 pra cá, é o 

vereador Marcos Rebollo, que foi o que menos faltou as sessões. Jamais estarei 

correndo ou me escondendo da população e muito menos dos funcionários deste 

município. Estou aqui a disposição e contem comigo, não só aqui na Casa, mas na 

minha casa, na porta ou em reuniões que marcarem, pois estou disponível para ajudar 

o povo de Atalaia, especialmente o funcionário público deste município”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Bom dia a todos. Gostaria de solicitar da Mesa Diretora um minuto de silencio pelo 

falecimento do nosso amigo Bio, funcionário da Prefeitura”. 

Vereadora Lays Melo (PSC) – Presidente em exercício  

“Concedido um minuto de silêncio. Peço respeito ao minuto de silêncio pelo 

falecimento do guarda municipal”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários, Atalaia Pop. Nós vimos aqui 

uma breve discussão e eu gostaria de expor a minha opinião. Acho que o vereador 

Anilson está errado, pois no Regimento Interno diz que a abertura da inscrição 

encerra-se 15 minutos após. Falei com a presidente que o Mauricio estava vindo, tinha 

ligado pra mim, que tinha atolado o carro e pediu para escrever. Acho que não era 

nada demais ter inscrito o vereador. Essa é minha opinião. 

Senhores, estamos aqui hoje já perto de uma eleição. Faltam apenas 59 dias. A gente 

ver o contraste em Alagoas daqueles que noticiam os Governo de maravilhas e a gente 



ver aqui a  disfunção midiática, quando a gente ver a situação de Atalaia. Aqui saiu o 

vereador Neto Acioli que reclama do cerceamento do direito público de usar um 

campo de futebol do município de Atalaia. Atalaia que já teve time de primeira divisão 

e que numa hora dessa lembro com saudade do nosso grande amigo, eterno, Cícero do 

Sindicato, que realizava inúmeros torneios, reunindo atletas e população. No Dia do 

Trabalho. No Dia 7 de setembro tínhamos várias outras pessoas organizando, inclusive 

a vereadora Janaína que corriqueiramente realiza isso. Acho que não era nada demais 

utilizar o estádio, porque o vereador apoia outro candidato. Coisas daquele sistema 

bruto de dizer que aqui quem manda sou eu e acabou.  

Vereador Mauricio, nos preocupa um Governo desse que diz todos os dias que é 

transparente, que é efetivo, que tem num sei o quê. A gente ver que nas ruas ainda 

tem lama da cheia. Ruas completamente esburacadas. Entre a antiga Secretaria de 

Obras e o Banco do Brasil, está horrível. A ponte isolada e todo mundo a reclamar. 

Providências nenhuma foi tomada até agora, nem um movimento para recuperar o 

transito desta localidade, prejudicando inúmeras pessoas que moram do outro lado da 

Nova Olinda.  

Queria registrar que estamos nesse embate dos funcionários com o município, como 

sempre. Estivemos lá ao lado do vereador Mauricio, discutimos algumas partes do 

projeto. Lá estiveram um monte de Sindicatos. E todos eram unanimes em dizer para 

quê veio o piso. Lá foi explicado que tem que ser repassado 16% geral. Se tem algum 

que tá passando, que se faça a correção interna. 

Parece que foram de novo em reunião com a prefeita. Não sei se chegaram a um 

acordo. Mas, se não, que convocassem nós vereadores, podia ser até uma sessão 

pública para discutirmos isso e evitar que eles percam. Alguns vão ganhar, mas muitos 

vão perder. 

A exemplo do Fundo da Cheia. Não sei se é verdade, pois não faço parte da bancada de 

situação. Mas, está todo mundo reclamando que tem gente do Alto recebendo os 

auxílios e que mora na Nova Olinda não recebe. Se é verdade ou não, é do povo que 

está vindo dizer. A gente não gosta de andar com mentiras, gostamos de expor as 

coisas e que seja procurada a verdade em meio a toda essa meteórica confusão.  

Quero daqui também dizer que a gente se sente triste, porque há três anos atrás 

realizamos aqui o 4º Campeonato Alagoano de Cavalhada. Uma coisa que ficou na 

história de Alagoas. Realizamos cinco anos. A final do quarto ano foi lá no Parque Paulo 

Cesar da Costa de Moraes Junior, criado através de Decreto e que fica as margens da 

BR 316, aqui na Vila. Até hoje ocuparam como canteiro de obras e tá lá a bagaceira, 

acabaram o Parque. Pedi explicações a prefeita e até hoje não mandou. Vou pedir 

novamente. Também pedir ao promotor. É um parque que leva somente diversão para 

o público e principalmente a Igreja de lá, que todo ano tem a festa, mas esse ano não 



teve, porque não tem o Parque. A Cavalhada de Atalaia acabou-se. Estando indo para 

Santana do Ipanema, Palmeiras dos índios, Coité do Noia, até ao sertão alagoano, para 

levar o folclore que é natural, que é berço de Atalaia, mas que infelizmente chega uma 

prefeita que acaba com o Parque de Cavalhada sem qualquer explicação. Isso porque, 

talvez, a gente da família Vigário somos membros efetivos do folclore e sejamos 

oposição a ele. Triste pensamento esse, pois perde mais o povo do que nós. E nós 

estamos levando a nossa comitiva, quase todo final de semana, para o restante das 

cidades de Alagoas. 

Quero daqui mandar uma Moção de Parabéns ao prefeito Henrique Vilela, lá de Porto 

de Pedras, no qual domingo estivemos lá presentes. Padre Antero da Paróquia de lá. E 

toda a sua equipe, ao lado dos cavaleiros Amaro Santos e Diogenes, que realizaram 

uma grande festa, com mais de mil pessoas presentes. A gente fica muito feliz e gratos 

por ter participado dessa festa. Agradecer também, em nome da família Vigário, pelo 

recebimento de uma placa em honra ao mérito que recebemos em nome do meu 

saudoso tio avô, Major Dé e de Luiz Vigário, que também percorreram essas cidades, 

mais de 100 anos atrás, efetivamente levando a Cavalhada para o povo de Alagoas”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Estou apresentando hoje uma Indicação solicitando a Secretaria Municipal de Ação 

Social, que encaminhe para esta Casa, toda a relação de quem foi atingido na cheia, 

com endereço, pois eu vou na casa de cada um que vier nesta relação. Eu quero saber 

realmente quem foi atingido ou quem vai receber ser ter sido atingido. Está aqui a 

minha relação de hoje e peço aos companheiros, se for possível, aprovem, pois isso é 

de interesse da população.  

Outro Requerimento que ninguém tem esclarecimento, não tem nada, é sobre a ponte 

do nosso município. Estou solicitando aqui um engenheiro do DER para que venha 

fazer um lado, para ver o que é que tem a ponte, para que ela possa ser liberada. Aqui 

não tem engenheiro que libere, não tem Defesa Civil e não tem nada que funcione 

neste município. Estou fazendo esse Requerimento e peço que os vereadores 

aprovem, pois está sendo prejudicada a população”. 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

“Gostaria de dizer a Vossa Senhoria que se poderia utilizar a urgência urgentíssima 

para solicitar de sua Excelência o governador Paulo Dantas, através do DER, para 

resolver essa questão de forma rápida, porque o pessoal está sendo prejudicado em 

seu dia a dia. Será um prazer subscrever”. 

Vereador Mauricio Tenório 



“Vejo nesta Casa muito discurso demagogo nesta Tribuna. Vereador sobe nesta 

Tribuna para falar bonito e para chegar a população. Mas, aqui faz diferente. Aqui vota 

obrigado, na tortura, na pressão, vota nesta Casa o que a prefeita pede, como a taxa 

de iluminação pública deste município, que a população vem pagando. E ela ainda veio 

para cá com o irmão dela, para ver o vereador que votava contra. E esta Casa está 

aceitando. 

Já dizia os mais antigos, que quando o Governo é ruim, o Parlamento é forte. E aqui no 

município de Atalaia o Governo é ruim e a Câmara é péssima. O Governo é ruim e esta 

Casa é pior. Essa Casa baixa a cabeça. No município de Atalaia vivemos numa ditadura. 

Está aqui o pronunciamento do vereador Neto. Não é uma forma de democracia, é 

uma forma de ditadura. Como é que um vereador, me permita com todo o respeito 

que tenho a Vossa Excelência, eu passar o que Vossa Excelência está passando, eu não 

faria mais parte da atual bancada. Vossa Excelência tem um nome a zelar, tem seus 

eleitores para dar satisfação. E ser negado um campo de futebol para Vossa Excelência 

fazer um torneio do Dia dos Pais, isso é o maior absurdo em 20, 30 ou 100 anos em 

nosso município. Nunca aconteceu isso.  

Tenho certeza que Vossa Excelência já fez oposição a outros prefeitos, como eu 

também já fiz oposição a outro prefeito. Fiz oposição a o prefeito que aqui não está 

mais, o saudoso Zé do Pedrinho, e nunca fui perseguido.  

Vereador Neto, eu fiz uma reivindicação na estrada de Boa Fé, que a gente não tinha 

acesso, não passava carro. Eu solicitei ao prefeito na época e mesmo sendo oposição, 

o prefeito mandou fazer de imediato. Mas, ele mandou fazer de imediato, porque lá 

tem gente morando, é a população de Atalaia morando. 

Então, você não está fazendo isso aqui para o deputado Davi, para o deputado federal 

Gilvan Barros e nem para a Rose Davino. Você está fazendo isso para a população de 

Atalaia, para os desportistas da nossa querida Atalaia. E Vossa Excelência ser negado, 

ter que ir pedir ao ex-vice-prefeito, onde estamos vivendo população? Olha o terror 

que estamos vivendo. Até perseguição a um vereador da base aliada.  

E não foi só o vereador Neto que passou por isso. Já teve vereador aqui que foi expulso 

de Prefeitura. Já foi vereador que teve o carro proibido de entrar na Prefeitura.  

Agora o Parlamento está fraco. Se pronunciem vereadores. Mostre para o eleitorado 

de vocês. Está na hora de vocês baterem na mesa, porque é um absurdo a ditadura 

que querem implantar em nosso município. A tortura não só é a física, tem a 

psicológica, que é o que a população está passando, que os professores passaram e 

que os agentes de Saúde estão passando.  

Aí vereador chega aqui para fazer média e vota no que a prefeita manda. Então, 

entendam população, esses fazedores de média, que chegam nesta Tribuna aqui 



dizendo que está ao lado de vocês e na hora do pega pra capar, vota tudo no que ela 

quer. Obrigados. Agora num vote não para quando for no final do mês você ser 

penalizado. E a população sabe o que é a pena desses vereadores que votam contra. A 

população sabe e eu vou dizer de alguns dias. Vou começar a discutir o mérito. Só 

estou botando um processo. Mas, daqui par frente vou começar a discutir o mérito da 

questão e mostrar, por A mais B, como é que funciona esse Parlamento. Como é que 

funciona esse Governo, que veio para Atalaia para perseguir a população do nosso 

município.  

Eu não admito eu sendo da bancada, ser tratado dessa forma. Vereador Neto, se eu 

fosse da  bancada e fosse tratado desta forma, eu teria vindo hoje a esta Tribuna e 

dizia a prefeita que o que eu tiver, pode cortar, porque a partir de hoje não faço mais 

parte da sua bancada, porque um vereador que faz parte de uma bancada dessa, que 

ela não respeita o vereador, não respeita a população, não tem como o vereador 

participar. Fica humilhado vereador. Vocês  estão humilhados. Represados. O que está 

acontecendo com vocês? Quem elegeu vocês foi o povo de Atalaia e vocês tem que ter 

atitude. Não podem viver nessa repressão que vocês tem.  

Eu tenho certeza que cada um de vocês que se rebelarem de lá pra cá, ela não tem 

moral de cortar nada de vocês. Não tem moral nenhuma. Quem quiser pode vim se  

juntar ao vereador Mauricio Tenório, que eu desafio ela a cortar alguma coisa de 

vocês.  

Até o vereador, a calasse politica está passando por isso. Já basta a população. Nós 

éramos para tá aqui, de linha de frente, defendendo a população. Mas, nem moral 

esta Casa tem de defender, que está sendo perseguida e humilhada. Isso é uma 

perseguição vereador Neto.  

Eu nunca passaria por isso. Eu tá em uma bancada, marcar uma festa pública para o 

meu povo e o prefeito dizer que eu não fizesse a festa. Dizia que iria fazer e não faria 

parte da bancada. Hoje, vereador Neto, já basta o que estamos sofrendo.  

Existe uma Ok recebendo um milhão de reais dos cofres da Prefeitura e nunca botou 

uma pá de piçarro nas estradas. Temos dois anos de abandono na Zona Rural, sem ter 

uma máquina para passar, enquanto a empresa está levando um milhão de reais.  

Clamo hoje ao Ministério Público que venha a este município, fiscalizar junto com o 

vereador Mauricio Tenório. Tem o Ministério Público de lado de uma Secretaria onde 

está saindo a maior lavagem de dinheiro do nosso município. Vizinho ao Forum do 

nosso município. Quero promotor que solicite as notas fiscais das compras de pneu, 

mande para esta Casa o contrato dos ônibus e das máquinas, para eu mostrar a 

população os desvios que existem naquela Secretaria. 



Hoje esta Casa está parada. Tá quieta. E ainda vem vereador chamando de mainha, 

sendo omisso. Isso não pode estar acontecendo em nosso município. Estou triste, de 

coração partido, porque está sendo perseguido um vereador, está sendo perseguido a 

população. Não é só você não vereador Neto, é a população de Atalaia, pois quantos 

times irão jogar lá? Você incentivando a população a sair da bebedeira e das drogas, 

porque quem incentiva o esporte, incentiva a cultura e o bem estar da população de 

Atalaia. Hoje está aqui sufocado por conta da política. 

Quem é Fátima Canuto tem direito. Quem é os outros, não tem. Em pleno século XXI, 

vivermos numa ditadura dessa no município. A prefeita Cecília Hussem está querendo 

comandar aqui com mão de ferro, mas enquanto o vereador Mauricio Tenório estiver 

aqui, estarei em defesa de vocês população.  

Agora, conto com vocês também população. Tenho deputado para ser votado. Então, 

me ajude para eu poder estar trabalhando aqui para vocês. Para defender a 

população, estou passando por dificuldades e só preciso do voto nos meus deputados, 

para mostrar que o vereador Mauricio Tenório estar firme e forte, que não é 

comprado, que não aceita pressão de ninguém”. 

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

“Bom dia a todos os atalaienses presentes e aqueles que estão nos acompanhando 

através do Atalaia Pop. Bom dia aos nobres vereadores da Casa e a todos que nos 

acompanham aqui na Câmara de Vereadores de Atalaia. Dizer que é sempre bom estar 

aqui realizando os trabalhos nesta Casa.     

Quero iniciar aqui falando sobre o PCC da Saúde que está sendo estudado. Isso a gente 

já sabia que iria acontecer, desde quando estávamos votando o PCC da Educação, que 

assim que terminasse, chegaria a vez da saúde. E, tenho certeza que vai atingir as 

demais classes do nosso município, porque agora estamos diante de uma gestão que 

está tentando regulamentar, da melhor forma, os funcionários. E corrigir algumas 

falhas que vinham acontecendo e prejudicando os funcionários ao longo do templo. A 

exemplo desse PCC da Saúde, que a gente tem muitas categorias que não são 

contempladas. E, esse novo PCC vai passar a contemplar várias categorias da Saúde 

que até hoje não tem a carreira registrada naquele plano. Vale lembrar aqui a última 

modificação do plano é o seu projeto de origem, abril de 2012. Então, já se passaram 

mais de 10 anos e ninguém teve peito, coragem e a responsabilidade de fazer o que a 

prefeita está fazendo, tomar a atitude e tenho certeza que vai chegar aqui a esta 

Casa”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

“E com certeza vai ser tomada de forma responsável, de uma forma que venha para 

ficar e não ficar da forma que estar, errada, sem segurança e sem estabilidade 



nenhuma para o servidor. O que vai ser feito aqui nesta Casa, vamos fazer de maneira 

correta, para que venha beneficiar pra sempre. Foi mexido no PCC da Educação, pois 

estava de forma errada também. Então, foi feito em 2012, na saída, como foi feita na 

saída da gestão passada, a unificação de matriculas. As pessoas passam despercebidas 

nesse projeto.  

Então, a prefeita está certa. Vai fazer um projeto que fique para sempre no orçamento 

do servidor público deste município. É dessa forma que tem que ser feito, não feito de 

arrumadinho ou de apadrinhar quatro ou cinco. Quem vai ser beneficiada é toda a 

classe dos agentes de saúde  comunitário”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Isso mesmo vereador Marcos, tomamos conhecimentos que existem tabelas que são 

seguidas há muito tempo dentro do plano, que é ilegal. No PCC original só constam 

três tabelas, não tem, por exemplo, tabelas de 30 horas. Mas, criaram uma tabela e 

jogaram no RH da Prefeitura como se aquilo fosse a forma correta. A tabela faz parte 

da Lei e teria que ter vindo para esta Casa e ser aprovada aquelas alterações ou a 

inclusão daquela tabela no plano. E isso não aconteceu. Criaram uma tabela lá e 

jogaram na folha dos funcionários”. 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) – Aparte 

“Eu mesmo não sabia que esse PCC foi de 2012, não estava aqui ainda. Solicitei uma 

cópia para que eu possa estudar o anterior. Me deparei que não é um plano só da 

Saúde, o plano é da Seguridade como um todo. Então, se for mexer nesse daqui, mexe 

como um todo. Mas, o plano não é só da Saúde não”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Vamos aqui tranquilizar a todos os interessados nesse projeto, pois nós vereadores da 

bancada já começamos a discutir. Todos nós estávamos presentes e tenho certeza que 

vamos analisar, como foi na Educação, para acharmos a melhor saída para os 

funcionários.  

É de interesse meu também, pois também sou funcionário efetivo da Saúde de Atalaia 

e sei que esse cargo aqui é temporário, mas que o meu vinculo com a Prefeitura 

continua e temos que ter responsabilidade. Tenho certeza que a coisa vai andar como 

tem que ser.  

Quero relatar ainda que estão falando de uma lista de enchente. A Prefeitura ainda 

não fez o pagamento. Foi aprovado aqui nesta Casa a Lei. Ainda vai sair nesses 

próximos dias a primeira parcela ou pagamento integral, não sei como o setor 

financeiro vai fazer, dos atingidos pela enchente aqui em Atalaia. Tenho certeza 



vereador Mauricio, que não tem nada as escuras. Realmente quem vai receber é quem 

foi atingido. 

Essa lista que saiu, esse primeiro pagamento, foi do Estado. Isso foge da minha 

competência, não sei responder pelo Estado. Me envolvo mais particularmente nas 

questões do município.  

Retornando ao reajuste do PCC da Saúde, vamos ter que analisar com cuidado, com 

cautela, lá na frente, porque o impacto financeiro para ser discutido, tem que saber 

quanto é a receita e a despesa. Como a vereadora Janaína citou, não envolve só os 

ativos, mas também todos os inativos. Então, não adianta a gente dar aqui um passo 

errado e prejudicar a centenas de funcionários de nossa Atalaia. 

Parabenizar a todos os vereadores pelo retorno ao trabalho. Dizer que semana 

passada também, assim como o vereador Marcos, presenciei vereadores dizendo que 

seria manobra para não receber os agentes. E, que da minha parte nada disso existiu. 

Cada vereador tem seu motivo de escolher se vem ou se não vem. E fugir de 

compromisso com funcionários ou seja lá quem for, nunca vai ser característica desse 

vereador aqui, até porque isso é inevitável. Uma hora ou outra vai chegar aqui e a 

gente enfrenta com seriedade e responsabilidade, no caminho certo, assim como a 

gente provou para toda a população e funcionários, no PCC da Educação”. 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

“Na verdade tem alguns vereadores subindo nesta Tribuna para fazer teatro, para tirar 

proveito de uma situação. A população conhece o Rudinho, conhece Marcos Rebollo e 

os vereadores que estão aqui presentes. Então, esse teatro, as cortinas vão cair daqui a 

uns dias. Essa promoção barata, chula vai cair. A população que vai julgar daqui a 

alguns meses ou anos. Não preciso aqui estar me promovendo ou falando algumas 

asneiras que não tem fundamento nenhum e que não leva a índole do vereador 

Marcos de encontro há alguns irresponsáveis que falam aqui nesta Tribuna o que quer 

e as vezes não quer ouvir a verdade. Ou se esconde da verdade que é publicada aqui 

dentro desta Parlamento. Quero dizer que a minha satisfação é com o povo do 

município, presto conta com eles de dois em dois anos com os meus deputados e em 

quatro e quatro anos comigo mesmo. Então, a população sabe quem sobe para fazer 

teatro e quem sobe para falar a verdade aí nesta Tribuna”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Exatamente Marcos. E vamos demonstrar aqui realmente que o nosso trabalho é com 

compromisso e não fazendo teatro e tentando iludir o pensamento das pessoas. A 

gente entende que tem muitos que tem o pensamento voltado para sim, estão ali para 

querer vantagem pessoal e a gente não vai deixar isso acontecer.  



Eu não fazia parte desta Casa aqui, mas recordo quando você vereador Marcos e 

outros vereadores lutaram pela classe e em determinado momento, escantearam 

vocês para fazer acordo pessoal. Acho que estão sentindo falta de tomar aquele velho 

café da manhã em determinado canto. Mas, isso aí a gente vai esclarecer lá pra frente. 

Vamos deixar o negócio andar, pois a gente vai pontuar tudo e tenho certeza que os 

funcionários vão ser bem valorizados neste município”. 

Discussão e votação das Indicações e Projetos 

Indicação nº 08 de 2022 – Indico depois de ouvido o Plenário, a secretária municipal 

de Assistência Social, a senhora Valéria Maria da Silva Araújo, solicitando da mesma 

para que seja entregue a esta Casa de Lei, a relação do cadastro de todos os 

contemplados do auxílio da chuva do nosso município. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Como o líder da bancada diz que esse Governo é o Governo da transparência. Então, 

justamente estou fazendo essa Indicação para que seja transparente quem foi atingido 

pela cheia. Esta Casa precisa acompanhar tudo certinho, porque a gente hoje não tem 

informação no Portal da Transparência, não tem nada e fica a mercê. A única coisa é 

fazer isso”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“Eu voto contra a Indicação, não é nada contra a população e nem contra ninguém. É 

pela forma como ela é pedida e jogada nesta Plenário. Pela forma de compreensão ou 

de saber pedir ou respeitar os pares, eu voto contra a Indicação do vereador”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Seguindo o seu raciocínio vereador Marcos, acho que já tivemos outros exemplos 

aqui semelhantes. Acho que não custa nada demais o vereador que tem a intenção, de 

mandar um ofício pessoal para o local de destino que ele queira. Como também lhe 

cabe fazer uma simples Indicação. E Indicação nada mais é do que uma sugestão. Toda 

vez quer jogar contra. Vamos esperar o pagamento do município. Após o pagamento, 

vereador Mauricio, se você tiver dúvidas quem recebeu ou não, pode fazer uma nova 

Indicação dessa para questionar ou fazer o seu pronunciamento. Agora, fazer uma 

Indicação dessa onde nem pagamento teve, eu voto contra essa Indicação. Até por 

achar também que não cabe a este vereador que é contra, tá tendo acesso a 

documentação de Prefeitura. Contra é contra e se limite a nada”. 

Vereadora Lays Melo – Presidente em exercício 

“Em discussão e em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como 

estar. Rejeitada por 6 votos contra e 1 a favor”. 



Requerimento de nº 02 de 2022. A Sua Excelência o senhor Helder Gazzaneo Gomes, 

diretor do DER, Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas. Senhor diretor, 

requeiro depois de ouvido o Plenário, ao diretor do DER de Alagoas, solicitando do 

mesmo que envie uma equipe de engenheiros para fazer uma vistoria na ponte 

central do nosso município, que se encontra totalmente interditada desde a última 

enchente, no dia 1º de julho do corrente ano. Requerimento do vereador Mauricio 

Tenório da Silva. 

Vereador Marcos Rebollo 

“Aproveitando essa Indicação, pedir que faça também o alambrado da ponte que está 

correndo risco as pessoas. Isso o mais breve possível. Até mesmo antes de liberar, que 

se faça o alambrado, pois ali passa  por mais de duas mil pessoas diário naquela 

região”. 

Vereador Anilson Júnior (MDB)  

“Senhora presidente, eu voto contra ao requerimento de autoria do vereador, por 

questão de quebra de competência. A ponte do município de Atalaia não pertence a 

rodovia estadual nenhum e então não compete ao DER fazer essa tratativa e sim o 

município de Atalaia. Tem que ser refeito vereador, para a engenharia do município, 

para que ela faça a analise e se tiver comprometimento de estrutura, aí sim buscar 

recursos via Governo Estadual, via Governo Federal. Mas, não compete ao DER tratar 

de uma ponte que não estar localizada em rodovia estadual. Mais uma vez o vereador 

de oposição tenta fazer a distorção de informações, talvez com boa  intenção de 

resolver o problema, mas sugiro que o senhor refaça, com a competência correta de 

quem tem o dever de vistoriar e analisar o comprometimento da ponte”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“No mesmo raciocínio vereador Anilson Júnior, até dei uma lida rápida na Indicação. Ia 

votara favor, mas vi realmente que ela está endereçada ao DER, para se tratar da  

ponte aqui do centro. Até pensei que era a ponte da rodovia. Sei que o nobre vereador 

está com boa intenção e também concordo que tem que ser vista essa questão da 

ponte imediatamente. É só questão de ajuste de texto mesmo. Quando o vereador 

Mauricio colocar que a ponte de Atalaia dirigida ao engenheiro do município e a da 

rodovia ao DER, pode contar com o meu voto aqui”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“Eu voto a favor. É só questão de mudança da ponte da BR 316 para a ponte daqui do 

município. Que o vereador aproveite e faça essa minha, que foi para a prefeita e 

engenharia do município, na questão do alambrado”.   

Vereador Mauricio Tenório 



“Em discussão a essa Indicação, só fiz ao DER, porque eu estive com o rapaz da Defesa 

Civil e ele disse que não tem engenheiro aqui para fazer isso. Como o DER é a nível de 

Estado, por isso eu solicitei, porque eles tem técnicos qualificados para poder fazer. 

Enquanto isso essa bancada fica atrapalhando a população de Atalaia, porque essa 

ponte aqui é que dar acesso a Rodoviário e ao comércio. E os comerciantes sendo 

prejudicados. E a bancada, os pau mandatos da prefeita de Atalaia fica prejudicando a 

população. Pode votar contra, mas eu fiz porque o município não tem competência de 

dar esse laudo. Por isso fiz para o DER. E lá da BR            é o DNIT que tem que fazer. 

Pode votar contra. Irei fazer um vídeo e mostrar aqui os pau mandados dela votando 

contra”. 

Vereadora Lays Melo – Presidente em exercício 

“Em discussão e em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como 

estar. Aprovado”.        

   


