
 
 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 15 de junho de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC)  

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

 

“Vou começar meu pronunciamento hoje, solicitando uma Indicação a prefeita do 

nosso município, que faça um Projeto de Lei zerando os 14% que é cobrado dos 

pensionistas e dos aposentados desse município. O Estado aderiu hoje, então esse 

município tem que aderir também, até quem ganha seis mil reais, o teto do INSS. 

Solicito para esta população aqui, que só é cortado os dinheiros. Que seja feito isso 

para os aposentados, principalmente para quem ganha um salário mínimo. O 

Estado já mandou Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa e quero que a 

prefeita também faça isso. 

 

Minha gente, vou começar uma denuncia de um Projeto de Lei que está chegando 

a esta Casa. Um projeto que visa assaltar o bolso da população de Atalaia. É assalto 

senhor presidente, pelos dados que estou vendo nesta tabela e pelo que peguei 

aqui de uma conta de energia. Está chegando aqui população um Projeto de Lei 

que vai aumentar a taxa de iluminação pública do nosso município. Pela tabela, 

que estou aqui, que o Executivo mandou, de 0 a 30 kilowatts vai pagar R$ 12,88, de 

100 até 150 kilowatts vai pagar R$ 59,00 e 151 a 200 vai pagar R$ 76,00. A atual 

sabe quanto um consumo de 159 kilowatts está pagando de iluminação pública? 

R$ 21,00. Olha para onde vai, para 76 reais, um aumento de quase 400%. O 

município só quer arrecadar e não estou vendo nenhum investimento na 

iluminação pública de Atalaia. Está aqui essa Casa de Lei, para a população de 

Atalaia cobrar dos seus representantes, se passar esse Projeto de Lei. Se passar 

nesta Casa, é um absurdo. Além disso, está chegando a BRK para cobrar água mais 

cara de vocês. Por isso também fiz a Indicação, para vê se tira os 14% dos 

aposentados. 

 



É um absurdo o que está acontecendo em nosso município. Tem aqui um Projeto 

de Lei da Guarda Municipal. Agora, fico triste em saber que chegou em minhas 

redes sociais, de pessoas que moram naquela localidade entrando para a Uruba, no 

Deu É Fiel, que fizeram um manifesto na semana passada defronte a Prefeitura e, a 

Guarda Municipal, no dia anterior, foi ameaçar a população de não descer para cá. 

Eu voltar nesse aumento para a Guarda Municipal estar sendo usada de menino de 

recado da prefeita. 

 

Recebi uma denuncia também e não acho que é verdade que está acontecendo em 

meu município. Um guarda municipal, porque votou na outra chapa, não pode 

andar na viatura da Guarda Municipal, está proibido. É essa ditadura que querem 

implantar em nosso município. Esse absurdo. Eu vou denunciar.  

 

Vou começar a denunciar aqui em Atalaia. Se não começar a fazer efeito, vou à 

Maceió. Se Maceió não fizer efeito, vou ao Conselho Nacional de Segurança em 

Brasília. Mas, não vou deixar que a minha população, meu povo de Atalaia seja 

perseguido e humilhado como está sendo. 

 

Estive hoje na Secretaria de Administração. Protocolando um Requerimento e 

apresentei a esta Casa, solicitando, porque tem o Portal da Transparência zerado 

em nosso município e ninguém sabe mais de nada. Então, baseado na Constituição 

Federal, eu requeri que se mande o processo administrativo de número 248 de 

2021, cujo objetivo é a locação média de grande porte de máquina pesada e 

veículos aqui em nosso município. Custo mensal, 250 mil reais. Eu quero este 

contrato aqui na minha mão. E, está cópia já está endereçada ao Ministério Público, 

porque tanto é direito do parlamentar, como do cidadão, baseado no artigo 5º da 

Constituição Federal. 

 

Neste mesmo Requerimento, estou solicitando outro contrato. Se o gestor que 

administra o município, ele tem que incentivar os pequenos comércios, a geração 

de emprego e renda do nosso município. E aqui está tirando o direito do atalaiense. 

Essa cópia que solicito é a 440/2021, que trata da compra de reposições de peças e 

acessórios dos carros do nosso município. Temos três autopeças em nosso 

município. Eu faço a manutenção do meu carro neste município, que as vezes é até 

mais barato do que Maceió. E, a administração fez um contrato para comprar em 

Maceió. Estar aqui protocolado os contratos e quero isso no meu gabinete, no 

prazo de 20 dias, como rege a Constituição Federal. 

 

As estradas, hoje ninguém passa da zona rural para chegar na cidade. Diz que é 

porque está no período de chuva e está, mas teve o período de estiagem para se 



resolver as coisas. Onde moro, metade da estrada é Atalaia e a outra metade é Pilar. 

Semana passada me deparei com mais de 12 carros atolados, principalmente dois 

ônibus escolar do município do Pilar, por falta de manutenção das estradas. Onde a 

gente vê um contrato desse para máquinas pesadas, para o nosso município. 

 

Está vindo para o nosso município de Atalaia, uma empresa para gerir a água do 

nosso município. A população que paga uma taxa só, mas vai cobrar da população 

e é a população mais carente que está sendo penalizada. 

 

Então, minha população, estou aqui para denunciar estes absurdos e o absurdo 

maior é esse,  se esta Casa votar este projeto da taxa de iluminação pública, 

cobrando 400% a mais da população de Atalaia. População cobre dos seus 

representantes aqui na Câmara, que não deixe passar esse assalto aos bolsos de 

vocês. Cobre dos representantes, pois foram eleitos para defender a população. 

 

Pra semana venho com mais pauta, para denunciar esse Governo que diz que veio 

para transparência, mas de transparência não tem nada, só atingindo a população 

de Atalaia”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB)  

 

“Primeiro gostaria de prestar os meus sentimentos ao colega vereador Mauricio 

Tenório, pela perda de sua genitora. Meus sentimentos. 

 

Gostaria de agradecer a deputada Fátima Canuto, que em atendimento a 

Requerimento da vereadora Janaína do Cal, feito em abril, na semana passada ela 

apresentou e já foi aprovado na Assembleia Legislativa, o Requerimento solicitando 

das operadoras de telefonia móvel, a instalação de torres adequadas e com 

capacidade suficiente para transmissão do sinal de telefonia móvel no Distrito 

Branca. Problema esse com que os moradores do Distrito Branca sofrem pela falta 

de comunicação nesse sentido”. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Queria neste momento fazer um oficio partindo do meu gabinete, nobre 

vereadora, pedindo que o Tributos deste município, que a Secretaria de Finanças 

deste município, vá em busca dos ISS para que estas torres recolham para o 

município de Atalaia. A gente acha que não tem direito a isso e o município de 

Atalaia é extenso e tem muitas torres daqui, jogando sinal para outros municípios. 

Usam nosso solo, usam o patrimônio do povo atalaiense e não está recolhendo o 



ISS. Isso pode ser uma fonte de recurso para o nosso povo. Quero 

encarecidamente que esse oficio seja encaminhado o mais rapidamente possível, 

em nome do vereador Alexandre Tenório”.  

 

Vereadora Janaína do Cal  

 

“Continuando, realmente é uma demanda muito antiga. Vereador Cal, enquanto 

vereador, fez várias solicitações a esse respeito. Vereador Ricardo também. É um 

pleito que a gente precisa muito, pois o Distrito Branca é uma comunidade com 

quase 10 mil habitantes e a rede de telefonia móvel, só funciona quem tiver 

condições de pagar uma Internet. Tenho certeza que será de grande valia para 

todos os moradores, comerciantes. 

 

Também parabenizar aqui e informar aos senhores vereadores e a população em 

geral, que a Secretaria de Educação está promovendo, onde será feito durante o 

ano de 2021, o SAEMA, que é o Sistema de Avaliação das Escolas Municipais de 

Atalaia. A avaliação já começou e será feita com todos os alunos do 5º ao 9º ano, 

com o objetivo de identificar as causas e dificuldades na aprendizagem, ajudando 

assim aos professores, a equipe pedagógica e a Secretaria de uma forma geral, 

para implementar novos projetos, para que a nossa Educação, os nossos alunos, 

realmente venham ter uma educação de qualidade. Diante de toda esta pandemia, 

com as aulas ainda online, existe uma previsão para serem iniciadas as aulas, de 

forma híbrida, a partir do mês que vem. Mas, diante do cenário da pandemia no 

nosso Estado e nossa cidade, acredito que seja uma previsão, onde não podemos 

mensurar ainda se isso vai acontecer ou não. 

 

Está acontecendo neste momento, no gabinete da prefeita, uma reunião, onde 

cursos profissionalizantes estão sendo trazidos para o município pela gestão, que 

vai ajudar bastante os nossos jovens do 9º ano e do EJA. Que isso venha realmente 

a trazer o desenvolvimento e o que realmente a população precisa, que é de 

emprego. 

 

Hoje recebemos nesta Casa três projetos. É o Projeto de Lei número 8, que dispõe 

sobre a doação de um terreno onde será construída uma nova creche no município. 

O Projeto de Lei número 9, sobre a criação da Ouvidoria, Corregedoria e funções 

gratificadas da Guarda Municipal. Esses projetos acabei de receber e não tive 

condição de ler e estudar. Estarão sendo encaminhados hoje para as comissões. 

Mas, desde já nesse Projeto número 9, em nome do vereador Marcos, que 

representa a Guarda Municipal, que quero dizer que a Guarda Municipal está de 

parabéns, onde podemos presencial um trabalho ativo, efetivo em todas as 



comunidades do nosso município. E, o que vier a esta Casa para beneficiar 

qualquer servidor, em especial o Guarda Municipal de Atalaia, pode contar com 

esta vereadora.  

 

Temos Projeto de Lei número 10, que fala sobre o custeio de iluminação pública e 

dá outras providências. Que foi o que o vereador Mauricio citou. Quero dizer que 

ele vai ser lido e estudado por todos os vereadores e tenham a certeza que o que 

for de melhor para o desenvolvimento de Atalaia, esta Casa não vai medir esforços 

para aprovar. Ou então, para rejeitar se for para prejudicar a vocês. 

 

A minha Indicação de hoje, peço que a Secretaria de Saúde, junto ao Hospital João 

Lyra Filho, possa reservar alguns leitos. Sabemos que tem a parte da Sentinela, mas 

acredito que está faltando uma área que possa acolher aqueles pacientes que 

estão com suspeitas de covid e que precisam de um tratamento mais simples, que 

não precise ir para Maceió. Um tratamento mais eficaz. São leitos de estabilização”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

 

“Nobre vereadora, seria o caso de nós treze, Vossa Excelência faria um 

Requerimento ao Governo do Estado e nós subscrevíamos, para que o Governo do 

Estado desse uma atenção melhor ao Hospital do nosso município, para que 

disponibilizasse uma estrutura ou intensiva ou semi-intensiva, para que essas 

pessoas que fossem acometidas pelo vírus da covid e está tendo os sintomas mais 

graves, pelo menos o atalaiense tenha o local, para poder ser atendido no nosso 

Hospital. Temos a estrutura física no nosso Hospital, porém, estrutura de 

equipamentos a gente não tem e o Governo do Estado pode disponibilizar isso 

para a nossa população”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Podem contar comigo. O interesse maior é que as pessoas possam ter um 

atendimento, os primeiros atendimentos, enquanto se consegue uma regulação, 

visto que a falta de leitos está sendo visível, o vereador Fernando passou por isso 

esta semana e viu a dificuldade que foi. Seria mais um suporte para a população 

atalaiense”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Parabenizar a vereadora Janaína, pois venho cobrando isso já fazem dois meses, 

uma atenção maior com as famílias que já foram infectadas e, até então, não tinha 



acontecido mais perto com a minha família. Tinha acontecido com a família do 

Neto. Com o nosso amigo Ebian, que infelizmente veio a falecer. De lá para cá 

ninguém está vendo mais se está tendo um sub-acompanhamento, para ver se 

alguém mais infectou ou se pode ser um possível futuro infectado. Acho que não é 

hora de brincadeira. Em todos os Estados do Brasil está crescendo e alarmante, 

detectado três variantes que na sua grande maioria são fatais. 

 

Ontem foi entubada uma criança de seis anos. Ontem faleceu uma criança de 13 

anos, outra de 9 anos. Estou falando a nível de Brasil. Mas, do jeito que está lá, 

estar aqui. Nessa hora, o essencial de todos os municípios é a gente se focar em 

como tirar de vez esse vírus maldito de nossa vida. 

 

Hoje quero fazer um discurso mais de família. Passamos agora quase que duas 

semanas, pedindo a Deus que tirasse meu filho André daquela UTI. Graças a Deus, 

ao meu padroeiro São Jorge, a força da família e dos amigos, nós conseguimos 

uma vitória maravilhosa. 

 

Daqui, desejar o nobre vereador Mauricio, que o sentimento da perda seja 

superado com luta e determinação”. 

 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

 

“No meu pronunciamento, com muitas demandas grandes, acabei esquecendo de 

agradecer os companheiros aqui desta Casa, que tiveram lá em Chã Preta e os que 

mandaram mensagem. Agradecer o carinho de toda população de Atalaia e Chã 

Preta que mandaram mensagem em minhas redes sociais. Agradeço de coração 

esse carinho que tiveram por mim”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Hoje também saudosamente lembro da minha mãe, que se estivesse viva, estaria 

completando 91 anos de idade. Mas, com certeza onde ela estiver está ciente que 

sua  missão foi cumprida com maestria, com dignidade. Que Deus dê muita luz a 

ela e ao meu saudoso pai Luiz Vigário.  

 

Começar agora a cobrar do DER Alagoas uma limpeza na AL 210, onde escorre as 

águas. Na altura de Olhos D’água, de Santo Antônio e da extensão até Capela, 

estamos vendo muitas valetas sujas. Então, precisa de uma limpeza rápida. 

 



Também gostaria de fazer um comentário a respeito da fala do vereador Mauricio. 

Já vinha dizendo aqui que todo mundo fala desse Governo, todo mundo escraxa as 

vezes, mas é esse Governo que tem segurando os municípios. Vocês estão vendo 

que o FPM dobrou, mesmo com dois anos de pandemia e de crise. O PIB está entre 

4,75 e 5,25. Coisa jamais vista. O vereador Mauricio chegou até a dizer que vota no 

Lula e não vota no doido. Pois, eu de sã consciência vou votar no doido de novo, 

porque é um doido que vem dando certo. É um doido que faz com que o Brasil, 

mediante dois anos de penúria desta pandemia toda, tem dado certo lá fora, a 

Bolsa de Valores, o dolar caindo. Mas, dizem que a gasolina sobe, mas qual o 

presidente que tem o poder de não deixar a gasolina subir? Precisamos botar o pé 

no chão e lutar pela sobrevivência de nossos filhos e nossos netos.  

 

Ainda ontem víamos nas redes sociais, que é o terror da atualidade, três vídeos 

onde um médico diz que a vacina Coronavac praticamente não serve, outro diz que 

da Pfizer é pior e outro que a AstraZeneca também não presta. Então, o que é que 

a gente vai fazer? Canso de dizer a todo mundo que desligue a televisão, pois se 

você usá-la 24 horas por dia, vai pegar no mínimo uma inconstância diária de fobia, 

tantas são as mentiras e muitas delas fakes. 

 

Gostaria de voltar para esses projetos aqui. O da Guarda Municipal, podem contar 

com meu voto. Os da Creche, os dos terrenos também. Agora, votar para aumentar 

imposto, de água e de luz de uma só vez. Julho vai tomar conta aqui uma empresa 

que vai fixar a taxa que ninguém sabe quanto é. No mínimo o metro d’água vai 

passar de cinco reais para oito ou nove, ou dez reais. Significa dizer que quem 

consome 50 metros d’água, vai pagar uma fortuna. A zona da gente é rural, 

famílias grandes. 

 

Sou consciente, sou oposição e quando digo, digo a verdade, não digo aqui para 

denegrir e nem querer usurpar direito de ninguém. Só quero que se trabalhe com a 

verdade, sem enganação e sem enrolada para o povo. 

 

Então, eu não voto em aumento de taxa de energia e nem em aumento futuro de 

taxa de água. Vereador Fernando Vigário tem independência em todos os tempos 

de Governo dele, como oposição ou como situação. E, já fiz isso lá atrás quando 

meu irmão era prefeito. 

 

Como é que um Governo Municipal aumenta logo de uma vez a água e a energia. 

O que o Governo Federal estar repassando vai ser somente para pagar a água e 

energia em julho ou agosto. Isso é uma calamidade. Estamos vivendo em 

calamidade pública, tem gente que não tem dinheiro nem de comprar uma 



máscara e nem o município está disponibilizando, como venho pedindo há muito 

tempo. E só vão tirar dinheiro? Da minha parte digo que não vou votar nem neste 

aumento, nem no aumento de taxa de água. 

 

Moção de Agradecimento ao Renan Calheiros pela presteza de através do 

Secretária de Saúde, Alexandre, ter disponibilizado, no ajeitado, uma vaga na UTI 

para que o André entrasse nas carreiras. A gente nesta hora tem que reconhecer o 

esforço. O Hospital daqui, Neto Acioli que estava lá, o secretário Eraldo que deu 

uma força muito grande. A própria prefeita ligou para mim, agradeci e disse que já 

estava encaminhado, estava ao lado do Alexandre. O Hospital de Capela foi a 

molha mestra de salvar, pois o André sem querer ir para o Hospital, demorou e foi 

um dos fatores que mais prejudicou. Mas, Deus é tão grande que conseguimos 

uma vitória maravilhosa e quero dizer que continuo na corrente de oração, rezando 

por qualquer um, pois só quem sabe da agonia quem estar passando ela. 

Agradecer a Deus e a São Jorge, nosso protetor, em nome do André Vigário”. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

 

“Inicio a minha fala, falando da agenda de junho da Saúde do município. Uma das 

minhas primeiras Indicações foi a contratação de uma médica ou médico 

ginecologista. Hoje vejo uma vasta contratação de especialista. Fico muito feliz e 

peço a população que fique atenta as redes sociais, as redes sociais da prefeita. 

Hoje temos pediatra, cardiologista, uma vasta  especialidade aqui no município. 

Precisam ir em busca das unidades básicas de vocês, pegar o encaminhamento 

médico, da unidade e assim fazer sua marcação para a especialidade. 

 

As minhas Indicações foram colocadas na sessão passada, porém não houve por 

questão de luto. Também presto minha solidariedade ao vereador Mauricio 

Tenório, pelo falecimento da sua mãe. 

 

Fico muito feliz pela recuperação do André Vigário, que já foi meu professor. Filho 

do nosso amigo vereador Fernando Vigário. 

 

A minha Indicação 022 foi pedindo a contratação de um médico folguista. Vi que a 

prefeita está com dificuldades nas contratações de médicos. Sabemos que em 

gestões anteriores o pagamento não era realizado nos dias previstos e, por isso, 

temos dificuldades nestas contratações. Vi que está precisando de quatro médicos, 

mas peço a prefeita que coloque mais um. O médico folguista é aquele que na 

ausência ou nas férias de qualquer médico titular das unidades, ele esteja presente, 



para assim estar atendendo a população. Para cada vez mais termos eficiência aqui 

no município, em relação a Saúde. 

 

Também pedi uma Indicação, a 023 de 2021, que é uma área verde aqui no 

município, um bosque, para que a gente preste homenagem as pessoas que 

faleceram aqui no município com covid-19.  

 

Também encaminhei oficio a Secretaria de Saúde, em relação a algumas coisas que 

foram pedidas. 

 

Sobre os projetos da Executivo, li o 08 de 2021, que dispõe de terrenos para 

construção de creche aqui no município. Também tem o 09 que é a criação da 

Ouvidoria, Corregedoria e função gratificada da Guarda. O 010 é em questão da 

iluminação pública, que preciso vê cálculos e avaliar direito. Mas, de antemão, os 

dois primeiros projetos tem o meu total apoio. 

 

Como a vereadora Janína citou, vi que está sendo realizada uma reunião com a 

Secretaria de Educação, onde está sendo trazido cursos profissionalizantes. Fico 

muito feliz, pois isso foi uma das propostas da prefeita Cecília Rocha durante seu 

período de campanha e está sendo realizado. Um ótimo beneficio aos jovens do 

município. 

 

Falar sobre as lives que estão acontecendo no meu Instagram. Semana passada 

teve a live com a chefe de gabinete, a Joana. Essas lives são de grande importância 

para que os munícipes conheçam a função dos secretários. Semana que vem 

teremos live, só preciso da confirmação. Agradeço aos vereadores que participam 

das lives e fazem suas perguntas, a exemplo do Anilson Júnior, do Neto. É muito 

importante esse vinculo dos munícipes com os secretariados”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Em nome de Deus mais uma vez gostaria de saudar a todos os presentes nesta 

reunião. Em nome da nossa vice-presidente, vereadora Lays Melo, saudar a todos 

os vereadores presentes. Parabenizar a vereadora Lays pelas grandes lives que está 

fazendo, como um trabalho social de apresentar o novo Governo para a população 

de Atalaia. É uma atitude inovadora, uma atitude jovem e a vereadora está de 

parabéns. Conte sempre comigo, pois em todas as lives estou lá curtindo e 

aplaudindo o seu trabalho. 

 



Trazer mais uma vez o sentimento de pesar, desta vez pela passagem da genitora 

do grande companheiro Mauricio Tenório. Sei que toda despedida é dolorida, mas 

tenha certeza que sua mãe foi uma grande guerreira e soube, como muitas mães 

guerreiras, educar a todos os filhos e formar homens de bem, não somente para a 

cidade de Chã Preta, mas para todo o Estado de Alagoas. Leve para toda a sua 

família, o sentimento não só do vereador Anilson, mas de toda esta Casa 

Legislativa.   

 

Agradecer a Deus pelas vitórias que recentemente tivemos por entes de vereadores 

desta Casa. Nosso companheiro e amigo André Vigário, amigo de escola técnica, 

de faculdade, que graças a Deus já voltou para o seio familiar e daqui pra frente é 

só evoluir, para voltar as suas atividades normais. Também a irmã do nosso 

companheiro Marcos Rebollo, a nossa amiga Silvia, que já não estar mais na UTI e 

já se encontra sem risco de morte. Daqui pra frente é só continuar em oração, 

pensamento positivo, para que a Silvia volte para Casa, para o seu seio família e 

para o convívio dos atalaienses, porque aqui sim é o seu lugar. 

 

Pedir a Casa uma Moção de Parabéns para a live realizada pelo grande desportista 

atalaiense Aloísio Chulapa, que sempre faz suas lives arrecadando donativos, 

arrecadando alimentos, cestas básicas, que a maior parte é revertida para a 

população de Atalaia. Uma Moção de Parabéns para o eterno desportista Aloísio 

Chulapa e também para o seu parceiro, o Felipe Prior. 

 

No dia de hoje a gente traz a questão de alguns Projetos de Leis que estão 

chegando a esta Casa. Ao tenha duvidas, população atalaiense, que todo projeto 

que chega a esta Casa ele é estudado e analisado minuciosamente, para que a 

gente consiga entender e fazer o que é melhor para o município de Atalaia. 

 

Os projetos chegaram hoje, ainda não tive a oportunidade de estudar os projetos. 

Mas, pontos precisam ser ressaltados. Os Governos que passaram por Atalaia, 

sempre conviveu com a grande dificuldade que é tratar da iluminação pública do 

município. Quantas e quantas vezes acompanhamos que o SAAE que traz água, 

traz vida, passa por dificuldade na hora que quer ligar um ponto de abastecimento, 

uma bomba d’água e só consegue ligar através de mandado de segurança judicial.  

 

O débito do município de Atalaia com a Equatorial hoje é tido, não por mim, mas 

pela historia do município, como impagável. Não consegui informações, mas dizem 

que passa de mais de dois milhões de reais. A gente precisa de alguma forma criar 

estratégias para sanar esse problema. 

 



Além do mais, nós passamos por um problema que tende a ser resolvido, como foi 

na cidade do Pilar, que é o sistema de iluminação pública da cidade de Atalaia. Eu 

convivo na Vila José Paulino, onde minha companheira tem um estabelecimento 

comercial e a gente vê a noite, a falta de iluminação pública. Por que o nosso 

sistema de iluminação é arcaico, com lâmpadas de mercúrio que não traz 

durabilidade e nem confiança, para o município de Atalaia. Então, é preciso fazer o 

melhoramento no sistema de iluminação pública. Por isso que vamos estudar esse 

projeto de Lei que chegou nesta Casa, para poder discutir qual seria o ajuste 

adequado, justo para o município entre no eixo, para que o município traga 

desenvolvimento não só social, como também em relação a iluminação pública. 

 

É isso o que tenho para dizer ao povo de Atalaia. Que fiquem tranqüilos, pois 

iremos analisar esse projeto e aprovar da maneira que seja justa e adequada para o 

povo de Atalaia. Não acreditem em sensacionalismo, pois vai chegar terrorismo de 

todo lado, mas aqui tem uma bancada de guerreiros, defensores dos direitos do 

povo de Atalaia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“Bom dia a toda população de Atalaia. Quero aqui deixar os meus agradecimentos 

ao Atalaia Pop, a Atalaia FM. A todos os ouvintes. 

 

Se já tiver uma Moção de Pesar para a mãe do vereador Mauricio, eu quero assinar. 

Se não tiver, que mande uma para ele. Momento difícil da vida de cada ser 

humano que perde um ente querido, imagine sua mãe. 

 

Quero, desde já agradecer a todos os pastores de Atalaia, ao Padre Manoel, onde 

minha irmã fez uma cirurgia de coração. Agradecer aos amigos que ligaram todos 

os dias. Só sabe quem passa por um problema desse na família. A minha vinda a 

esta Tribuna é de agradecimento a população atalaiense, que mais uma vez se uniu 

em um cordão de oração pedindo pela minha irmã. E, hoje, depois de quatro 

paradas cardíacas, onde uma durou 25 minutos e os médicos não desistiram dela, 

mas, quem não desistiu mesmo foi Deus. É considerado um milagre. Deus trouxe 

ela de volta, está bem, está em um apartamento, daqui a pouco está em casa. 

Atalaia mais uma vez mostrou que somos irmãos. Existem as brigas políticas, as 

discussões políticas, o lado vermelho, o lado azul, mas, na hora que se une para 

orar, não tem medido esforços. O vereador Alexandre já passou por isso com o 

filho dele. Atalaia toda se uniu, porque somos atalaienses, passamos da política 

para ser vizinhos, ser amigos e ter o sentimento da importância de uma vida, de 

uma pessoa que já mora aqui há muitos anos.  



 

A enfermidade vem para ensinar outros costumes, para mudar seu dia a dia, para 

você se aproximar mais de Deus. Essa situação mostrou realmente como deve se 

conduzir seu dia a dia e sua crença, sua fé em Deus. Se eu já era próximo de Deus, 

agora procuro muito mais, porque o milagre que alcançamos na nossa família, não 

tem preço”. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) - Aparte 

 

“Vereador Marcos, a palavra não é porquê, é pra quê”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Eu agradeço a todos, mas daqui há uns dias quem vai agradecer é ela, falando de 

viva voz. 

 

Sobre essas discussões de projetos, já estou nesta Casa há dois mandatos, que 

equivalem a 8 anos. Já se passaram vários projetos em discussão aqui nesta Casa. 

Quero mandar uma Indicação para a prefeita Ceci Rocha, que mande para esta 

Casa em resposta, como fica a situação do servidor de Água e Esgoto do município, 

do SAAE. Hoje a preocupação é de uma grande parte que fez concurso público e 

hoje está na incerteza se a BRK vai aproveitar o servidor, se vai ser demitido, se vai 

ter indenização. Tem pessoas ali que são pai de família, são nossos amigos, pais de 

família que precisam botar o seu pão diariamente em suas casas. Se possível 

prefeita, nesta reunião que tiver com a BRK gostaria de se fazer presente para ouvir 

a solução para esses servidores que estão aflitos. Servidores com mais de 20 anos, 

uns tem 15, outros tem 10 anos. Aguardam uma resposta. Que a prefeita oficie o 

nosso gabinete, se já marcou reunião, se vai ter. Para fazer o melhor para esses 

funcionários. Tenho certeza que a prefeita não vai fazer algo que venha prejudicar, 

mas sim solucionar o problema do servidor do SAAE.    

 

O projeto da Guarda Municipal, de Ouvidoria e Corregedoria, vem para trazer 

melhoras para a categoria. Desde já agradecer a presença dos GCMs que estão 

aqui presentes. Sangue azul, onde me sinto bem em vestir essa farda. Muito 

orgulhoso de vocês. 

 

Dizer vereador Mauricio, que o projeto que vem para a Guarda Municipal, é de 

grande valia para o guarda municipal, que hoje dispõe de duas viaturas novas, vem 

pagando o adicional noturno, hora extra, que eles estavam sem há um ano atrás. 

Sem contar que hoje você olha pra Guarda Municipal, com um padrão de respeito, 



com uniforme digitalizado, que é o pessoal que anda na viatura, o pessoal do 

posto. 

 

A prefeita do município, juntamente com nós vereadores, levantamos a auto-

estima do guarda municipal, que tinha deles que não queria nem sonhar em está 

trabalhando ou vestir uma farda, mas hoje veste a farda da Guarda Municipal com 

orgulho. 

 

Esse projeto está vindo aqui para hoje, mas o de risco de vida, não foi colocado 

hoje, os 30% que falta, onde estamos indo para os 100%, se igualando a mais três 

cidades do Estado. Temos 102 cidades no Estado e só três ou cinco, tem 100% de 

risco de vida”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) – Aparte 

 

“Quero aproveitar a presença da Guarda Municipal e até passar uma mensagem de 

um parente meu, que é guarda municipal em Curitiba, que mandou os parabéns 

por aquele vídeo que vocês fizeram junto com a prefeita, pois atingiu o Brasil todo, 

chegou lá em Curitiba e o pessoal ficou orgulhoso do trabalho. Curitiba que é uma 

cidade modelo para o país e eles ficaram realmente espantado, pois não 

imaginavam que por ser uma cidade pequena, tivesse uma organização dessa. 

Meus parabéns a todos vocês que compõe a Guarda do município. Parabéns a 

prefeita Ceci Rocha que deu o apoio e a você Marcos, que sempre está 

incentivando a categoria”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Para você vê vereador Rudinho, Curitiba uma cidade modelo do país mandou os 

parabéns. Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e também atingiu os Estados Unidos, onde 

tem um policial dos Estados Unidos que mandou um vídeo parabenizando a 

prefeita Ceci Rocha, porque foi a primeira prefeita do Brasil a vestir uma farda da 

Guarda e sair para tirar um plantão noturno. Isso é muito gratificante, porque 

atingiu o Brasil e o mundo. 

 

A Guarda Municipal estava aqui esquecida, sem motivação nenhuma. Voltamos 

para as ruas, uniformizados e com a auto-estima lá em cima. Hoje estamos 

partindo para Policia Municipal, como temos a Policia Penal. Vamos fazer o projeto 

para que a Guarda se transforme em Policia Municipal, porque é o que ela faz 

todos os dias”. 

 



Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

 

“Vereador, Vossa Excelência sabe o carinho que tenho por você e pela Guarda 

Municipal. Os projetos que tiveram aqui eu aprovei. Fico triste em saber que a 

Guarda está sendo usada para outros fins. A Guarda é para guardar o patrimônio 

do nosso município, para auxiliar o Ministério Público em operação. É para auxiliar 

a Policia Militar em defender a população. Agora, a denuncia que chegou até a 

mim, é que no protesto que teve aqui, no dia anterior a Guarda foi ameaçar a 

população a mando da prefeita. Isso eu fico triste. Tá de parabéns, é louvável tudo 

isso, mas sendo usada a Guarda Municipal para atingir a população, farei um 

pronunciamento contra isso. Não é contra a Guarda, é contra essa atuação se 

estiver acontecendo em nosso município. Vou apurar isso direitinho”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero dizer a Vossa Excelência que nem tudo que chega no ouvido do ser 

humano é verdade. A Guarda Municipal hoje está bem representada pelo senhor 

Thyago, homem de bem que você conhece. Um cara compromissado com esse 

município, de uma índole muito boa, de raiz. Isso que chegou para você vereador, 

tenho certeza que 100% é mentira. Até porque, o perfil hoje da nossa Corporação é 

trabalhar e proteger o patrimônio público do nosso município, incluindo as 

pessoas que são patrimônio do nosso município. Aqui em Atalaia, a Guarda 

Municipal tem se doado até fora dos seus trabalhos. Ao contrário, ela não foi 

coagir e nem intimidar nenhum morador atalaiense, tenha certeza que a Guarda 

Municipal foi lá para dar o apoio aos moradores. Digo, porque estive presente há 

meses atrás num protesto que teve lá e a Guarda Municipal estava lá presente para 

defender o morador do Deus é Fiel. 

 

As vezes as pessoas usam de má-fé para tentar sujar e apagar o brilho de uma 

categoria, que está aí, se doando todo dia. Outra coisa, é uma Corporação que 

coloca em risco sua vida todos os dias. Quem trabalha com área de segurança, sai 

de Casa e não sabe a hora que vai chegar. As vezes o plantão é todo normal, mas 

na hora de ir embora, acontece o problema. É que trabalhamos na parte defensiva, 

na parte de proteger. 

 

Então, pode procurar saber vereador Mauricio. Pode investigar e trazer a pessoal 

que disse que a Guarda foi ameaçar. Eu desconheço,até porque o perfil de quem 

gerencia não é esse. Os filhos são o espelho dos pais. Então, se o diretor é um 

homem de bem, de uma integridade única, tenho certeza que os companheiros 

não vão seguir diferente”. 



 

Vereador Tacinho (PP) – Aparte 

 

“Quero dizer que estamos no caminho certo, principalmente por esse projeto da 

Guarda Municipal, criando Ouvidoria e Corregedoria, que é justamente para essas 

denuncias. Qualquer denuncia, temos onde recorrer. Por isso a importância de 

aprovarmos esse projeto”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Se a prefeita está colocando Ouvidoria e Corregedoria é justamente para os que 

fazem esse tipo de denuncia. E, Vossa Excelência como representante do povo, tem 

todo o dinheiro de comentar aqui. 

 

Se alguém comentou que tem um GCM proibido de andar na viatura, é mentira. 

No Governo da prefeita Ceci Rocha, no gerenciamento do Thyago? É mentira. Aqui 

está os guardas municipais, companheiros. A política passa e a guarda fica. O 

concurso pública nos dar o direito de conhecer várias gestões e vários diretores. 

Tem o pessoal que trabalha em posto, tem o pessoal que trabalha na viatura. Os 

guardas que ficam na viatura por 24 horas, é que tiram o plantão na VTR. O que 

fica no posto, não fica proibido, até porque para chegar ao posto, ele tem que ir na 

viatura. Então ele não vai ser proibido de ir na viatura, pois como ele chegaria no 

seu local de trabalho? A viatura é o patrimônio público do município. 

 

As vezes, vereador, as pessoas estão confundindo porque tinham algumas 

mordomias, algumas regalias na Guarda e passa a não ter. Por isso pode achar que 

estar sendo perseguido. Estou permutado aqui na Guarda, faço um trabalho com o 

Thyago e demais companheiros e não vi isso na Guarda Municipal. Tanto é que 

tem pessoas que votaram contra a prefeita e hoje trabalham no prédio público, no 

prédio do município. 

 

Aqui não tem política, diferença, religião,  nem cor, estamos aqui para servir e 

atender bem a população, que é o dever de cada servidor público deste município. 

 

Dizer que o projeto da iluminação pública, é um projeto a ser avaliado nessa Casa. 

É um projeto que nós vamos olhar realmente o que tem de bom ou ruim, o que 

traz de benefícios ao município, para comparar e aprovar. Estou aqui para aprovar 

o que for de bom para Atalaia e estou aqui para dar o meu voto contra o que vier 

para prejudicar. 

 



Quero aqui dizer a prefeita que estou na situação, faço um trabalho de sustentação, 

mas a gente tem que fazer e dar satisfação a quem nos colocou aqui, que foi o 

povo e o povo merece respeito. Vamos estudar esse projeto de iluminação pública. 

Não se pode cobrar água de qualidade se não paga água. Não pode cobrar sua rua 

iluminada, se não paga taxa de iluminação. Vê o que vem de benfeitoria, pois um 

projeto desse não vem para fazer mal. Diga-se de passagem, há mais de 30 ou 40 

anos que estamos com essa iluminação acabada em nosso município. A qualidade 

na iluminação LED é totalmente diferente. Mas, que também venha para ajudar o 

munícipe atalaiense. Como também o sistema de água e  esgoto, pois temos uma 

rede municipal de amianto há mais de 50 anos na terra, cancerígena e toda 

perfurada. Que a BRK venha para trazer qualidade. Que cobre mais caro, mas que 

traga água de qualidade, pois evita cistosoma, evita germe e doenças. A iluminação 

também vem para trazer qualidade de vida a população atalaiense”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 

“Iniciar minhas palavras de hoje, com votos de sentimentos ao nobre companheiro 

vereador Mauricio Tenório. Que Deus possa confortar seu coração e dar força para 

seguir firme. 

 

Aproveitando que o pessoal da Guarda Municipal se encontra, o que é sempre 

muito bom ter a Guarda Municipal por perto, o Projeto de Lei que foi encaminhado 

pelo Executivo, ele trata apenas da criação da Corregedoria e da Ouvidoria da 

Guarda Municipal. Novamente, assim como acusam, não se fala em nada de 

vencimento e de valores, apenas em criar dois setores, para justamente tratar esses 

casos da população, de alguma denuncia, do código de ética de vocês. Então, vem 

só para fortalecer mais ainda o trabalho e atuação da Guarda Municipal, que ao 

meu vê tem se destacado em nosso município. Quero parabenizar aqui todos os 

presentes. Parabéns ao Thyago que vem sabendo lidar com qualidade o trabalho 

da Guarda. 

 

Outro Projeto de lei trata-se da doação de dois terrenos para que seja construído 

duas creches, uma no São Sebastião e outra no Jenipapeiro. Tenho certeza que isso 

é de grande valia para o bem estar e educação das crianças. E, assim, essa Casa vai 

aprovar essa benfeitoria, que, diga-se de passagem, é um esforço da prefeita Ceci 

Rocha, que busca, que não para, que vai atrás do desenvolvimento da nossa Atalaia, 

da Educação, que é o bem maior que temos a oferecer as crianças. 

 

A respeito do pedido de protocolo, que o nobre vereador Mauricio apresentou lá 

na Prefeitura em relação a documentação de um contrato de manutenção de 



carros e locação de veículos, trata-se de uma ação comum do setor público, 

adesão de ATA está permitido lá no livrinho da Constituição Federal, que ele trouxe 

hoje aqui, mas não sei se ele leu. Artigo 149-A e também no decreto 3931 de 3931 

de 2001, onde no artigo 18 diz que é possível qualquer órgão ou entidade pública 

aderir em ATA de registro de preço. Então, não tem nada de errado, é tudo 

conforme consta nas Leis do Brasil. Houve essa contratação e que em breve será 

finalizado esse processo licitatório, para assim regular em definitivo essa atuação 

dessas duas atividades essenciais que o município precisa. O município não pode 

ficar sem os transportes que levam os doentes para os Hospitais para fazer exames, 

levar os funcionários que trabalham diariamente em nosso município, seja na 

coleta do lixo, seja na melhoria das estradas. 

 

Melhorias das estradas essa, que tanto se fala, tanto se critica. Estamos iniciando o 

sexto mês, pegamos um maquinário todo defasado, todo sucateado. Já 

conseguimos recuperá-los. Esse período coincide com a chegada das chuvas, 

mesmo assim, essa semana estive no Povoado Ouricuri, onde o nobre amigo 

Mauricio passa freqüentemente naquelas estradas. Estive conversando com alguns 

moradores, o Maciel estava presente, entre outros e só recebemos elogios. Eles 

disseram que pela primeira vez, em cinco meses, a máquina já tinha passado duas 

vezes naquelas estradas, que nunca tinham visto isto antes. 

 

É bom ouvir do próprio morador, reconhecendo que o trabalho vem sendo feito. 

Inclusive ele foi muito feliz e salientou ainda que não tinha votado na prefeita, mas 

tinha que reconhecer o seu trabalho naquela localidade. 

 

Portal da Transparência vem sendo amplamente discutindo com o Ministério 

Público, que está achando o melhor caminho do site voltar a ativa, porque 

conseguiram recuperar a senha de acesso do site há poucos dias, e isso já está 

tudo informado e legalizado lá com o Ministério Público, onde está adequando as 

ações com o município, para o retorno o mais breve possível. 

 

Quero também ainda relacionado a Guarda Municipal, dizer Mauricio que ao 

contrário do que você citou, que a Guarda estava acuando as pessoas, não teve 

nada disso. Quando teve aquele manifesto há uns 15 dias atrás, não me recordo 

exato, a Guarda municipal foi apenas acalmar a população, pois houve um boato 

que a Prefeitura iria despejar os moradores do Deus É Fiel. Apenas a Guarda 

passou informações para alguns moradores daquela região, que a prefeita Ceci 

Rocha jamais iria fazer. Pelo contrário, no outro dia, não presenciei Vossa 

Excelência lá no manifesto, ao contrário, eu estava presente, onde ouvi a prefeita 

dizer que era a favor da permanência de todos os moradores do Deus é Fiel, nas 



casas que eles já ocupam. Naquele mesmo dia houve uma reunião com os 

manifestantes, com a Policia Militar, com a Secretaria de Ação Social, eu estava 

presente juntamente com a prefeita e foi uma conversa esclarecedora, onde todos 

saíram satisfeitos com os acordos definidos naquela data. A prefeita apoia a 

população do Deus é Fiel e a sua permanência naquelas casas. 

 

Na gestão pública nada acontece do jeito que a gente quer. Existem as exigências 

da Lei que tem que ser cumprida e, para fazer qualquer tipo de serviço ou 

pagamento, qualquer empresa fornecedora que tenha documentação correta, tem 

que estar apta prestar serviço e receber os pagamentos do setor público. Tanto é, 

que se fosse assim, Atalaia tem vários supermercados, tem várias empresas que 

distribui vários segmentos, mas infelizmente existem os processos licitatórios e 

quem ganha são as empresas que estão aptas com toda documentação e com o 

melhor preço. Isso é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é 

escolha pessoal do gestor. Que isso fique claro aqui, porque as vezes a gente 

pensa que vai  jogar um pensamento todo equivocado na mente da sociedade, 

mas é um pensamento que não acontece desse jeito. 

 

Quero ainda, fazer uma Indicação ao Poder Executivo, que seja providenciado 

urgentemente e encaminhado para esta Casa, um Projeto de Lei que facilite o 

incentivo ao esporte em nosso município. Temos aqui um grande número de 

desportista, principalmente no futebol amador, onde constantemente existem 

competições e que até o momento a Prefeitura não tem um caminho legal de estar 

tirando dinheiro para fazer o financiamento dessas atividades. A gente sabe que 

essas atividades requer, a exemplo de um torneio de futebol, existem premiações 

em dinheiro e, para se tirar dinheiro do município, tem que estar tudo legalizado, 

não se vai lá e passa um cheque e saca o dinheiro. Então, que a prefeita Ceci Rocha, 

juntamente com o setor jurídico do município, que tem a frente o meu amigo 

Nicolas, que elabore um Projeto de Lei para que a Prefeitura fique respaldada em 

custear as despesas do esporte amador do nosso município. Fica aqui o apelo do 

vereador Rudinho, um desportista do nosso município. Tenho certeza que esse 

apelo é o mesmo de todos que praticam o esporte em nosso município. 

 

Sobre o Projeto de Lei da taxa de iluminação pública, que chegou a esta Casa, é um 

projeto que vamos ler, mas de antemão não vi nada de anormal. Criticas 

constantes surgem em nosso município, pedindo iluminação pública nas ruas, que 

a cidade está as escuras. É um projeto que só vai dá início no ano de 2022 e, ao 

contrário do que sempre acontecia, as benfeitorias já vão acontecer 

antecipadamente. Então, a prefeita não está aqui querendo reajuste para poder 

fazer obra, o reajuste é apenas para legalizar o que já acontece todo ano em nosso 



município, deixar tudo amarrado conforme a lei. A melhoria da iluminação pública 

da nossa cidade, que já começou, vai se tornar ainda maior em nosso município. O 

custeio somente vai acontecer no ano seguinte. Taxa que vai ser estudada por esta 

Casa e o que for para o bem da população, nós vamos apoiar”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Iniciar como sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez 

fazer uso da Tribuna e me expressar para toda a população atalaiense, através do 

Atalaia Pop, para o mundo. 

 

Em nome do meu amigo Tacinho e José Maria Moraes Neto, cumprimentar a todos 

que estão no nosso recinto e em nome do nosso presidente, cumprimentar a todos 

os vereadores e vereadoras. 

 

Ouvi atentamente o discurso de cada um vereador e respeitando a posição de cada 

um, nós estamos trabalhando. O Mauricio, o Fernando fazem o trabalho deles e 

nós iremos fazer o nosso. Seja qual for o discurso, todo vereador que venha fazer 

uso da Tribuna, é para o bem da população.  

 

Antes de entrar no mérito dos Projetos, quero fazer uma Indicação para que seja 

vacinada a classe dos vigilantes, mas não só o da Saúde, mas também os da 

Educação, os das classes das e presas privadas. Que essa Indicação se estenda 

também para os trabalhadores do comércio, ou seja, dos comerciários. Quero que 

faça a Indicação e vote quem quiser. São os comerciários são os que trabalham 

com o povo, é o comércio que atende a população. Tenho certeza absoluta que os 

nobres vereadores vão aprovar. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

 

“Nobre vereador, só a titulo de sugestão, pois acho muito louvável sua Indicação 

para o comércio e seus funcionários, mas está sendo aprovada uma agora de 

minha autoria de  todos os comerciantes e seus funcionários. Faço questão, se 

assim Vossa Excelência desejar, que a gente possa fazer conjunta. Para mim seria a 

maior satisfação do mundo ter a vossa assinatura na minha Indicação”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Acabo de receber aqui uma noticia boa. O prefeito Cacau, de Marechal Deodoro 

manteve todos os funcionários do SAAE, após a privatização em seu município, 



locados no município de Marechal. Então, para a gente não prejudicar nenhum pai 

de família, que a prefeita siga também esse modelo, para que venha trazer mais 

tranquilhidade para os funcionários do SAAE. Até porque, eles prestaram concurso 

público. Modelos como o do Cacau tem que ser seguido no Estado e no Brasil”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“Sobre a questão do projeto de iluminação pública, o nobre vereador Mauricio 

Tenório, meu amigo, em tempo recorde ele leu o projeto em dois minutos e já 

sabe quanto é que vai aumentar e o prejuízo que vai dar. Em nenhum momento o 

vereador Mauricio Tenório ele viu benfeitoria. Eu li esse projeto assim que chegou 

aqui. Semana passada. O projeto de iluminação ele vai ter reajuste só a partir de 

2022 e fiz o meu calculo com o contador e o reajuste é menor aos reajustes dados 

em gestões anteriores. Não sei o porquê desse terrorismo. Antigamente se 

reajustava a taxa de iluminação pública e quem é que via benfeitoria aqui? Qual a 

benfeitoria na iluminação pública que foi feita nas gestões que passaram. A que 

estamos aprovando é um reajuste menor que as gestões anteriores e vai ser 

coberto todo o município de Atalaia, por lâmpada de LED. Quer dizer, é um projeto 

que só vai beneficiar o município de Atalaia, a população de Atalaia. 

 

Não estou aqui para dizer que o que vier de ruim eu não voto, porque jamais um 

gestor de responsabilidade como Ceci Rocha vai colocar projeto para prejudicar. 

Voto de olho  fechado. Mas, antes de fechar o olho li o projeto completo e voto na 

integra.  

 

O projeto da doação de dois terrenos, vamos aprovar a doação de dois terrenos 

para que seja construída duas creches, uma no São Sebastião e a outra no 

Jenipapeiro. Isso até foi um pedido particular meu, não foi Indicação. Falei sobre a 

necessidade que tem o povo do Jenipapeiro. A nobre prefeita está colocando esse 

projeto aqui e tenho certeza que teremos a aprovação de 100% desta Casa, com os 

votos até mesmo dos opositores. 

 

Sobre a Ouvidoria da Guarda Municipal, já falei no aparte que tive com o vereador 

Marcos Rebollo. Para quê serve a Ouvidoria, a Corregedoria? Ouvi os reclames. 

Sabemos muito bem que em todas as classes há erros e na Guarda Municipal, se 

um dia um errar, vamos  ter a Ouvidoria, a Corregedoria. Essas denuncias que está 

sendo feita pelo nobre vereador Mauircio, acho que é até um pouco irresponsável. 

Nas outras reuniões disse ao Mauricio que estou aqui para lhe apoiar, mas que 

traga fatos verdadeiros, com prova. Se por acaso isso que Vossa Excelência está 



dizendo for verdade, pode ter certeza que quem vem aqui para denunciar é 

Tacinho. Mas, só faço isso com provas. 

 

Encerro meu pronunciamento dizendo que voto com o maior orgulho nos três 

projetos, pois os três projetos visam o beneficio de 100% da população atalaiense”. 

 

Vereador Mauricio Tenório - Aparte 

 

“Vereador Tacinho, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência e aos 

demais vereadores, mas o debate de respeito a população do nosso município, 

tem que ser debatido. Estudei o Projeto de Lei e só de passar o olho, vi um erro 

grosseiro. A pessoa que pagava 24 reais, vai pagar a partir do ano de 2022, 76 reais. 

Acho que para a nossa população que está passando por um período de pandemia, 

com a prefeita cortando o salário da população e não respeitando a ordem judicial 

de voltar, acho que Vossa Excelência as vezes fica equivocado. Vossa Excelência é 

Governo, tem seis mandatos e nunca foi oposição, sempre na situação, porque 

Vossa Excelência gosta de regalia”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“Vereador Mauricio foi vereador em Chã Preta, aqui e o tempo vai passando e as 

vezes os neurônios vai se acabando. Nobre vereador, Vossa Excelência estar errado, 

já fui oposição”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues – Aparte 

 

“Só a ponto de esclarecimento, mas uma informação da BRK, que os funcionários 

que são do SAAE e que se encontram preocupados, uma grande parte vai ser 

aproveitado, principalmente os operadores de bombas. A outra parte a prefeita 

Ceci Rocha, mais uma vez pensando nesses funcionários, procurou o Governo do 

Estado, o Renan Filho, que se comprometeu que vai pagar esses funcionários até a 

sua aposentadoria. É uma ação louvável do Governo do Estado. Quero parabenizar 

mais uma vez o esforço da prefeita em prol dos funcionários deste município”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Para você vê o trabalho de Tribuna, o que a população vota numa Câmara 

responsável, pois estamos aqui cobrando há mais de três ou quatro meses e hoje, 

com esta noticia de Marechal Deodoro, a prefeita segue o modelo de Marechal e 

vem trazer hoje uma noite de sono tranquilha aos servidores daquela autarquia 



que é o SAAE. É bom que a população  veja o nosso trabalho em prol do povo 

atalaiense, dos servidores públicos”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“É uma obrigação esse apoio que tem que ser dado a esses funcionários. Eu já 

trabalhei no SAAE aqui de Atalaia. Mas, não só porque fiz parte do grupo do SAAE, 

que faço questão de dizer que pode contar 100% com o vereador Tacinho e com 

esta Câmara de Vereadores. 

 

Agradecer a Deus por tudo que está acontecendo em minha vida, por estar vivo, 

por ter saúde, por ter família, por ter amigos, por ter colegas e por ter postura. Eu 

jamais retiro das minhas palavras uma virgula, mas eu afirmo o que falei. Jamais 

negarei aquilo que tenho dito e as decisões que tenho tomado”.   

 

Vereador Alexandre Tenório 

 

“Dizer ao amigo Cristóvão Brasil, guarda aqui presente, que estaremos aqui atentos 

aos Projetos de Lei oriundos do Executivo e iremos sim abraçar o projeto com 

relação a Guarda Municipal. Contem com o nosso apoio. 

 

Antes de falar das minhas Indicações, quero falar da situação da BRK, que o ganho 

não  só de Atalaia, mas da população da região metropolitana de Maceió, vai ser 

tamanho. Tamanho em se ter uma água de qualidade onde vai refletir diretamente 

na qualidade de vida do ser humano. E, o ganho com a situação do esgoto. O 

esgoto, que no nosso município hoje, talvez na região metropolitana, poucos 

metros quadrados da região metropolitana desse Estado, tenha o esgoto tratado. 

Talvez, em uma proporção, acho que abaixo de 5%. Então, essa água que a gente 

joga em rios, em lagos, do esgoto da população, ela vai ser tratada e voltada para 

usos como, por exemplo, de irrigação de canteiros. O contato dessa água poluída 

que vai tirar da população, isso é tamanho o ganho com relação a saúde pública 

do nosso município. Queríamos nós, geração hoje de vereadores, que lá atrás a 

gente não tivesse falando hoje em situação de esgoto tratado e que já estivesse 

tudo tratado. A situação da saúde pública era outra. 

 

Pessoal ao pessoal da BRK, que essa situação dos funcionários do SAAE é de 

grande importância, principalmente para nós atalaienses, porque conhecemos a 

cada um e sabemos dos homens de bem, das famílias de bem que eles são. Então, 

se uma parte a BRK puder absorver e a outra parte o município, não tem perda 

com relação ao sustento da família dos funcionários”. 



 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

 

“Esta discussão é louvável. Vinha discutindo ela há várias sessões. Até solicitei do 

Poder Executivo que fizesse uma audiência pública, pois os funcionários, os 35, não 

sabem qual vai ser o seu futuro. Todo investimento no município é louvável, mas 

temos que vê que estamos no município de Atalaia enfrentando uma pandemia, 

num município com muitos Povoados, com uma população as vezes ganhando 40 

reais por dia para dar o alimento a sua família, pagar água e energia. Assistindo ao 

Jornal Hoje, já tem mais uma aumento do gás de cozinha. Aumenta o gás de 

cozinha, vem essa taxa de iluminação pública para ter um aumento maior no 

impacto nas famílias. E essa população de Ouricuri, Santo Antônio, Branca, que não 

se pagava ou pagava uma taxa mínima, hoje vão pagar pelo consumo. Então, o 

investimento é bom, mas é preocupante pela nossa população de baixa renda, que 

com esse aumento fica difícil de sobreviver”. 

 

Vereador Alexandre Tenório 

 

“Falando aqui das minhas Indicações, quero agradecer em especial a prefeita Ceci 

Rocha por ter atendido algumas Indicações minhas. Fiz uma Indicação pedindo que 

houvesse a retomada do calçamento das ruas em paralelo, no Beco do Bacalhau e 

da Travessa Boa Vista. O Beco do Bacalhau hoje está concluído, esperando apenas 

a cura da cimentação. Espero a extensão agora para a Travessa Boa Vista. Pedindo 

também que não esqueça do Povoado Sucupira, que é um dos poucos Povoados, 

pequeno, com um custo pequeno para calçamento e que possa ser atendido com 

relação a isso. 

 

Agradecer também a secretária de Saúde e a prefeita por ter atendido e vacinado o 

pessoal do transporte complementar e o pessoal que mexe com transporte público. 

 

Continuando as Indicações, estou pedindo uma Indicação que fiz há algumas 

sessões atrás, a prefeita Ceci Rocha e a secretária de Saúde Nilza, solicitando das 

mesmas que venha criar um cadastro das pessoas que dependem dos 

medicamentos da Farmácia de Medicamentos Excepcionais de Maceió. Que 

disponibilize um transporte para a vinda desses medicamentos, para serem 

entregues aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Ao invés de tantas pessoas irem 

à Maceió pegar a sua medicação, através deste cadastro, o município mandar esse 

transporte e traz esse medicamento. As pessoas vão à Secretaria de Saúde desse 

município e pega a sua medicação.  

 



A outra Indicação é que a prefeita Ceci Rocha faça um projeto de Lei denominando 

a CAF desse município, intitulando com o nome de Andréa Maria Couto Amorim, 

que foi uma vereadora deste município e que atuou muito na área de saúde, na 

área social. Acho que seria interessante que esta Casa de Leis aprove esse projeto e 

coloque seu nome em um  órgão desse município. 

 

Nobre vereador Tacinho, vamos a nossa Indicação, que faço questão de ter a 

assinatura do nosso amigo nesta Indicação. A Indicação de número 20 de 2021, 

onde nós indicamos a prefeita Ceci Rocha e a secretária de Saúde Nilza, para que 

venha incluir os comerciantes e seus funcionários, no calendário da linha de frente 

da vacinação do covid-19. Até porque, assim como foi feito no transporte 

complementar, a gente fazendo isso no comércio, o pessoal que trabalha e 

estando imunizado, o possibilidade desse pessoal ir pra casa e contaminar alguém 

que estar em casa, fica mais difícil eles estando vacinados. Sabemos que quem 

trabalha, trabalha por que precisa. Cada um tem a sua particularidade e a sua 

necessidade, nós, enquanto Poder Legislativo, a prefeita enquanto sua autoridade 

Executivo, temos que dar a nossa contribuição para tentar amenizar a situação do 

nosso povo. Ficaria muito feliz e agradeço de antemão, desde já, a prefeita e a 

secretária de Saúde, que possa atender as nossas Indicações, como atendeu as 

demais que nós fizemos. 

 

Antes que encerre as minhas palavras, queria dizer a você vereador Mauricio, que vi 

a semana passada, no município de Chã Preta, o que todo filho queria escutar de 

uma mãe. Em um determinado momento, onde eu e outros vereadores estavam 

conversando com o pessoal lá em Chã Preta, vi e ouvi o elogio de algumas pessoas 

que estavam lá no velório, falando da sua mãe, que tinha sido uma mulher 

guerreira, que tinha trabalhado de dia a dia, de sol a sol para que pudesse dar o 

melhor de si, o que uma mãe quer ao filho. A gente sabe que o bem que uma mãe 

pode deixar para o filho, primeiro é a índole que vem da educação e de como a 

gente aprendeu a agir com eles. Sabemos que nada material neste mundo vale a 

pena. O material é bom, para que a gente se satisfaça enquanto pessoal, por isso 

que digo,se tiver vontade de fazer faça, porque depois de determinadas situações, 

não consegue fazer mais. Lhe digo com  toda sinceridade do mundo, que fiquei 

maravilhado com as palavras que vi e ouvi das pessoas falando da  sua mãe. Que 

nosso Senhor Jesus Cristo a coloque em um lugar e conforme aquelas palavras que 

ouvi, um lugar de plena luz e de um bom descanso, pois estar na Bíblia dizendo 

que lá é muito melhor”. 

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) - Presidente 

 



“Quero nesse momento falar sobre uma Indicação de minha autoria que é uma 

solicitação daquela comunidade do Povoado Olhos D’água, onde ontem me 

procuraram e pediram que eu colocasse essa Indicação para a Excelentíssima 

prefeita Cecília Rocha, para que seja disponibilizado uma ambulância para aquele 

Povoado, tendo a necessidade de ser um Povoado considerado grande e não ter 

nenhuma ambulância para socorrer as pessoas que ali moram. Atendendo fiz essa 

Indicação e tenho certeza que a prefeita, sensibilizando com aquela comunidade, 

coloque essa ambulância para atender aquele povo que tanto necessita. A 

ambulância de Santo Antônio não dá conta de fazer Santo Antônio e Olhos D’água. 

 

Dizer a Guarda Municipal que está de parabéns por ter reformulado e ter uma nova 

vida na sua equipe. É necessário para que a gente cobre de um funcionário, dar 

condições. A Guarda hoje está evoluindo, porque tem o apoio da prefeita Ceci 

Rocha, dos vereadores, do meu amigo Marcos Rebollo que faz parte do quadro, 

para que a gente tenha uma Guarda Municipal de respeito, uma Guarda que faça o 

trabalho que deve ser feito, para que toda população de Atalaia fique satisfeita. 

 

Quero pedir que seja feito um Requerimento ao diretor do DER, para que faça a 

sinalização daquela pista que sai de Atalaia até sentido Viçosa, porque sentimos 

uma dificuldade muito grande, principalmente nesse tempo, porque a pista está 

em boas condições, mas não tem sinalização. A noite, com esse tempo chuvoso, 

você fica sem visibilidade para ver onde estar. Precisaria também do acostamento, 

pois boa parte não tem. Mas, hoje não tem. Os taxistas me pediram para que 

fizesse esse requerimento”. 

 

DISCUSSÃO DE PROJETO 

 

Requerimento 04/2021 Mauricio Tenório      

   

Mauricio Tenório 

 

“Olha a vergonha que Atalaia esta passando com esse Parlamento. Fiz um 

Requerimento citado na Constituição Federal, citando os artigos, com direito a 

informação e a Câmara votar toda contra. Pode votar contra, mas o promotor vai 

ficar ciente disso aqui. O promotor vai nos dar essas informações, que vocês da 

Câmara estão negando na data de hoje”. 

 

Tacinho 

 



“Quero aqui dizer que voto contra, porque questão de fidelidade ao nosso grupo 

de governabilidade. Sei que o nobre vereador Mauricio pode alcançar isso lá na 

frente, ele procure os direitos dele”.  

 

Janaína do Cal 

 

“O pedido solicitado, tudo que existe da Licitação é publicado no Diário Oficial dos 

municípios. Então, qualquer pessoa pode acessar no site da AMA, Diário Oficial, 

onde todos os procedimentos do município são publicados lá”.  

 

Anilson Júnior 

 

“O que vejo é o nobre companheiro de oposição da Casa, atirando para  todo lado. 

Acredito que o problema de casa resolve em casa. O vereador já solicitou lá na 

Prefeitura e vem solicitar nas esquinas, na Câmara. Aqui é a Casa do povo, aqui é 

responsabilidade. Se o senhor tiver paciência, eu conduzo o senhor para aprender 

a acessar o Diário Oficial da AMA. Sei sua posição vereador Mauricio e lhe admiro 

por sua posição, mas o que acontece é isso, que o vereador Mauricio já pediu na 

Prefeitura, com cópia no Ministério Público e quer colocar na Câmara para 

tumultuar e jogar a Casa contra o povo”. 

 

Rudinho 

 

“Lei de acesso a Informação, uma Lei Federal, entra na Internet e solicita. Vereador 

Mauricio protocolou hoje de manhã na Prefeitura e vem aqui fazer o mesmo 

pedido. Voto não, porque entendo que ele já  fez esse pedido lá na Prefeitura e 

vem aqui só para atrapalhar os trabalhos e querer a desarmonia dessa Casa”. 

 

Toni Barros 

 

“Senhor presidente, já está mais do que na hora do senhor botar ordem na Casa e 

abrir, se preciso um processo de decoro contra o colega Mauricio, pois não existe 

isso, um só querer tomar a força e desmoralizar todos os vereadores. Peço que o 

senhor presidente tome as providências para que o Parlamento seja respeitado. 

Não é o vereador Mauricio fazer um barulho desse e ganhar tudo no grito. Essa é a 

minha opinião”.     


