
 

 

Sessão Ordinária - Legislatura 2021-2024 

Dia 13 de abril de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

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

convidados durante a sessão. 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

 

“Bom dia a todos de Atalaia, quero deixar aqui o meu abraço a todos os taxistas, o 

pessoal do transporte complementar.  

 

Quero aqui agradecer a Deus como sempre. Quero dar aqui os meus pêsames a 

família do senhor Paulo Fidelis, cidadão atalaiense, homem de bem, que nos 

deixou. Solicitar um minuto de silêncio. 

 

Meus pêsames também à família do nosso amigo e amigo da nossa família há 

muitos anos, o Paulo Casado, filho do senhor Paulo relojoeiro, como é conhecido e 

do seu irmão Roberto que também infelizmente nos deixou por conta desse vírus. 

Pedir a Deus e a Nossa Senhora que dê um basta meu Deus, que a população do 

mundo não aguenta mais tanto sofrimento. Por mais cuidado que a gente tenha. 

Ouvi que aconteceu com dois companheiros nossos aqui, mas, graças a Deus estão 

aqui com saúde e a gente só tem a agradecer cada dia por tudo e esperar, que vai 

chegando a hora da vacinação de cada um, pela sua idade. O nosso amigo 

vereador Fernando Vigário já tomou a primeira dose, graças a Deus. Está 

começando a se imunizar. 

 

Eu quero aqui agradecer aos meus pares por ter votado e aprovado a minha 

Indicação da semana passada, quando eu pedi uma placa de iluminação e para 

colocar os refletores na entrada do Povoado Santo Antônio. Ali você indo à noite 

para chegar na casa do presidente Cicinho, é muito escuro e não tem faixa 

nenhuma que indique.  



 

Fiz uma indicação hoje, para que seja aprovado pelos companheiros, que é de um 

requerimento solicitando do DER - Departamento de Estradas e Rodagens, que 

coloque o redutor de velocidade, um quebra-mola ou coisa parecida na BR-210 

aqui a partir do Povoado Bitencourt ao Povoado Santo Antônio. Semana passada 

perdemos mais um amigo nosso, o amigo Samuel, filho do Zé Ferreira, que nasceu 

na Boa Sorte propriedade do meu amigo Gerson Lopes. Se criou lá e o Júnior, meu 

primo, me ligou pedindo para solicitar dos companheiros a aprovação de um 

projeto para que seja feito os quebra-molas ali e colocado as varandas daquele 

pontilhão, que hoje já não tem mais.  

 

Outra Indicação é colocar iluminação na quadra de cima, que tem duas no 

Povoado Nazaré, que está totalmente sem iluminação. Então, peço ao secretário de 

Infraestrutura e a prefeita que coloquem lá a iluminação, a pedido da população 

do Nazaré.  

 

E fiz outra Indicação pedindo para que o secretário de Infraestrutura coloque uma 

caçamba de metralha na estrada da Fazenda Granja, em frente à Refritex, pois com 

as fortes chuvas, caiu o barro e hoje tá sem condições de passar até um carro 

pequeno, imagina o carro maior. Então, é isso, eu peço urgência e que o secretário 

nos atenda. 

 

Fazer aqui também um apelo aos secretários, sei difícil que não é muito fácil a 

dificuldade do nosso município, a carência grande, é muita coisa para ser resolvida, 

mas em meu nome e eu acredito que alguns devem ter esse pensamento também, 

que nossas indicações sejam vistas com melhores olhos, que seja atendida com 

mais pressa, porque a gente pede é porque a população nos cobra. 

 

Agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo que nos 

proteja e todos os meus companheiros, a família dos meus companheiros, a nossa 

família e o povo de Atalaia. Com fé em Deus tudo voltará ao normal. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Excelentíssimo senhor presidente a qual eu cumprimento os demais colegas que 

estão presenciais e os que estão online hoje. A todos os que estão nos ouvindo 

pelo Atalaia Pop e a comunidade de Atalaia em geral.  

 



Hoje primeiramente eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho. Hoje é 

aniversário dele, então eu agradeço a Deus pelo presente que ele me deu, que 

realmente eu tenho. Mãe é coruja, mas eu tenho filhos de ouro.  

 

Gostaria muito hoje de agradecer a prefeita Ceci Rocha por ter atendido a 

indicação da vereadora Janaína do Cal, indicação de número 1, apresentada na 

nossa primeira sessão do ano de 2021, em 23 de Fevereiro de 2021. Uma anseio da 

gente lá da Branca, que eu enquanto vereadora na gestão passada também já 

havia solicitando, mas que graças a Deus e graças a atenção da prefeita, no 

domingo passado, mesmo com toda aquela chuva, nós podemos entregar a 

ambulância à população, que está disponível lá 24 horas. Eu já disponibilizei nas 

minhas redes sociais o contato dos motoristas para que a população, qualquer 

coisa que precise, entre em contato com eles ou com as diretoras dos postos de 

saúde, pois a ambulância ficar hora no Branca 1, hora no branca 2. Então aqui eu só 

tenho que agradecer a prefeita pela parceria em ter atendido primeiro o anseio da 

população, em segundo a nossa indicação, como não tem sido diferente em outras 

indicações em que a gente está sendo atendida.  

 

Nas minhas indicações de hoje, como também a prefeita em visita comigo 

domingo no Distrito Branca pôde observar, algumas ruas que realmente ficam 

alagadas e a gente sabe que aquilo ali é devido a várias construções irregulares, 

que existe a falta realmente de saneamento. Então, a minha solicitação é para que 

de imediato as três ruas que realmente sempre enchem, que às vezes invadem a 

casa dos moradores, que seja visto quanto antes a questão do saneamento dessas 

ruas para que nenhum problema maior venha causar, para que a gente não precise 

esperar de novo as chuvas chegarem para que seja feito alguma alguma coisa 

nesse sentido.  

 

Eu hoje também quero agradecer os vereadores que aprovaram o projeto da 

semana passada sobre o HPV. Foi lido, mas eu tenho certeza, pelo que meus 

colegas da comissão já deram seu parecer positivo e que vai ser favorável.  

 

E hoje eu apresento aqui um novo projeto que eu gostaria muito da compreensão 

e do apoio de todos, onde ele reconhece no município de Atalaia que a prática 

regular de atividades físicas esportivas e de lazer, nomeadamente aquelas 

classificadas como exercícios físicos, como essencial para a manutenção e melhora 

da aptidão física, qualidade de vida e saúde da população, podendo ser usado em 

espaços públicos e estabelecimentos privados destinados a este fim em qualquer 

tempo, inclusive em tempos de crises como as ocasionados por moléstias 

contagiosas ou catástrofes naturais. A aplicação da autorização contida no caput 



deste artigo deverá seguir as normas sanitárias expedidas pela Secretaria de Saúde 

do município e conforme conforme prevê a nossa Constituição, compete ao 

município legislar sobre assuntos de interesses locais inclusive o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a possibilidade de os municípios no âmbito das competências 

concorrentes comum, legislarem sobre a defesa saúde. Depois todos vão ter acesso 

ao projeto na sua íntegra”. 

 

Vereador Neto Acioli - Aparte 

 

“Eu quero parabenizar e agradecer o trabalho do Atalaia Pop, ao nosso amigo 

Pablo, a Rádio Atalaia FM e agradecer ao pessoal da secretaria da Câmara, em 

nome da Ceci e do nosso amigo Júlio. Obrigado pelo trabalho de vocês”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Então, assim, esse projeto é de suma importância. A gente sabe que a gente tá em 

meio a pandemia. Também temos aqui duas pessoas que são ligadas à saúde, que 

tem mais propriedade de falar do que eu, porém é notório e já é certo que as 

pessoas acometidas pelo covid-19, a prática uma atividade física ela terá uma 

chance, não falo nem de contrair, mas de ter sintomas menores. Para a gente ter 

uma saúde de qualidade a gente precisa de uma boa alimentação e da prática de 

atividade física. Então, esse projeto ele não é que vai estar aberto 100%, mas que 

ele não feche, que as academias não fechem, as atividades físicas não fiquem 

proibidas 100%. Mas, claro de acordo com as normas sanitárias com que a 

Secretaria de Saúde Municipa,l Estadual do que os órgãos federais eles 

determinarem. Então, está aqui o projeto ,ele está sendo lido hoje e eu peço apoio. 

 

Vou pedir na semana que vem, via indicação, mas se o secretário de infraestrutura 

já tiver nos ouvindo que seja feita foi um pedido do amigo ex-vereador lá da 

Porangaba Marivaldo, que pediu a amiga a apresentação de uma indicação aqui 

pedindo a poda das árvores da Porangaba.  

 

Dizer que o município precisa intensificar suas ações em relação ao combate à 

covid. Parabenizar o vereador Marcos que foi o autor da indicação para que os 

guardas municipais fossem vacinados e o pedido do vereador foi atendido. Os 

guardas ontem foram vacinados a gente sabe que é um avanço mas a gente 

precisa ainda intensificar a fiscalização. Sabemos que cada um precisa fazer a sua 

parte”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) - Aparte 



 

“Vereadora Janaína, gostaria de agradecer o aparte e gostaria que Vossas 

Senhorias que fazem parte da da bancada de situação, alertassem também para os 

garis que vive no dia a dia pegando no lixo, pegando em tudo, quer dizer com a 

maior probabilidade de infecção e que seria nesse momento uma ideia de avanço 

para que eles também se vacinassem mais rapidamente”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

““Vereador, muito pontual a sua fala e é isso aí. Desejo a todos um bom dia e que 

realmente o município, a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Guarda 

Municipal, todos os envolvidos intensifiquem as fiscalizações, que quando a gente 

pensa que com a vacina as coisas estão diminuindo, a gente tá vendo que não, está 

muita gente do nosso município, próximo a nós, a gente tem visto morrer. Os 

hospitais públicos realmente estão com o número reduzidíssimo de leitos 

disponíveis e digo isso porque tem gente que trabalha no hospital e tem passado 

essas informações. Então, que seja realmente cada um fazer a sua parte, mas o 

município precisa intensificar mais o trabalho de fiscalização e de prevenção 

principalmente”. 

 

Vereador Toni Barros (MDB) 

 

“Senhor presidente, amigos vereadores, bom dia a todos, bom dia a todos que nos 

acompanham pelas redes sociais, pelo Atalaia Pop e Rádio Atalaia FM. Eu quero 

aqui primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui 

neste Plenário defendendo os interesses do povo de Atalaia.  

 

Quero agradecer a Deus também pelos grandes livramentos que ele tem me dado, 

a minha minha família, agradeço a Deus e ao Divino Espírito Santo e pedir que ele 

continue me dando livramento, dando livramento a toda minha família, a todos 

amigos e a todos atalaienses.  

 

Eu trago aqui hoje, seus vereadores, um projeto de Lei Ordinária de nº 01 de 2021, 

de 13 de abril de 2021, de iniciativa do Poder Legislativo, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de empresa que presta serviço terceirizados à Prefeitura Municipal 

de Atalaia, a administração direta, autarquias e de economia mista, assim como 

contratados mediante licitação pública e as empresas que vierem a se instalar no 

Polo Industrial José Lopes de Albuquerque, contratarem e manterem no município 

empregado, prioritariamente trabalhadores domiciliado no município de Atalaia. 



Peço apoio de todos os vereadores. Projeto foi lido hoje, irá para apreciação dos 

demais e eu peço apoio de todos os colegas vereadores para o projeto.  

 

A justificativa desse projeto é que tem a finalidade de obrigar empresas 

prestadoras de serviços terceirizados à Prefeitura Municipal de Atalaia, na 

administração direta e de autarquias, economia mista, como contratada mediante 

licitação pública assim como as empresas que vierem se instalar no Pólo José 

Lopes de Albuquerque, contratar e manter empregados, trabalhadores 

domiciliados em Atalaia e 70% dessa dessa mão de obra seja contratada pessoas 

de Atalaia. Eu peço apoio de vocês, pois é um projeto de grande valia para nosso 

município, onde vai valorizar o pessoal do nosso município, onde vai dar 

oportunidades ao pessoal do nosso município. Então, eu peço apoio de todos os 

colegas vereadores que puderem apoiar esse projeto. Desde já agradeço a todos”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) - Aparte  

 

“De grande importância vereador, Vossa Excelência pensar dessa maneira e conte 

com meu apoio, porque hoje no nosso município a gente só tava vendo gente de 

fora. Secretário de Finanças de fora, da Secretaria de Educação de fora, secretário 

de saúde de fora, coordenador da equipe de saúde é de fora. Então, vamos ver se 

com a iniciativa de Vossa Excelência, a gente valorize mais a nossa população, os 

nossos munícipes aqui do nosso município, porque o que tá vindo só tá vindo de 

fora e não tá vindo para somar. Se viesse para somar pelo menos, a gente ainda 

agradeceria, mas tá vindo só para cada vez mais destruir o nosso município”.  

 

Vereador Toni Barros 

 

“Desde já agradeço a todos os demais vereadores e conto com o apoio de todos 

nesse sentido, para que a gente possa aprovar esse projeto de grande valia para 

nosso município. Desde já agradeço a todos a todos os colegas vereadores a todos 

os presentes a todos os atalaienses. O vereador Toni Barros está disposição de 

toda a população para buscar coisas boas para o nosso município e aprovar coisas 

boas para nosso município.  

 

Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a semana de todos. Que Deus dê 

livramento a todos. 

 

Quero enviar uma Moção de Pesar à família do senhor Alcides Braz, que é meu 

vizinho e faleceu ontem, teve um enfarte fulminante. Se possível pedir também um 

minuto de silencio”.  



 

Vereador Cicinho Melo (PSC) - Presidente 

 

“Concedido vereador”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Nós saudamos, senhor presidente, de forma triste o jornalismo alagoano, que está 

de luto em virtude do falecimento do grande amigo Bernadino Souto Maior, em 

virtude infelizmente por esta maldita covid. Gostaria que Vossa Senhoria, em nome 

da Câmara de Vereadores passasse uma Moção de Pesar pelo passamento do 

nosso grane amigo. 

 

Na fala da vereadora Janaína ela dizia que precisamos de algumas coisas na Saúde 

e, principalmente agilizar. Por exemplo, sabemos agora que morreu o Roberto, 

irmão do Paulinho que faleceu antes de ontem. Que uma equipe vá nesses cantos 

que está havendo esse foco e faça uma desentoxicação dos locais, para evitar que 

fique ali acumulado. 

 

O vereador Marcos tinha solicitado e eu também solicitei várias vezes aqui, que 

volte as barreiras sanitárias, Que aja-se mais, pois estamos vendo pouco 

movimento ao momento critico que estamos vivendo, não só em Atalaia, mas em 

todo o Brasil e a tendência é de piorar. Então, cabe a nós, enquanto Governo, coibir 

de alguma forma com ações que venham melhorar a saúde do povo. Inclusive aqui 

tivemos casos, o senhor presidente, alguns funcionários. Eu estou sabendo agora 

do vereador Toni, que graças a Deus venceu essa treva. 

 

Mandei hoje de manhã, porque tomei conhecimento ontem a tarde que o nosso 

grande amigo, hoje primeiro suplente de vereador, Anízio de Amorim, o popular 

Anizão, foi nomeado diretor do Instituto de Identificação de Alagoas. Gostaria de 

solicitar de Vossa Senhoria uma Moção de Parabéns para o ex-edil, que ainda hoje 

ocupa a função de superintendente da UVEB Nordeste. Tenho certeza que Anizão 

irá fazer um grande trabalho. E tá na hora de começar a cobrar para vê se daqui 

pra frente conseguimos trazer pelo menos um Posto, se não fixo, mas avançado, 

pelo menos uma vez no mês que venha atender os reclames da nossa cidade, que 

é tão grande e tem quase 50 mil habitantes, com vários Distritos e Povoados. 

 

Gostaria de reportar agora sobre o problema da água de Santo Antônio. Estou aqui 

com a Indicação número 4 solicitado da senhora prefeita que dispense a cobrança 

do mês de março. Semana passada eu dizia que estava com 18 dias que não 



chegava água. Já passou dos 20 dias hoje. Foi resolvido, segundo consta hoje 

chegou, está funcionando com duas bombas menores. Não sei se vai dar certo, 

mas espero que dê. A nossa função como vereador é cobrar. 

 

Gostaria de agradecer o vereador Mauricio que esteve lá, foi in loco observar. A 

prefeita chegou lá, mas não chegou como chega uma prefeita. Até cometeu um 

mico de dizer que um cano que sustenta uma rede de voleibol e futevôlei, dizendo 

que aquele cano tinha sido sabotado, querendo botar a culpa em quem não devia. 

Na verdade vínhamos aqui denunciando não só nesse Governo, mas em outros 

Governos atrás.  

 

Lá a situação é complicada, acho que da nascente deve dar uns 200 metros ou 

mais. Então a vazão tem que ser forte e empurrar ladeira acima. Mas, ao que indica, 

hoje está chegando água”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) – Aparte 

 

“Acompanho de perto a situação da água do Santo Antônio, inclusive fui dos que 

solicitei para que a água chegasse mais rápido na casa da população. Quero dar os 

parabéns ao Zé Carlos, técnico da parte elétrica do SAAE, um cara que 

incansavelmente vem fazendo um trabalho muito bom para o nosso município, 

atendendo toda a população. Um cara esforçado para manter esse SAAE com as 

bombas funcionando. 

 

A gente cobra a água, a gente pede para que a água chegue nas torneiras dos 

cidadãos, mas quando a gente vai olhar o índice de inadimplência do município, do 

Povoado, é gigantesca. Digo isso para que a população se conscientize, para 

podermos cobrar da gestão.  

 

A gente chega na Equatorial, quando atrasa um mês ou dois, ela já está cortando e 

eles desligando sua energia. Quando falta energia uma hora, a população toda liga 

pra Equatorial exigindo que a luz chegue, pois você está com o talão  em dia. 

 

Para a gente começar a cobrar uma água de qualidade, 10, 15 ou 20 dias sem  

água na torneira do cidadão, ele também tem que mostrar que anda em dia com o 

órgão que manda a água, que é o SAAE. Peço que a população cumpra com seu 

dever de tributos, para que possa cobrar. 

 

Conversei com a prefeita essa semana. Fiz uma Indicação para que ela não 

cobrasse esse mês, mas que quem deve ao SAAE, procure o órgão que é 



responsável pela água e faça um acordo, negocie sua divida. Uma bomba de 25 mil 

reais para o município é muito pouco, é um valor pequeno, mas quando tem a 

receita em dia, quando se paga em dia”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Ouvindo atentamente a explanação do vereador Marcos e a situação. As vezes 

temos que discordar de alguma coisa. Primeiro deve haver o investimento para 

incentivar a população a pagar. Como é que a população vai pagar uma água sem 

tratamento e sem qualidade. 

 

No Santo Antônio fui verificar in loco, pois li uma matéria onde dizia que houve 

vandalismo. Cheguei lá e não existia vandalismo. Estive lá na nascente. A bomba 

toda desmontada. Então, para que o SAAE faça isso que o vereador Marcos Rebollo 

está dizendo, tem que fazer primeiro o investimento, para poder a população 

pagar. 

 

Vamos fazer 120 dias de mandato da prefeita e a situação de Porangaba continua a 

mesma.  

 

Segundo informações, o Governo do Estado passou para uma empresa que vai 

administrar agora a água do nosso município, que vai colocar hidrômetro e quem 

pagava uma taxa de 35 reais, agora vai para 150 ou 200 reais. 

 

Outra coisa, minha preocupação é que o SAAE tem em torno de 35 funcionários e 

quero saber como vai ficar a situação desses funcionários, depois que a empresa 

vier pra cá. Se vai demitir ou continuar. Não são só 35, são famílias que dependem”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Na verdade, como é que se investe numa casa, sem salário. Como um pai de 

família paga suas contas, sem receber seus salários em dia. Então, como é que vai 

se investir num Povoado que tem um índice de inadimplência grande. Não só 

Santo Antônio, mas Olhos D’água, Ouricuri e Porangaba. Como é que faz uma 

Estação de Tratamento, sem ter como amanhã pagar o investimento que foi feito. 

Já falei nisso aqui, que temos uma Estação de Tratamento que foi feita para 

atender 25 mil habitantes, hoje somos 50 mil. O Santo Antônio hoje cresceu o 

dobro em dez anos. E, outra, os nossos Povoados e Distritos estão crescendo sem 

organização. É a mesma situação do São Sebastião, onde quero agradecer a Deus 

pelo Cidade Linda, que peço que venha o mais rápido possível, porque aquele 



povo não pode mais sofrer naquelas enchentes, numa rua sem saneamento. Quero 

solicitar aqui que o SAAE encaminhe para mim o relatório de inadimplência do 

Santo Antônio, Boca da Mata, Ouricuri, Branca. Tiramos as conclusões de quem 

está certo e de quem está errado. Nada contra o povo, mas temos que ser aqui 

justos. Outra coisa, o SAAE está sendo privatizado o centro da cidade. A parte rural 

vai ser pelo SAAE de Atalaia. A preocupação é que se com a receita que vai 

arrecadar com esses Povoados, com o interior, vai dar pra pagar os pais de família 

do SAAE. A empresa que privatizou vai pegar a parte boa do município, que vai 

pagar pelo consumo”.   

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de dizer que a minha opinião pessoal, desde que comecei a minha vida 

de vereador, há 32 anos atrás que esses problemas de arrecadação existem. Quem 

ganhou o mandato que vá se resolvendo. 

 

Precisamos alertar que todas as taxas de cobrança pública passa aqui na Câmara. 

Vamos estar atentos. 

 

Nós, enquanto oposição, solicitamos que fosse reativada a água. Graças a Deus 

está resolvido esse problema. 

 

Gostaria de parabenizar a nobre vereadora Janaína, porque conseguiu o envio de 

uma ambulância lá pra Branca de Atalaia. Também o vereador Tacinho fez o 

mesmo pedido, segundo consta nas redes sociais. Está na hora da gente pensar 

nos Olhos D’água, na Sucupira e Boca da Mata, que está lá o povo abandonado. 

Estamos entrando no inverno e para você passar na Sucupira hoje, de pé pouca 

gente agüenta andar, porque a rua é mesmo como sabão. Vai começar a época de 

dificuldades. Que a Secretaria de Saúde pense bem nessa possibilidade dessas 

localidades terem uma ambulância, para as 24 horas do dia atender essa 

população.  

 

Por três mandatos eu já fiz todo tipo de pedido ao DER para fazer essas lombadas 

naquela região, principalmente de Olhos D’água à Santo Antônio. Ali tem um 

quebramolas que vários assaltos já foram cometidos, inclusive com tentativa de 

homicídio. Em Olhos D’água, ali na entrada do Povoado, já houve vários acidentes, 

agora com morte recente. Já pedimos várias vezes e, se for preciso e se o vereador 

Neto quiser, vamos lá novamente na presença do DER para solicitar isso in loco. 

 



Um problema sério, crônico, pois nesses quatro meses tem gente passando 

necessidade com os cortes de salários. Muita gente foi tirado de forma abrupta, 50 

ou 60% da renda da família. Isso, baseado em decretos que não deu a chance do 

servidor se defender. O SEATA reclama que entrou na Justiça e agora a prefeita 

recorreu contra a decisão do juiz. Vai penalizar mais ainda. O sofrimento continua. 

Vivemos em uma pandemia, onde um quilo de carne que lá atrás era 20 reais já 

está nos 40 reais ou mais. Então, você perder 50% da renda é uma medida horrível. 

O funcionário padece e não teve sequer o direito a uma defesa prévia. Gostaria que 

a sensibilidade que se fala do Governo, suspendesse e que começasse o critério de 

inquéritos administrativos. Que esses quatro meses fossem perdoados, pois tem 

muita gente passando necessidade”.       

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero saudar a todos aqui em nome do vereador Toni Barros e do presidente, por 

ter os vencido a covid, como eu também venci. E, aqui estender as minhas 

condolências a todas as famílias que sofreram com esse vírus maldito que no qual 

também chegou na minha família, perdi dois tios. Um tá com oito meses e agora 

minha tia tá com uma semana. Isso preocupa muito a gente, pois o vírus passou 

das fronteiras que há tempos atrás não achava que a China, tão longe, tão distante, 

do outro lado do mundo ia chegar aqui no Brasil. Chegou realmente com força. 

Então, eu peço a todos vocês que se cuidem, pois não é fácil ficar no leito do 

hospital como o presidente ficou esses dias. Tenha certeza que foi feito correntes 

aqui em Atalaia. Atalaia a gente divide politicamente em alguns momentos, mas na 

hora que os atalaienses sofrem uma enfermidade, tenha a certeza que todos se 

unem por essa causa que é oração, rezar e orar para que nossos amigos voltem 

para casa. Independente de religião, de cor e de política, estou aqui mais uma vez 

fazendo uso da minha fala para pedir a todos vocês atalaienses que se cuidem, 

porque não é fácil. 

 

Eu quero aqui fazer minha Indicação para que os secretários do município vejam 

com a rádio Atalaia FM, pois outros municípios já estão trabalhando com o horário 

da Educação, o horário da Saúde, o horário da Infraestrutura, tipo uma prestação 

de contas semanal, isso é muito bom porque possibilita a população interagir com 

o secretário. Isso é muito bom, porque você passa a interagir com outras 

demandas, pois talvez a pessoa que tá na Porangaba, Ouricuri aqui não chega a 

sua mensagem. Então, essa indicação para a prefeita, para que ela coloque uma 

parceria, fazer uma parceria com a Rádio, para que toda semana algum dos seus 

secretários venha participar desse programa para dar uma satisfação e prestação 

de conta ao povo”. 



 

Vereadora Lays Melo (PSC) - Aparte 

 

“Vereador Marcos, interessante também é um canal de comunicação aqui da 

Câmara, um Instagram que pudesse colocar mais informações e também um canal 

do YouTube, onde pudesse ficar gravadas todas as sessões do YouTube ao vivo. 

Seria muito bom também que o acesso é bem maior”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Eu quero aqui agradecer a secretária de Saúde e a prefeita por ter atendido a 

nossa indicação para vacinar todos os guardas municipais, que nós se 

enquadramos nas Forças de Segurança do Estado. Então, era para ser 18 guardas 

vacinados, mas como os de 45 anos não apareceram, a Secretaria foi muito sensível 

em botar toda a Guarda que tava naquele plantão para ser vacinado e concluir 

sexta-feira o restante que ficou. Isso é de total importância, porque o guarda 

municipal vem na linha de frente há muitos anos, perdemos um guarda municipal 

no Pilar pelo covid-19. Viatura com quatro guardas todos os dias, então todos os 

dias estão em contato um com outro, aí pega ponto da Educação, pega ponto na 

saúde,abrange toda a parte do município. Graças a Deus a grande parte da Guarda 

está vacinada e concluindo sexta-feira. Agradecer também a Celsa que foi de 

fundamental importância também, que foi ela que deu esse incentivo para que a 

Guardar fosse vacinada também. Isso é muito importante. Pessoas do municípo 

que tem a sensibilidade de atender os atalaienses. Eu quero aqui mandar uma 

Moção de Parabéns para as pessoas envolvidas, como a secretária de saúde, a 

enfermeira Celsa e para a prefeita do município, por ter atendido o nosso pedido.  

 

Outra indicação minha, que eu tô trazendo aqui um amigo amanhã para gente 

conversar com a prefeita, com secretário administração, sobre barreira sanitária. O 

que aconteceu a mesa atrás, o que fez o cidadão e a cidadã perder o medo do 

covid, foi a política. Quem fez o cidadão, o ser humano perder o medo do covid, foi 

a política de 2020. Eu tive contato com mais de 10 mil pessoas. Eu tive contato em 

comício que tinha 5 ou 6 mil pessoas e por um momento eu esqueci que o virus 

era perigoso e que existia. Não só eu como demais colegas. Quantas casas nós 

visitamos na campanha? Quem teve acima de 500 votos já passou de mil casas. Por 

que a conta da política é mil para ter 500, é dois mil para ter mil, não entendo essa 

conta. Então se o cara passou por esse processo de visitas e casas, cada casa tem 

duas pessoas, ele 500, teve contato com mil pessoas. Visitamos, fizemos caminhada, 

fizemos arrastões, participamos de coisas que a gente ignorou o vírus. Mas, não só 

a política, não só a classe política, mas sim quem manda no país, quem faz as leis 



também não abriram mão de um cancelamento da eleição, ao contrário forçaram a 

gente ir para as ruas. Fizemos campanhas gigantescas no nosso município, no 

nosso estado. A capital também não foi diferente. Imagina um bairro populoso 

como o Jacintinho, Benedito Bentes, Clima Bom. Que quantidade de pessoas não 

tiveram contato um com o outro. E, depois que a campanha acaba, depois que 

fecham-se as urnas, o vírus volta e volta com força.  

 

Por um momento eu fico até confuso, a minha mente tá confusão com esse vírus. 

Por que em outubro, novembro, não existia o vírus e depois de outubro, depois 

das eleições o vírus voltou mais forte do que nunca. Parece que ele se alimentava 

de política, parece que o vírus, o combustível dele era a política que tava 

alimentando ele. Eu queria que os estudiosos, os grandes químicos me falasse um 

pouco sobre isso aí. Que parada bruta, que pé do freio coitado em Novembro e 

que a celebração foi dada para dizer que o vírus existia pós-eleição, janeiro e 

fevereiro. Me confundi um pouco mas quem sou eu para falar sobre vírus.  

 

Então, o que acontece, ficamos à mercê, ficamos à deriva. Aí falam assim, estamos 

no mesmo barco. Aí passa o cara do Iate, um cara que tá lá acima e passa o 

pequeno no barquinho furado e secando com a caneca. Então, nós não estamos no 

mesmo barco, mas também considero no mesmo barco de Atalaia. Eu me 

considero no mesmo barco do meu povo atalaiense, onde eu saio para as ruas e eu 

faço indicação.  

 

No domingo chuvoso, eu não medi distância, convidei a prefeita que sete horas da 

manhã me deixou o telefone dela disponível para atender a população atalaiense. 

Isso é muito importante prefeita participar ativamente, conhecer o que a 

população precisa, viver de perto, vivenciar e não tirar o direito do cidadão de 

Atalaia. Fomos para a Boca da Mata, Parque do Futuro, Paraíso Rua da Márcia e o 

cidadão falou assim, o engenheiro não veio ontem. Mas, eu falei meu amigo o 

problema não foi de ontem não, vem de muitos anos, mas já avançamos. Quando 

foi que você viu um vereador lá na Boca da Mata dentro da lama, pedindo que a 

prefeita mande um engenheiro? Mandasse a equipe de Infraestrutura? Nunca. 

Então teve a primeira vez.  

 

A prefeita foi no local e eu comprei dela ontem hoje e vai mandar equipe. Nós 

estamos representando 50 mil habitantes e essa corrente que nós fazemos aqui, 

que às vezes presidente somos taxados como ladrões do dinheiro público, às vezes 

fazer a crítica vereador Fernando é fácil e às vezes se esconde por trás de um fake e 

vem denigre a imagem dos vereadores.  

 



Eu conheço, vereador Mauricio, o seu trabalho perante Ouricuri, Porangaba, Boa-fé. 

É um trabalho lindo, é um trabalho que vem atendendo o social há muitos anos e 

eu não vou subir nessa Tribuna para tirar o mérito de quem tem. Mas, também não 

vou acusar quem não deve, mas a conta um dia vem. A conta chega na porta 

batendo para quem anda errado, para quem anda na contramão. É por isso que eu 

tenho a minha diretriz aqui dentro, a minha direção é andar certo e cobrar.  

 

Não vim aqui para agradar prefeito, até porque já passei por Zé do Pedrinho, 

Professor Mano passei por Chico Vigário e estou agora começando um trabalho de 

sustentação com a gestão da prefeita Ceci Rocha. Mas, também não vou estar aqui 

na Tribuna me desmoralizando, fazendo média para quem quer que seja, até 

porque quê quem me elege é o povo, quem me fez voltar aqui por três vezes foi a 

população atalaiense. Essa sim eu devo satisfação e tento não errar. Mas, todo 

mundo é passível de erros. Mas, a gente tem que baixar a cabeça na hora que 

errou e pedi desculpas. E, às vezes, não acusar quem não cometeu o erro, mas sim 

voltar um pouco o passado e olhar para o retrovisor, e dizer somos culpados de 

tudo que aconteceu ou fizemos parte. Que tivemos culpas porque fechamos os 

olhos por algum momento lá atrás, mas nunca é tarde para recomeçar, nunca é 

tarde para fazer o que é certo. Você pode andar no caminho errado presidente, 

muitos anos, mas para dar para o caminho certo é a melhor coisa do mundo. E 

nunca tá tarde para você se redimir de seus erros. É por isso que eu tô aqui na 

Tribuna pedindo, indicando, juntando as mãos de vocês, porque eu sei do 

compromisso de cada vereador com Atalaia e da sua região. E posso até apontar 

algumas qualidades de alguns como calçamento do Bittencourt do vereador Toni. 

Um sonho do pai dele que foi vereador por cinco mandatos e não conseguiu. E 

está lá o Bittencourt calçado. Eu sei a satisfação do vereador quando alcança o seu 

objetivo, quando ele faz o bem para a população, você dorme com as costas sem 

peso, você dorme de alma limpa. Como a vereadora Janaína hoje traz uma 

ambulância para Branca de Atalaia. Como o vereador Cicinho que tem a 

participação dele no seu município, assim como os demais. Como o Maurício que 

botou ambulância na Parangaba e que tem o trabalho na saúde. Como o vereador 

Fernando ao longo de uma vida que tem nessa Casa. E outros que estão 

começando agora e que tenho certeza que vão dá sua parcela de contribuição, 

para o nosso município.  

 

É melhor juntar mãos e pedir cobrar para que a gente faça o certo e o correto, para 

que a gente sensibilize a gestão para resolver os problemas e as demandas do 

município de Atalaia. Os palanques foram desarmados, vamos fazer o que é certo 

para o nosso munícipe, que hoje um município gigante, extenso, com 50.000 

habitantes, não é município de 20.000 habitantes, com dois distritos. Atalaia tem 



uma Branca que tem 5.000 mil moradores e mais de 4.500 eleitores. É maior do que 

certas cidades do estado de Alagoas. Então, não é fácil de gerenciar um município 

desse e sem contar que pegamos também demandas antigas, não só do prefeito 

Chico Vigário, mas se tivemos desastre político aqui em Atalaia. Nós tivemos 

gestores eu não contribuiu para o município e a conta que eu falei atrás, ela vai vir 

na porta de quem tá hoje. Vamos olhar, eu não vou aqui falar nomes, mas quem é 

atalaiense conhece e sabe a gestão de cada gestor que passou por esse município 

e o que Atalaia sofreu na mão de alguns.  

 

A prefeita Célia Rocha venha para Atalaia para fazer diferente. Atenda as indicações 

dos vereadores de situação, dos vereadores de oposição. Isso é importante, a 

gente fazer uma aliança para que o município cresça e se desenvolva. Eu não 

considero o vereador Maurício oposição não. O vereador Mauricio é fiscal do povo. 

Maurício, essa Tribuna aqui vai estar aberta e o seu amigo Marcos Rebollo vai tá 

aqui do seu lado para aprovar e votar na sua Inidcação que seja bom para o 

município. E tenho certeza que a prefeita também não vai ser diferente.  

 

Vereador Fernando conte comigo para as demandas do município de Atalaia, que 

venha seja oposição política ou situação, mas sim que venha voltada para o povo, 

como a água do município Santo Antônio que toda aquela população passou mais 

de 20 dias sofrida, sem direito de tomar um banho. Não é fácil, mas o que eu falei 

aqui no aparte do Fernando, quero te agradecer vereador, pelo respeito que eu 

tenho a Vossa Excelência, do jeito de fazer política dentro dessa Casa. Eu venho 

falando isso há muitos e muitos anos. Então, somos amigos e somos fiscais. É para 

isso que nós somos eleitos.  

 

Se Maurício, o cidadão cumpre também com a parte dele de pagar seus tributos 

em dias, fica mais fácil fazer investimento dentre dos Povoados. Fica mais fácil você 

trazer água de qualidade, trazer esporte, lazer, educação, praças. Isso é importante”. 

 

Vereador Fernando Vigário - Aparte 

 

“Eu gostaria de dizer que o senhor já acompanhou aqui várias vezes eu enviei ao 

SAAE a ideia de fazer um levantamento e um plano de absorção dos débitos. Então, 

eu acho que a hora é essa. Quem tá devendo dois anos ou três, ter um bônus 

maior e então começar a acertar todas essas pendências”.  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 



“Muito bem vereador. É isso. Estamos em conjunto, estamos em comunhão para se 

unir para que o cidadão com 10 anos sem pagar o SAAE, com 3 ou 4 anos sem 

pagar, vamos conversar, chamar a direção e convoca ele. Vamos tirar multa de 

juros e fazer uma nova gestão onde o cidadão vai ter o direito de cobrar sua água 

tratada.  

 

Nós temos aqui uma tubulação que existe há mais de 50 anos. Uma tubulação de 

amianto, que diga-se de passagem, quando a água é tratada na ETA, mas chega na 

sua torneira contaminada. Sabe por quê? Porque o amianto tá furado e nesse 

caminho do percurso da água por baixo da terra, a tubulação é contaminada e o 

que foi gasto lá em cima na Estação de Tratamento, não valeu de nada. A sua água 

chega com infiltração de esgoto e de lixão. Como tivemos aqui um lixão na 

Comesa há mais de 20 anos e que comprometeu todo o manancial daquela região. 

O chorume que vem daquele lixo, que era tonelada de lixo, comprometeu o solo 

do município. Mas, graças a Deus nós temos a usina de lixo para entregar o lixo, 

para botar lá e para pagar. E outra, não é pago por pagar não, vem a verba, é 

obrigação o lixo do município você colocar na empresa que incinera em Pilar. Isso 

é importante. Não vamos pegar lixo e jogar na beira do rio. Não vamos enterrar 

lixo nos buracos e esconder não. Prefeita faça isso, que isso é o caminho certo. A 

verba vem para o aterro sanitário. 

 

Eu quero só terminar as minhas Indicações. Indicação da barreira sanitária. Da 

Educação. Pedir que a prefeita Ceci Rocha, como foi feito na branca de Atalaia, que 

ela me dê a hora também de pedir uma ambulância para o Povoado Santo Antônio, 

que atenda Santo Antônio, Olhos D’água, porque o que eu recebi reclamação 

Santo Antônio foi um cidadão pagar o frete para o Hospital João Lyra Filho, que 50 

reais. E, quando é a noite, é bandeira dois”. 

 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

 

“Vereador a ambulância no Povoado existe desde a gestão do ex-prefeito. Ela 

continuou lá. Saiu ontem para fazer uma revisão em Maceió. Mas, amanhã já tá de 

volta”. 

 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Então a pessoa que pediu a ambulância lá, que pagar o frete, ele se esqueceu de ir 

procurar a ambulância no PSF. Mas, se já existe desde a gestão passada é mérito 

para o prefeito, que ele fez a obrigação dele de botar ambulância para atender a 



população. E a prefeita não tem que fazer diferente e tem que manter no mesmo 

lugar que tá ou até melhorar.  

 

E, lembrando também, que aqui no centro sempre existiu uma ambulância na 

Secretaria de Saúde. Muitos anos que eu vivo aqui em Atalaia e sempre teve 

ambulância no centro, que atende o pessoal para a Vila. Que ela também tenha a 

sensibilidade de colocar uma na porta da Secretaria, para atender Genipapeiro, o 

Alto, que é de grande importância também.  

 

Pedindo também uma Indicação a vacinação de todos os profissionais da Educação, 

que daqui uns dias vai voltar às aulas. Então, que a Secretaria de Saúde estenda 

para todos profissionais que fazem parte da Educação. Que a secretária de Saúde 

entre em contato com a secretária de Educação, para que seja feita toda 

imunização dos profissionais.  

 

E dizer a você Maurício e aos demais vereadores, que conte comigo para o que for 

de bom para o município. Não virarei as costas e não vou ter medo de assinar as 

Indicações de Vossas Excelências”. 

 

Vereadora Lays Melo 

 

“Bom dia a todos. Comprimento o excelentíssimo presidente José Cícero e estendo 

cumprimentos aos vereadores, a vereadora Janaína Montenegro, ao site Atalaia 

Pop, a Rádio Atalaia FM e a todos que posteriormente estarão assistindo nas 

minhas redes sociais. Agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer pela vida do 

Toni, pela vida do nosso presidente também, da Poly, que passaram por situações 

como a da covid e espero que nós não venha a ter esse vírus que é tão cruel. A 

gente não sabe mais quem se salva, pois temos conhecimento de pessoas que não 

tem comorbidade nenhuma, doença nenhuma. 

 

Eu vou falar um pouco sobre a chuva, sobre questão de bueiro. A minha indicação 

012 de 2021 foi para que limpasse todas ou a maioria dos bueiros. Que fizesse uma 

manutenção dos mesmos. Sabemos que há grandes quantidades de lixo. Eu resido 

no bairro Vila José Paulino e aquelas ruas também não deixam de ficar alagadas. 

Mas, também importante alertar a população a ter consciência do descarte de lixo. 

Isso também foi indicação minha que eu espero que seja atendida com mais 

prontidão algumas indicações, que eu pedi lixeiros no município, inclusive alguns 

na praça do Zé do Pedrinho, tem alguns lixeiros acredito presos naquelas salas. 

Para que a gente não pague uma conta. Eu digo concientizar a população, para 

que a gente não venha fazer isso e pagar uma conta, que a conta sempre chega. 



Então, que venhamos a descartar o lixo de maneira eficaz e acho de grande valia 

sua indicação e espero que os meus caros colegas aprovem.  

 

Como pauta também tem uma Indicação minha 013 de 2021 que é faixa de 

pedestres no Trevo, na travessia. Há muitos anos e a gente sabe que ocorre 

acidentes gravíssimos por ali. Então, que venha colocar para ter uma travessia 

adequada, para que não venha acontecer mais acidentes. Observei uma senhora 

com crianças também atravessando, que quase foi atropelada.  

 

E também tenho como pauta aqui a Indicação 014 que é a vacinaação para os 

estagiários. Não podemos esquecer que eles também estão em linha e estão tendo 

contato com pessoas infectadas. Que seja o mais rápido possível providenciado 

providenciado essa vacinação para que eles também não venha disseminar. Que no 

ambiente hospitalar ou de unidade básica, eles tendo contato, eles podem também 

levar a outras pessoas. 

 

Gostaria de pedir para próxima sessão, a redatora de ata, que também fosse feita 

uma Indicação para a vacinação contra o covid dos conselhos tutelares. Eles 

também estão em linha de frente. A gente não deve esquecer eles estão cuidando 

das nossas crianças e adolescentes.  

 

Também mais uma indicação para próxima, em questão do drive-thru, para pelo 

menos, se não for todo final de semana, mas que seja um deles. A gente tem que 

entender que algumas pessoas não têm condições de levar os seus pais durante a 

semana. Então, que assim seja feito.  

 

Fiquei muito feliz com a Indicação do vereador Marcos em relação aos guardas 

municipais. A gente sabe também que eles estão aí em defesa de nossa própria 

proteção. 

 

Dizer no mais que podem contar com a vereadora aqui presente, independente de 

oposição ou não, o que for melhor para a população estarei aqui para votar junto a 

vocês. 

 

Eu sempre desejei está em uma Câmara participativa e hoje a gente consegue ver 

vereadores muito ativos, sempre atento e com um olhar mais humano a população 

então ficou muito feliz.  

 

E pedir, encarecidamente, que o Executivo, já que foi voltado aqui na Câmera, que 

seja mais ágil, com mais com prontidão em atender algumas Indicações que são 



muito importantes. Estão aparecendo casos aí de câncer no colo do útero, eu fiz 

uma Indicação para contratação de um médico especialista. A questão também já 

foi feita uma Indicação para testagens dos educadores, as pessoas que estão na 

linha de frente aí na educação. Acompanha as entregas e fiquei muito feliz, dos kits 

merendas e é muito importante para os estudantes. Mas, também tivesse olhar 

mais atento em questão de quem tá trabalhando presencial. Então que seja feita as 

testagens. Algum Vereador, eu não me recordo agora, também pediu a vacinação 

dessas pessoas que estão de frente em questão da educação”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Meus amigos e toda população atalaiense. Começo meu pronunciamento hoje 

falando sobre o Santo Antônio. Estive lá naquela semana, naquele Distrito, para 

verificar uma denúncia de vandalismo que tava acontecendo na rede de água. Fui 

lá mais meu filho, que estava fazendo uma filmagem para comprovar se exista o 

vandalismo. Por coincidência, a prefeita do nosso município chegou lá. Eu mostrei 

no meu vídeo a população que não tinha tido vandalismo, vereador Fernando 

Vigário. Também fui na casa de bomba e lá me deparei com a bomba toda 

quebrada, que o pessoal do SAAE foi quem tirou a bomba. Então, o problema de 

água do Distrito Santo Antônio não é problema de vandalismo, não é problema de 

água, é único e exclusivamente problema de uma bomba que foi queimada e não 

foi concertada. E, na chegada da prefeita do nosso município, com os seguranças, a 

prefeita chegou totalmente desequilibrada, agressiva. Até dou os meus parabéns 

aos seguranças dela, que saíram tirando ela, pois tava alterada. Por que estava 

alterada? Por que eu estava mostrando a verdade, que não existe água por 

incompetência do SAAE e da administração. 

 

Eu já participei dessa Casa, com o prefeito Zé do Pedrinho, prefeito Chico Vigário e 

nunca passei por uma situação dessa, deu representante do povo, não poder 

mostrar os erros que a administração tem e está cometendo em nosso município. 

Vão lá interferir, vão lá ameaçar. Então, passo isso para vocês, pois estou aqui 

fazendo oposição com responsabilidade. Aqui na semana passada teve um projeto 

do Executivo e eu votei favorável, porque é de interesse da população. Agora, os 

erros que tiver no nosso município, eu vou mostrar”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Gostaria de dizer que o Governo tem muita gente e muita gente que gosta de 

picuinhas. Na verdade a prefeita teria que ter se dirigido de uma forma mais  

humilde, que teria se resolvido e num menor espaço de tempo. Acontece que 



jogou culpas em funcionários e gente ligada a nossa família, que na realidade não 

cabe isso. Quem mora lá, como o nobre presidente, sabe, que aquela água é 

cedida há muitos anos, desde a época do Zeca Lopes. Em 86 caiu a barreira e 

soterrou tudo e quem reativou foi o então prefeito Chico Vigário, que fez esse 

outro açude, que também já foi refeito. Como foi levantado pelo vereador Marcos, 

a população triplicou e naturalmente a água está ficando pouco. São pessoas que 

não entende que insuflam a prefeita a agir de forma precipitada”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Mas, essa irresponsabilidade não é só em Santo Antônio, lá na Porangaba até hoje 

tem uma pessoa minha para aquela população não ficar desassistida. É quem ta 

indo ligar a bomba e resolvendo o problema de água, o que é função do SAAE. A 

incompetência não só é no Santo Antônio, mas nos outros Distritos. 

 

Já fiz concerto de bomba do SAAE para a população não ser penalizada. A bomba 

um dia desse queimou e quem concertou fui eu com recurso própria, pra 

população não ser penalizada. 

 

Como o vereador Marcos já fez e é de grande valor, para vacinar o professor, trago 

o debate a esta Casa, pois como fomos eleitos pelo povo e preocupados com a 

pandemia, a gente tem que resolver. Estive ontem na Creche Gélio Malheiros, dois 

casos de covid e um essa semana. Na Sementes do Amanhã, outro caso de covid 

naquela creche. E, os gestores do município, secretária de Educação e a prefeita, a 

funcionária foi lá levar o atestado e teve que levar para a Secretaria do município. 

Andando com o atestado, pois caso contrário iria levar falta. Se não está tendo aula 

presencial, se houve um caso de covid numa situação dessa, tinha que ser afastado 

todo mundo durante 14 dias, mas o pessoal ta indo trabalho. Isso vem gente do 

Pilar, de Maceió que trabalha nessas escolas, que vem de van. Os pais dos alunos 

estão indo buscar as tarefas nas escolas. Olha aí onde está o perigo. Cadê a 

preocupação das Secretarias de Saúde e Educação com isso. Então, querem matar 

a nossa população? Morrendo gente todo dia e hoje estão forçando o povo a ir 

trabalhar para aglomerar. Trago isso ao conhecimento de vocês, pois estive lá 

ontem e constatei isso in loco. 

 

O servidor do nosso município está sendo descontado o empréstimo que tem na 

CAIXA Econômica Federal e esse empréstimo não está sendo repassado e a 

população está impedida de fazer novos financiamentos”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 



 

“Essa questão de não está repassando, é porque está na Justiça a questão do 

pagamento do ano passado. Então, daqui a dois dias vai sair uma decisão judicial 

para que o município faça o pagamento do repasse, mas de acordo com o que foi 

pago no ano passado, pois mês de dezembro a maioria dos funcionários não 

receberam”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Isso a Lei diz que é apropriação indébita. Isso a Constituição diz que é 

improbidade administrativa. A Lei já diz que já dá a esta Casa, se fosse consciente, 

era motivo de abrir uma CPI ou senão um pedido de afastamento, porque ta lá na 

Constituição dizendo. Na Constituição diz, improbidade administrativa, há perda de 

mandato, a cassação e estamos de olhos fechados deixando passar tudo isso. 

 

É a minha função falar nesta Casa e defender a nossa população”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“A Constituição também diz que os salários tem que ser pago. Que quem trabalha 

tem que receber. Mas, como vai prestar uma conta se o mês de dezembro está em 

aberto?. A questão do pagamento de dezembro já foi discutido aqui, que está 

esperando só uma ordem judicial para pagar”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vereador Marcos, não existe nenhuma ação de bloqueio na conta da Prefeitura. O 

dinheiro ta na conta. Até hoje não vi nenhum prefeito ir preso por pagar salário. Já 

vi prefeito desviar dinheiro da Saúde e depois dizer que foi para pagar salário e 

está absorvido. E, porque o dinheiro está na conta e não paga o povo para ficar 

feliz? Tem bloqueio? Ordem judicial só se tiver bloqueio na conta”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“O que ocorre é que o vereador Marcos está falando, também procurei 

informações e já existe um acordo, onde os ex-secretários de finanças e 

administração, junto com os atuais secretários, já tiveram essa conversa com o 

Ministério Público e ficou determinado que até o dia 15 de abril, tanto a gestão 

passada irá apresentar a documentação do que estava e do que a gestão nova diz 

que está faltando para que pudesse pagar o mês de dezembro, quanto a gestão 



atual efetuar esse pagamento e, conseqüentemente, os consignados desde 

dezembro”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Espero que isso seja concretizado, para os funcionários não sejam penalizados. 

Até peço a Vossa Excelência, como é do direito e sempre fazia isso, peço um oficio 

ao Ministério Público, cobrando da administração que coloquem as despesas e 

tudo o que for do município no Portal da Transparência, que não está sendo 

cumprido a Lei que exige isso”.  

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Seria nesse momento vital que fosse suspenso aquele decreto que tira parte do 

salário de muitos funcionários. Esse debito de CAIXA, de banco, está sendo 

cobrado juros. E o funcionário muitas vezes podem ter ganho de causa. O juiz está 

derrubando tudo e quando dá ganho de causa, a prefeita vai e recorre. Isso é uma 

luta constante e chega até a depressão a muitos funcionários que sofrem nesse 

momento crítico”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Parabéns vereadora pela sua Indicação que foi cumprida, de uma ambulância no 

Distrito Branca. Agora, gostaria que tivesse sido de outra forma vereadora. A forma 

que fizeram foi cruel, é descobrir um santo para cobrir outro. Aquela ambulância 

era do Distrito Porangaba, onde o prefeito Chico Vigário colocou uma no Distrito 

Ouricuri, Porangaba e Branca. Hoje, por questões políticas, arrumações políticas, 

tiraram a ambulância de Porangaba e colocaram na Branca. Peço um oficio ao 

Ministério Público para investigar como é o convênio daquela ambulância do ex-

vereador Marivaldo, pois lá não existe Associação. Quero ver a forma do convênio 

com a ambulância do ex-vereador Marivaldo. Quem é eleitor do Marivaldo, anda 

na ambulância e quem é eleitor dos outros, não anda. Então, a ambulância do 

município é para atender a todos. Hoje a população paga um frete para vim ao 

Hospital. Faço essa denuncia ao Ministério Público”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Parabéns pelos olhos clínicos em vê as demandas do nosso município. Mas, tenho 

certeza que se a ambulância do ex-vereador Marivaldo está de volta a ativa no 



Povoado Porangaba, ele deve ta tendo uma participação com o município, de 

combustível e motorista. Se tiver, tem que atender a todos”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Queria que fosse assim, mas vejo lá a população sendo penalizada. Quem não 

votou no vereador Marivaldo, não usa a ambulância”.  

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Estavam duas ambulâncias lá. O Distrito Branca com quase oito mil habitantes, 

descoberto. Porém, se for dessa forma como o senhor está falando, que realmente 

seja cobrado, pois se a ambulância for realmente custeada pelo município, precisa 

atender a quem quer que seja. É  uma forma de nós vereadores fiscalizarmos se 

isso está acontecendo, pois a gestão precisa tomar as providências cabíveis”.  

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Seria mais prático hoje para atender o Distrito Branca, o Executivo fazer uma  

parceria com o Instituto Ricardo Calheiros, onde já existe uma ambulância ou tirar 

de outro local? Mas, é porque o vereador Ricardo vota no Jairzinho Lira e o 

vereador Marivaldo vai votar na Fátima Canuto. É política, não está zelando pela 

população. Estão fazendo política e prejudicando a população”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Se Vossa Excelência está dizendo que está sofrendo dessa forma, eu também sofri 

também durante quatro anos, onde pedi uma ambulância. Não tanto pelo vereador 

Ricardo, mas pelos motoristas que eram pessoas dele, tinham essa questão política 

e faziam isso com pessoas que votassem na Janaína ou em outros. Não estou aqui 

falando do meu amigo Ricardo, que por sinal é uma pessoa que tenho a maior 

consideração. Mas, acontecia isso e por quatro anos a gente sofria”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Estamos na quadra chuvosa e não vi ainda do Executivo um plano de contigência 

para a gente enfrentar essas dificuldades de bueira, de tudo. Temos quatro meses 

de gestão e não foi colocada uma máquina em uma estrada. Tem que colocar o 

piçarro. Quem mora na zona rural sabe que as estradas precisam de piçarramento. 

Fiz uma Indicação e não fui atendido. 



 

Outra questão vereador Marcos, que essa semana foi noticia. Peço que a Casa 

solicite da prefeita do município, qual a situação da obra de calçamento está 

parada, principalmente no Distrito de Ouricuri. Um fala, outro tira foto e eu liguei, 

tive o cuidado de ligar para o engenheiro responsável para perguntar sobre aquela 

obra tão esperada pela população. Ele me respondeu e disse que foi feita a obra e 

recebeu a parte que está feita, mas a prefeita do município mandou parar a obra. 

Então, solicito da prefeita o que é que ta acontecendo, o que foi que houve, pois a 

população quer saber. O engenheiro falou que falta só a prefeita dá o aval para 

eles continuarem a obra. 

 

Como houve esse fato do Santo Antônio não vou me intimidar, porque secretário 

me ameaçou, porque prefeita me intimidou. Vou fazer meu papel, sem ter medo de 

ninguém. A resposta que vou mostrar a esse povo e mostrando os erros que tem 

no município”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Em nome do presidente, vereador Cicinho, quero dar o meu boa tarde a todos 

presentes. A todos que nos acompanham de modo online. É uma satisfação está 

dividindo esta Câmara com os demais vereadores e vereadoras. 

 

Inicialmente quero citar a leitura do meu projeto de Lei, sobre os cuidados e 

proteção as crianças autistas. Crianças que sofrem de transtornos com o 

comprometimento crônico e que merece todo um cuidado especial da gestão 

pública. No município já temos mais de 30 crianças autistas matriculadas. Então, é 

um tema muito nobre. Crianças que precisam de um cuidado multiprofissional 

contínuo. O projeto vai para a comissão de Justiça e depois retorna para esta Casa 

e tenho certeza que vamos conseguir aprovar. Assim, como os demais projetos que 

visam o bem da nossa população. 

 

Dá os meus parabéns ao governador do Estado, Renan Filho, a deputada Fátima 

Canuto e a prefeita Ceci Rocha, pelo início das obras do Minha Cidade Linda. Uma 

obra gigantesca no nosso município, que realmente vai mudar a estrutura da nossa 

cidade. E, que vai mudar a vida e o bem estar, a valorização por onde essa obra 

passar. Realmente quero deixar aqui os meus parabéns como cidadão atalaienses, 

não como político. É um sonho e uma alegria o que vem acontecendo”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 



“Gostaria de agradecer em nome da família Vigário, porque começou justamente 

pela Rua Luiz de Albuquerque Pontes, uma Indicação na época do seu pai, o 

Zequinha Collor. Então, ficamos muito gratificado com isso, muito obrigado”. 

 

Vereador Rudinho 

 

“Não vou aqui entrar em mérito na questão da água do Santo Antônio, pois está se 

arrastando há muito tempo. No final, quando tiver resolvido a gente vê realmente 

e consegue entender melhor. O importante é que o fornecimento de água seja 

resolvido e prejudicado não seja a população daquela localidade.  

 

Mas, quero chamar a atenção em relação ao que foi discutido aqui, sobre o 

pagamento do SAAE e das contas atrasadas. Em relação principalmente ao 

Povoado Santo Antônio, quando se citou a isenção do pagamento da taxa desse 

mês. Essa isenção tem que vim através de um projeto de Lei, até porque se negar a 

obter recurso público é crime, não pode. Exceto que seja aprovado por esta 

Câmara”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Não pedi para dispensar aleatoriamente, pedi que estudasse a forma de dispensar. 

Automaticamente viria o projeto”. 

 

Vereador Rudinho         

 

“Correto, o meu entendimento é esse também. Acho justo que seja enviado à esta 

Casa um projeto de Lei do Executivo ou que nós possamos fazer um projeto de 

forma coletiva. Mas, que seja revisto também o que tem em atraso. Vamos desde já 

sugerir que venha com esse pedido de taxa de isenção desse mês e que de alguma 

forma haja uma contrapartida sobre o pagamento que está em atraso. 

 

Sobre esse repassa da administração do SAAE que tem a expectativa de acontecer, 

o planejamento é que a taxa não vai aumentar como o vereador Mauricio Tenório 

vem citando, de chegar a 150 ou 200 reais. A taxa vai baixar, ficar em uma média 

de 29 reais. Os funcionários serão absorvidos pela empresa, que se comprometeu a 

pagar todas as despesas administrativa anteriores. Só da Equatorial já gira em 

torno de 9 milhões de reais. 

 

Do consignado, os nobres vereadores Marcos e a nobre vereadora Janaína já 

antecipou algumas informações, realmente não vem acontecendo porque não tem 



a prestação de contas do mês de dezembro. E a CAIXA quando a Prefeitura entrou 

em contato para resolver tal pendência, ela não aceita que seja pago pulando 

parcelas. Ou seja, pagar janeiro e fevereiro com meses atrás vencidos. O 

pagamento tem que ser contínuo. O dinheiro dos meses atuais está guardado, mas 

a própria CAIXA não aceita o pagamento com a parcela de dezembro atrasada. A 

gente torce, pois a informação é que até o dia 15 já existe um acordo firmado 

desta prestação de contas, para que os funcionários não venham a ficar mais 

tempo penalizados por todas essas questões que envolvem a nossa atualidade. 

 

A obra da Ouricuri, podemos esclarecer que as obras são feitas medições ao longo 

que vai avançando e você vai recebendo pagamentos. Existem medições e 

pagamentos que já ultrapassam o que foi feito de fato no momento. Tem todo um 

relatório. A obra era para ter sido, pelo que já foi gasto, estando muito mais 

avançada. Mas, o Governador se comprometeu em finalizar essas obras. 

 

A ambulância que ficou em debate aqui, lá do Povoado Porangaba, ela não é paga 

com recursos públicos, mas sim com recursos próprios. E, o que nós sabemos é 

que atende a toda população daquele Distrito, independente de escolha partidária.  

 

Quero deixar aqui os meus parabéns novamente a prefeita Ceci Rocha e a 

secretária de Educação, a Glauciane, pois a cada dia o número de alunos vem 

subindo. Foi contestado desde o início o número de alunos que estava pequeno e 

agora já nos aproximamos dos 10 mil alunos na rede pública. 

 

Ontem teve início a entrega dos kits nutricionais para os alunos, com a distribuição 

inclusive das proteínas. Ontem foi frango, mas vai ter também carne. É por criança 

matriculada e não por família”. 

 

Vereador Mauricio Tenório  - Aparte        

 

“Vossa Excelência falou que a ambulância de Porangaba é mantida com recurso 

próprio do ex-vereador. Se tira uma ambulância que era público e colocou uma 

privada, só vai atender o interesse de quem a colocou”. 

 

Vereador Rudinho    

 

“Não sei de quem é o recurso, só não é com recurso público”. 

 

Vereador Mauricio Tenório - Aparte 

 



“Vossa Excelência falou do número de alunos. Esse mês saiu 21 a 22 alunos da 

Escola José Tenório de Albuquerque localizada na Boa Fé e foi para o município do 

Pilar. Não ta vindo, ta indo. Que Vossa Excelência como líder do Governo, solicite a 

secretária o que está havendo com essa saída de 22 alunos”. 

 

Vereador Rudinho 

 

“A sua informação vai ao contrário do que realmente está acontecendo. Ta 

aumentando o número de alunos. O fato do porquê está saindo, tem que ver com 

cada família. 

 

Quero parabenizar aqui também as palavras do amigo vereador Marcos Rebollo 

quando ele fortalece a Câmara de Vereadores, a gente que vem trabalhando e 

pedindo. Vejo uma Câmara já diferenciada. Os vereadores querendo de certa forma 

prestar serviço à comunidade, que essa é a nossa missão, com várias Indicações 

importantes. As vezes somos criticados, mas não sabem eles a nossa vontade de 

querer sempre está ajudando. 

 

Eu desde o dia que assumi o cargo, não faço outra coisa a não ser pedir e corre 

atrás. Mas, isso só me dá mais animo, pois foi para isso que fui escolhido. Meus 

parabéns a todos os vereadores por sempre estarem se mantendo ativos, pelo bem 

da nossa cidade. É o fortalecimento da nossa política, mudando a historia de como 

o vereador deve ser visto no nosso município. 

 

Encerremos minhas palavras dizendo da satisfação que é ter o presidente vereador 

Cicinho de volta. Você sabe da minha torcida e preocupado com a sua saúde. Essa 

questão do covid é muito subjetiva, tem vários entendimentos. O que queremos é 

que vacine não certa classe especifica, mas a população inteira. 

 

Também quero subscrever a Indicação da vereadora Lays na questão na vacinação 

dos Conselheiro Tutelares”. 

 

Vereador Cicinho - Presidente 

 

“Boa tarde a todos. Quero em nome da minha vice-presidente Lays Melo 

cumprimentar os senhores vereadores e agradecer aos senhores vereadores e ao 

povo de Atalaia que torceu por mim. Tive o desprazer de saber que o meu amigo 

Toni também teve, mas o prazer de vê-lo aqui bem e saber que não precisou ir ao 

Hospital. Essa doença é muito perigosa. Tem gente que consegue escapar e tem 

outros que não consegue. Mas, que a gente tenha o maior cuidado para que a 



gente não pegue. No caso meu e do Toni, podemos pegar de novo e o cuidado é 

redobrado. 

 

Quero dizer aos senhores vereadores que falaram hoje aqui sobre a água do 

Povoado Santo Antônio e nesse exato momento que aconteceu essa queima de 

bomba e lá você não usa telefone e contato com ninguém. Tive alguns contatos 

por causa da esposa do vereador Rudinho, que dá plantão no HU e sempre fazia 

ligação para a minha família. Também a Assistente Social foi lá umas três vezes. 

 

Sabemos que aquele problema do Povoado é muito antigo, como é o de Atalaia. 

Quando voltei a ativa, que foi ontem, vim conversei com o pessoal do SAAE e, 

realmente, com a queima da bomba e pandemia, as coisas andam lenta. 

Conseguiram, na semana passada resolver o problema. É um paliativo, porque o 

Povoado cresceu e não houve investimento naquele setor, como não houve em 

Atalaia e nenhum lugar do nosso município. Então, há uma carência muito grande 

de investimento, coisa que hoje o próprio SAAE não tem condições. 

 

Vamos pedir a Deus que esse contrato firmado com essa firma dê certo e que ela 

venha resgatar. Segundo informações da Prefeitura, o investimento que será feito, 

se for concretizado, vai ser muito grande, porque vão pagar o débito do SAAE, 

fazer investimento em saneamento e a água vai ser de qualidade. 

 

A questão de você pagar mais ou menos, vai depender do seu consumo. Se abrir as 

torneiras e deixar aberta o dia todo, vai pagar o que consumiu. Atalaia tinha, mas 

foram acabando com os hidrômetros e deixaram ficar como está. Tenho certeza 

que isso vai dá certo e vai melhorar a água de Atalaia, como dos Povoados. 

 

Acredito que vai abranger tudo. Agora, quem comer a carne, tem que pegar o osso. 

Não só favorável a que peguem só o filé. Tem que pegar um pouco da ossada, 

para poder ajeitar. Vamos pegar o município todo. Porangaba está com problema 

d’água, independente de quem quer que seja. Se tem um rapaz que é do nobre 

vereador, ta errado. Coloquem um do SAAE para fazer o traballho. 

 

O município da gente tem muitas dificuldades. Temos 100 dias. Independente de 

quem passou e quem ta. Acho que o que passou para mim já passou, agora vamos 

ter que fazer o trabalho daqui pra frente. Quando chegar no final, aí vamos prestar 

contas de uma gestão, não querendo prejudicar ninguém e vamos prestar contas 

da nova gestão. 

 



Queria de coração agradecer a todos que torceram por mim, porque não é fácil 

você passar 13 dias no oxigênio, em uma máscara. Eu estava no meio dos dois 

caminhos, porque se a máscara não resolvesse, eu teria que ser entubado. 

Consegui sair do catete e hoje estou aqui. Peço a vocês que se previnam o máximo 

possível, porque não é fácil. É um vírus que ninguém vê, ninguém sabe onde ele 

estar”.           
 

 


