
 

 

Sessão Extraordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 16 de Dezembro de 2022 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

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

sessão: 

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) 

“Gostaria de avisar aos funcionários da Saúde que após a sessão, estaremos indo, os 

vereadores e vocês, ao gabinete da prefeita, para discutir e resolver as reivindicações 

dos senhores”.  

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Estamos no final de ano, onde sempre digo aqui que existem duas Atalaias hoje, uma 

da mídia e outra da realidade. Problemas inúmeros acontecendo e, hoje, mais 

especificamente, nos deparamos quando entramos aqui com o montante de pressão. 

Mas, na realidade vamos colocar os pontos nos is. Agradecer ao presidente e a Mesa 

Diretora pelo consenso que conseguimos de fazer acontecer. Dizer que não há melhor 

coisa na vida do quê um bom entendimento. Até péssimo, é melhor do quê uma boa 

briga. 

Diante dos fatos, a realização desta sessão extraordinária nos imputa também um 

pouco de ausência da sessão de terça-feira, que não houve por falha de energia 

elétrica. Se houvesse sem o som, teria a mesma polêmica.  

Todos sabem que estamos militando nesta vida politica há 33 anos, completando 

agora. Temos que ter a visão real dos problemas, para que a gente consiga uma 

melhor resolução, com uma maior rapidez. Sinteticamente falando, temos hoje aqui 11 

vereadores de situação, onde na maioria dos casos, tem que ser do jeito que o Poder 

Executivo quer, porque eles estão na bancada de situação. Mas, gostaria de dizer que 

se persistir esse débito, 31 de dezembro, se virar o ano, ela tá cometendo um crime de 



improbidade. Seria pior não resolver. Isso é causa ganha. É como se dissesse que 

suspendeu o orçamento da Câmara em um mês, a gente entra na Justiça e em menos 

de 48 horas é reposto. Cinco governos que por aqui passaram, já aconteceram isso e a 

gente vai lá e respalda.  

Então, vocês tem que ter consciência que já estão com isso ganho. Agora, depende de 

um entendimento para ser um tempo mais rápido. Parabenizo a todos pela luta. 

No Orçamento agora, vai ter uma adimplência de verba em todas as Secretarias. Não 

sabemos nem dizer, pois não deu tempo nem de ler. Terça-feira iria ter a sessão pra 

gente discutir melhor a votação em segundo turno e não houve. Hoje chegou aqui para 

votarmos de todo jeito. 

Quero dizer aqui que termino o ano muito triste com o Poder Legislativo. Procurando 

defender o interesse de vocês, o interesse dos munícipes, propusemos que fosse feito 

uma emenda impositiva neste bendito Orçamento. Meu companheiro de bancada, 

vereador Mauricio, ficou um pouco enfezado comigo, pois disse que para  apresentar 

precisaríamos de quatro votos subscrito para poder entrar na votação. Infelizmente a 

gente não consegue, só somos dois na oposição. Vou fazer o quê? Obrigar o povo a 

votar? Numa emenda que seria bom para o Legislativo e para o povo de Atalaia. Isso é 

consciência.  

Procurei a vereadora Janaína, fizemos algumas reuniões, através do meu filho Lucas 

que também é advogado. Foi tudo acordado, acertado e na hora dos votos, só eu e o 

Mauricio. Infelizmente o Legislativo deixa de ter voz ativa. A emenda impositiva diria 

que a partir de agra, 1,2% do orçamento de todas as Secretarias, seriam destinado 

pelos senhores vereadores num conjunto ou bloco de 7 ou 8. Infelizmente a minha 

Câmara não quer progredir, ela quer regredir. Confesso que ficarei triste por isso. Mas, 

tem um ditado que diz, antes prevenir do que depois querer remediar. Não vou 

apresentar a emenda, pois ano que vem, lá na frente podemos conseguir as quatro 

assinaturas e, quem sabe, conseguir a votação maior para que os vereadores também 

passem a gerir o seu município. É uma falta de crescimento nosso, da Casa Legislativa 

Hilton Agra de Albuquerque. Mas, é assim que nós vivemos. 

Para finalizar gostaria de dizer que não adianta conversa de A ou de B, se não for 

direto ao ponto de quem pode resolver. Vereador Rudinho que é o líder da prefeita, é 

meu afilhado também e peço que Vossa Senhoria mostre lá que dinheiro tem pra 

pagar, só não pagar se não quiser. Todos os meses está aumentando a arrecadação de 

tudo e de todas as Secretarias. O Governo Estadual tem feito o papel de dois ou três 

prefeitos de cada município desse Estado. O Governo Federal idem, tem mandado 

milhões e milhões de reais, mesmo com dois anos de pandemia. A arrecadação 

crescendo e o salário de vocês, todos assim com problemas. Cortados, encolhidos e o 

dinheiro em caixa. Tá onde? Precisamos estar juntos nestes momentos de lutas. 



Promotoria aqui não se define, protela ou deixa acontecer como tá aí, a bel prazer dos 

poderosos. E os oprimidos, somos nós, que somos a força maior, pois somos em maior 

número. 

São 9 mandatos coletivos onde sempre carreguei o slogan, a Luta Continua. E estou 

com vocês para o que der e vier”. 

Vereador Toni Barros (MDB) 

“Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade 

de usar essa Tribuna. 

Meu discurso hoje é só de agradecimento. Agradecer a Deus, porque hoje estamos 

finalizando o nosso primeiro ano legislativo desse mandato. Agradecer a todos os 

colegas vereadores pelo companheirismo e pela amizade de todos. E por a gente 

sempre aqui comungar do mesmo pensamento. Agradecer a todos os meus amigos 

que fizeram parte deste ano junto comigo. Agradecer a mina família também.  

Desejar a todos os atalaienses, que este próximo ano seja um ano de vitória para 

todos. Um ano de crescimento para o nosso município.  

Um ano que o Espirito Santo de Deus habite no lar de cada um, trazendo saúde e 

prosperidade para todos. E tudo de bom. 

Esse é o meu desejo a todos os meus amigos atalaienses, a todos os vereadores, a 

minha família, a todos que fazem parte do meu grupo, que me ajudam a legislar e a 

trabalhar por esse município. 

Agradecer também a Deus por todas as bênçãos que tem feito na minha vida, por esse 

ano me proporcionou grandes bênçãos na minha vida, na minha saúde e em tudo. Só 

tenho a agradecer a Deus. Não tenho nada a reclamar, só agradecer. 

Que o final de ano seja repleto de felicidades e de coisas boas. Que o Espirito Santo de 

Deus venha habitar no lar de todos os atalaienses”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“Excelentíssimo Senhor presidente, Excelentíssimos senhores vereadores aqui 

presentes, Excelentíssimas senhoras vereadores aqui presentes, toda a população de 

Atalaia, os agentes de Saúde que hoje até me animei, pois veio uma quantidade muito 

boa de agentes para cobrar suas reivindicações, para cobrar o direito de vocês. 

Senhor presidente, o consenso de Vossa Excelência que abriu esse espaço para a gente 

poder discutir a sessão normal, agradeço desde já. Só iria discutir o Orçamento, mas 

hoje vamos discutir a pauta normal, depois do apelo que fiz a Vossa Excelência. 



Venho aqui o pronunciamento da vereadora Janaína do Cal aos agentes de Saúde, 

querendo dar hoje uma de boa moça, dizendo que lá no passado o vereador Mauricio 

Tenório é quem fazia tudo. Eu fazia tudo e não minto pra população de Atalaia. Fui 

líder, resolvi muitos problemas da população, resolvi muitos problemas da vereadora 

Janaína. Onde trouxe para o meu gabinete o irmão dela que respondia processo na 

Justiça, tive que colocar em meu gabinete para beneficiar ela. Todos os privilégios da 

administração ela também tinha direito, porque eu era o líder e passava os privilégios 

para ela. Também fez parte da bancada da gestão. Até um grupo que era denominado 

de Guardiões, ela fazia parte, que era o grupo de elite da Prefeitura e do Governo e ela 

fazia parte. Então, vereadora, não venha dizer que o líder resolvia tudo, pois Vossa 

Excelência resolvia igual a mim. Vossa Excelência tinha o mesmo tratamento da gestão 

que eu tinha, se eu tinha benefícios, Vossa Excelência tinha muito mais. Hoje, tá certo 

que Vossa Excelência dobrou os seus benefícios e aí tem como defender a atual 

gestão. 

Voltando ao assunto dos agentes de Saúde, é triste a gente ver uma classe dessa, 

sofrida, em tempo de pandemia, sendo usurpado seus  direitos. Essa administração é 

tão maldosa, que está fazendo isso com vocês por maldade, para passarem o final do 

ano, não pagar os dois quadrimestre que o dinheiro que já tá na conta, do Previne 

Brasil, para vocês a partir do ano que vem, tirar do seu salário para pagar um 

advogado, para requerer um direito de vocês. Isso é um crime, é muito triste. Ela vai 

cometer o crime de irresponsabilidade e quero ver se essa Casa não vai ter a coragem 

de pedir o afastamento dela. Por que, quando ela comete o crime de improbidade, ela 

tem que ser afastada. Essa secretária eu disse aqui várias vezes, que se essa Câmara 

tomar as providências, ela vai sair daqui presa, porque o que ela está fazendo com 

vocês e a população de Atalaia é um crime. 

E agora trouxeram o Petrucio Wanderley, que já passou na gestão passada, para poder 

tirar o direito de vocês. Então, é uma secretária que não tem o poder de resolver isso 

que é direito de vocês. Vocês tiveram que vim aqui no último dia do ano para 

reivindicar essa situação de vocês. 

Está aqui o vereador Mauricio para lutar pelo direito de vocês. Tem um monte de 

fazedor de média que agora, depois que vocês vieram para cá, é que começam a fazer 

média”. 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

“Gostaria que Vossa Senhoria ouvisse o que vou passar agora pra população. A outra 

administração era tão displicente, imoral, roubava tudo e está vindo todo mundo que 

era da outra administração? Os problemas que houve, o Petrúcio era um dos chefes da 

administração anterior e porque voltou para dominar a maior pasta do município, que 

é a da Saúde? Como existe tanta transparência se a gente não ver transparência 



nenhuma? O que a gente vê são tantas dificuldades dos funcionários, dos garis e 

agentes de Saúde, de receber o que recebiam, onde tinha até cesta especial e hoje não 

tem nada disso. A prefeita tem 11 vereadores ao seu lado, não tenho nada contra 

ninguém. Eu decidi que seria oposição e vou ser até o final. Mas, eu queria que a 

população soubesse que 11 vereadores podem mais do que a prefeita. Se quiserem 

resolvem tudo”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“E vocês foi quem botaram nós vereadores aqui, os 13 e tem o poder de cobrar desta 

Casa os direitos que vocês tem. 

Lembro que o vereador Júnior passou pela Secretaria, responde a um processo hoje. 

Nem consumou o ato e está sendo injustiçado. E aqui consumou o ato, onde fizeram 

uma capacitação neste município, em cinco dias, aulas online, quatro horas de aula por 

dia e gastaram R$ 395.500,00. Está aqui, ela publicou, não sou eu que estou mentindo. 

Um kit escolar deste tipo aqui, os senhores estão vendo o kit? Isto é um absurdo. Uma 

empresa que se abriu agora em 2019, uma sala 4 por 4 no Shopping Iguatemi, levar 79 

mil reais em quatro horas de relógio, quando dividimos dá esse valor. 

Senhor presidente, quero que o poder desta Casa seja mais exigido. Vou ter até que 

solicitar o ano que vem a força da policia, para adentrar nas Secretarias para poder 

fazer filmagem. Fui recebido de forma cruel, um representante do povo ir na 

Secretaria de Assistência Social deste município e ser atendido daquela forma que 

mostrei no vídeo. Por que fui mostrar que não existia cesta básica, fui mostrar que não 

existia enxoval, que esta prefeita é de enganação a população de Atalaia, de mentira 

com o funcionário público e com o povo de Atalaia. 

Vou fazer outra denuncia vereadora Janaína, que com a força politica que Vossa 

Excelência teve, precisa e o município tinha que comprar uma. Mas, não tirar a 

ambulância da Porangaba por Vossa Excelência que pediu, para deixar de dar 

assistência na Porangaba e ir pra Branca de Atalaia. Mostro até aqui no meu 

computador que essa ambulância particular, paga com o dinheiro da Prefeitura, com o 

combustível da Prefeitura, na propriedade privada, pegando leite de manhã para levar 

pra Porangaba. Essa ambulância do vereador Marivaldo que hoje faz parte da bancada 

da prefeita. Vou postar nas redes sociais. Aos invés de atender a população, tá indo 

pra curral as cinco horas da manhã. E a vereadora Janaína o que é que diz a 

população? Que tirou a ambulância de lá, que existia do município e trouxe para o 

setor dela. É muita injustiça com essa população. Não podemos ficar calados com essa 

injustiça que está existindo em Atalaia. 

Ontem estive no Hospital e ele cheio, o médico sem atender. A gente ver essa situação 

do nosso município, com a falta de tudo. Só tenho a alertar vereador, que a Câmara 

entra hoje de recesso e vou andar de Secretaria por Secretaria. Vou avisar ao 



secretário ou ao agente público que queira me impedir de fazer o meu trabalho, vou 

chamar a policia e pedir a prisão dele, para eu exercer o meu direito.  

Estive na Secretaria e uma funcionária Paula e um Bruno me agrediram verbalmente, 

porque o vereador estava mostrando a população o que estava acontecendo.  

Ontem vi uma postagem da prefeita deste município, dizendo que Marechal Deodoro, 

porque não deram um título de Cidadão Honorário a sogra dela, deram uma nota de 

repúdio. Agora, repúdio a gente tem que dar a essa prefeita incompetente e 

inoperante que está no município de Atalaia. Que está perseguindo o funcionário 

público, tanto da Educação como os da Saúde que hoje estão aqui cobrando os direitos 

de vocês. O repúdio vai para essa prefeita que prometeu ter cesta básica e não tem no 

município. Onde está sendo distribuído cesta básica por apadrinhamento político, que 

todos os vereadores aqui sabem. E, a população carente não tem. 

É um ano difícil para todos nós. É um ano de pandemia, um ano que vocês não tiveram 

aumento no salário de vocês, porque diz que não pode ter por conta da pandemia, 

mas pode ter projeto de lei cobrando taxa de iluminação pública de 1.000% no nosso 

município. Estive em outros municípios para vê e esse aqui é o que cobra a maior taxa 

de iluminação, mais cara de Alagoas. E foi um ano de pandemia. Para tirar o direito de 

vocês, a pandemia serve.  

O ano que vem essa Casa precisa rever os conceitos, pois fomos eleitos pelo povo e o 

povo é quem bota a gente e quem tira. Se a gente não corresponder corretamente, 

vocês tem o direito daqui a quatro anos, trocar a gente e colocar quem queira 

trabalhar pelo povo.  

Quero agradecer a esta população que está me dando um voto de confiança em 

defendê-los. Quero agradecer a todos que tem o vereador Mauricio Tenório como a 

voz de vocês. O ano que vem estarei mais forte para defender vocês e cobrar. Hoje 

vocês serão atendidos, porque vocês tiveram aqui e fizeram esse manifesto. Se não 

tivessem vindo aqui, nenhum vereador desse que foi aí, teria indo lá. Hoje, depois que 

vocês vieram para cobrar, a vereadora se apresenta como boa moça para enganar 

vocês. Aprendeu a enganar, como a prefeita está enganando. Quando você anda com 

gente que fala a verdade, você aprende a falar a verdade. Quando você anda com 

gente que mente, você começa a ser mentiroso. 

Desejo a vocês servidores, funcionários, população de Atalaia, um Feliz Natal e um 

Prospero Ano Novo, sem perseguição e sem corte no salário de vocês meus amigos”. 

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

“Bom dia Atalaia. Bom dia a todos vocês presentes hoje na Câmara de Vereadores. 

Bom dia a todos os amigos e companheiros vereadores. 



Quero aproveitar esta última sessão do meu primeiro ano legislativo, principalmente 

para agradecer a todos que confiaram em mim. Fazer uma breve prestação de contas 

de ações e projetos que apresentei nesta Casa, todas voltadas para a população. 

Inicialmente apresentei o primeiro Projeto de Lei que trata sobre a proteção do 

autista, da criança com autismo, onde concede vários benefícios a essas crianças, aos 

seus pais. Funcionários da Prefeitura tem direito a redução de carga horária. Uma Lei 

que já está vigente em nosso município. Aproveito aqui os agentes de Saúde, que se 

conhecerem algum pai de criança autista, que seja funcionário, pode comunicar a eles 

que eles tem esse direito. Foi um Projeto de Lei do vereador Rudinho. 

Apresentei um segundo Projeto de Lei, já aprovado nesta Casa e em vigor no 

município, que trata da isenção de IPTU a pacientes portadores de doenças graves e 

doenças crônicas. Dentro da Lei está citando quais as doenças. Pro ter um alto custo 

de tratamento, com medicamentos, viagens e com consultas, já tem também uma 

divida a menos a pagar no município. 

Terceira Lei que criei no município, foi em relação a regularização da contratação de 

estagiários. Eram muitos estudantes estagiários querendo fazer estágio no município e 

não tinha respaldo legal. Após ser procurado por vários estudantes, apresentei aqui 

nesta Casa e hoje, pelo resto da vida, esses estudantes não terão mais esse tipo de 

problema.  

Fiz a Indicação da Lei de Incentivo ao Esporte em nosso município, a qual já foi 

aprovada e já pudemos até aproveitar de suas benfeitorias, onde hoje, qualquer tipo 

de atleta e de esporte amador no município, pode ser remunerado de forma legal, 

porque esta Casa aprovou a Lei que incentiva o esporte amador. Antes, para fazer 

qualquer tipo de pagamento, se pagava, mas não sei como o dinheiro era retirado. 

Um outro problema que nós tínhamos no município, com relação ao horário de shows 

e eventos. Onde vários comerciantes, vários empresários desse ramo e até parte 

população que gosta de se divertir, se sentiam acuados, porque todos os eventos aqui 

tinham que terminar uma hora da manhã. Também procurado por um grupo que faz 

parte deste segmento, apresentei aqui na Casa e foi aprovada a emenda ao Projeto de 

Lei, regulamentando o horário de shows. Juntamente com a Policia Militar e todos os 

vereadores tivemos reunião e os horários a depender do tipo de show, poderam ser 

estendido até 5 da manhã. 

Outra Lei que apresentei a esta Casa, foi a inclusão dos terapeutas ocupacional e 

fisioterapeutas, na Estratégia da Saúde da Família. É uma Lei que também já é federal 

hoje, foi sancionada pelo Governo Federal no mês de outubro.  

Quero aqui agradecer a todos os amigos que votaram favoráveis. O vereador Rudinho 

pode ser até um fato histórico, não sei se antes já aconteceu isso com outro vereador, 



mas eu já apresentei e aprovei nesta Casa seis projetos de Lei voltados à população, 

em um único ano.  

Foram outras ações. Logo no início do ano, junto com meu irmão e meu pai, fomos 

atrás do Governo, onde conseguimos trazer para Atalaia, o Instituto de Identificação 

de Alagoas. Antes, os atalaienses que sofriam indo para Maceió para tirar a sua RG, 

gastando dinheiro, passando o dia em fila e tendo muita dor de cabeça, agora a gente 

consegue tirar a 1ª e 2ª via aqui mesmo em Atalaia, ali próximo a Rodoviária, onde 

antes funcionava a Junta Militar. Isso me deixa muito alegre, porque eu vejo a resposta 

da população, de quantas pessoas são beneficiadas.  

Dentro da Saúde, todos sabem que sou muito procurado e atuante, por prestar 

diversos serviços aos atalaienses. Continuo ajudando a todos em relação a saúde, 

principalmente em cirurgias, onde consegui manter dezenas e dezenas de cirurgias 

com os atalaienses. E, aqui desde já quero agradecer a todos os médicos que me 

estendem a mão quando eu preciso. 

Ultimamente fiz uma ação de entrega de cesta básica a várias comunidades. Vou dar 

sequencia na semana que vem. A Câmara paga no dia 20 e após eu receber, vou 

comprar mais e ajudar a população, independente do que falem e do que critiquem. 

Acho que se cada um fizessem um pouco, seria melhor do que está julgando as ações 

dos outros.  

Internet lá no Alto do João Miranda. Já colocamos a disposição da população. Ontem já  

postei nas minhas redes sociais um carro que adquiri para a  população, para está 

servindo como um meio de locomoção em alguma emergência. Que seja usado com 

carinho. A hora de emergia ou de outra situação, a gente não sabe quando é que vai 

acontecer. Também eu me sinto muito feliz em ter conseguido realizar esse projeto 

meu que eu prometi na politica e consegui cumpri. Na ocasião o nobre vereador 

Mauricio estava lá presente quando eu estava comprando o carro e fiz questão de 

mostrar a ele o pagamento, para que daqui a pouco ele não venha dizer que é doação. 

E sugiro o senhor fazer isso também com a população que lhe ajuda lá na Boa-Fé. 

Então, quero aqui atalaiense, agradecer a cada um de vocês. Assim como no dia 

primeiro de janeiro deste ano, ao subir pela primeira vez nesta Tribuna, eu fiz o 

juramento de fazer um bom trabalho em prol do município e das pessoas que me 

ajudaram. Tenho um grande pai, um grande politico que passou por esta Casa e a todo 

momento sigo os caminhos e as orientações dele. 

Quero aproveitar a presença de todos vocês da Saúde e dizer que eu faço parte da 

Comissão de Saúde. Em qualquer momento estou a disposição, que vocês me 

procurem para dialogarmos, seja lá qual foi o assunto. Este vereador sempre estará ao 

lado do funcionário. Eu também sou funcionário do município e jamais a gente iria 

andar em sentidos contrários.  



Saibam que não só eu, mas toda esta Câmara aqui, em tudo que chegou de projetos, 

nunca teve nada sendo votado contra. Então, eu até não consigo entender se passa na 

cabeça de alguém se vai ter alguém votando contra ou sendo contra vocês. Estaremos 

sempre tentando escutar vocês e apresentar as demandas. A prefeita já confirmou que 

depois da sessão quer receber vocês, juntamente com os vereadores, para passarmos 

para ela a situação do que está acontecendo e tendo certeza que será resolvido, até 

porque, despesa maior ficou o mês de dezembro completo de 2020 e a prefeita  

honrou e pagou esse mês.  

Hoje temos uma prefeita que vem tentando resolver essa questão financeira. É 

lamentável quando vereadores de hoje quer ser o salvador da pátria, mas esqueceram 

antigamente. Do Previne Brasil, quando recebi o decreto este ano, fiquei surpreso, 

porque é uma Portaria de 2019, onde vocês poderiam já estar recebendo há dois anos. 

Mas, talvez os vereadores só aprenderam esse ano que deviam lutar por vocês. 

Aumentos que dizem que vai judicializar, é bom judicializar, porque vai vim contando 

desde lá de outros anos e aí vai envolver todo mundo.  

Sobre a medida impositiva de vincular o Orçamento, era muito bom para o vereador 

poder pegar a receita, parte dela e designar para usar em prol de uma determinada 

ação. Mas, isso já poderia ser feito a vida toda. A  gente ver hoje vereador com mais de 

30 anos e nunca tiveram essa brilhante ideia. 

Acho que teve uma mudança aqui na Câmara. Os vereadores deixaram de se 

acomodar devido a presenciar o trabalho dos demais e estão aprendendo. Tudo que 

não pensavam ou faziam antigamente, estão querendo por em prática. Mas, é bom, 

pois só quem tem a ganhar é a comunidade. Lamentável ouvir tantas mentiras aqui, 

mas já passei o ano todinho desmentindo quem falava tudo errado aqui. 

Hoje quero só finalizar agradecendo a todo atalaiense, desejando um 2022 de muita  

Saúde e muita Paz. Agradecer a minha família, aos meus amigos, aqueles que 

caminham comigo. Desejar a todos os funcionários da saúde, que tenham a cada ano 

um ano melhor do que o outro. Vocês podem contar com este vereador aqui, no que 

der e vier. Eu atuo em parceria com o Governo da Ceci, mas é uma escolha minha que 

veio da eleição. Mas, isso não quer dizer que quando for objetivo da população, eu iria 

agir de forma diferente. Não só eu como nenhum vereador aqui.  

Quando fiquei sabendo do tema de vocês, já passei pra ela. Tinha situações aqui que 

realmente, até como Janaina citou, desconhecia, eu também. Mas, enfim, tenham 

sempre o meu apoio e isso a gente vai ter a certeza, no caminhar, ao longo da 

trajetória, quem realmente pensa em ajudar, quem é que pensa em tumultuar ou 

quem procura apenas vantagens pessoais. Tenho a minha confiança e o meu apoio 

sempre, assim como nós fizemos pelos funcionários do SAAE. Venderam o SAAE em 

2020 e os funcionários ficaram todos desamparados, mas hoje, graças a Deus, 



continuam efetivos da Prefeitura, graças a essa Câmara de Vereadores que lutou para 

o beneficio daquela população. 

Desejar boas festas, tudo de bom a todos vocês que nos acompanham. A todos os 

vereadores, que foi um ano de aprendizado. Lembro que na minha primeira sessão, 

quando fui fazer algumas ações que não cabiam no momento, um certo vereador disse 

que eu tinha que estudar. Estudei e ultimamente eu venho corrigindo eles sempre que 

estão aqui dentro da Casa, tanto tempo, mas parece que só vinha cumprir horário 

mesmo. 

Pedir saúde à todos. Pedir que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. É com muito 

orgulho que finalizo o meu primeiro ano legislativo e tenho certeza que venho 

correspondendo a população, que venho dando o melhor e reconhecendo com 

trabalho a todos que me tornaram o vereador mais votado da história de Atalaia. O 

meu trabalho continua. Penso em crescer cada vez mais como vereador, o futuro a 

Deus pertence. 

Quero parabenizar a todos que fazem a administração da Prefeitura de Atalaia, na 

pessoa da prefeita Ceci Rocha. Dizer que contem comigo para qualquer que seja o 

assunto e fiquem todos com Deus. Um Feliz 2022”. 

Vereador Neto Acioli (PP) 

“Um bom dias a todos. Um bom dia ao público presente. Em nome do presidente da 

Casa, José Cícero Melo, quero abraçar a todos os companheiros vereadores. Quero 

abraças aqui os representantes do agentes de Saúde, sejam bem vindos a esta Casa. 

Como meu primeiro ano de mandato, acho que fiz o possível pelo povo da minha terra. 

Se não fiz melhor ou mais, é porque a gente não consegue agradar a 100%.   

Costumo dizer a Câmara não é de vereadores, a Prefeitura não é de prefeito nenhum. 

A Casa é do povo. Passam vereadores e prefeitos, que são vocês que colocam aqui e 

Atalaia fica, permanece. Temos que torcer cada vez mais para que Atalaia progrida.  

Acredito sim no trabalho do Governo da prefeita Ceci Rocha. Não fui eleito no 

palanque dela, mas hoje faço parte das bancadas. 

Quero dizer aos senhores que vocês estão certos em estar reivindicando os direitos de 

vocês, mas acredito sim que a prefeita vai atender a todos e resolver a situação de 

cada um. Vocês podem contar com o vereador Neto Acioli para a reunião, para irmos 

falar coma prefeita. 

Graças a Deus faço agora em março 48 anos de idade, sempre respeitei a todo o povo 

de Atalaia, aos amigos que conheço. Não gostei de alguns atos praticados aqui na 

sessão de hoje, porque acho que nós vereadores também merecemos respeito, assim 



como nós respeitamos a todos. Acredito que panelaço aqui dentro não cai bem para a 

nossa cidade. Mas, estou a disposição de todos para o que precisar. Sempre que tem 

me procurado, tenho tentando resolver com o Executivo.                

Um forte abraço. Que Jesus Cristo cubra todos nós de Saúde e paz. Que tenham todos 

um Natal feliz e abençoado por Deus. Que 2022 venha com mais harmonia. Que esta 

Casa tenha mais respeito um pelo outro, pois aqui são todos amigos e não adianta 

estar A ou B se agredindo verbalmente, porque isso fica feio. Não é disso que a 

população precisa. A população precisa de trabalho, que a gente lute pelo melhor para 

nossa cidade, para nosso povo, nossa gente”. 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

“Em nome da agente de Saúde, Cerise, eu cumprimento a todos os agentes 

comunitário de Saúde que estou hoje aqui no recinto. 

Estamos hoje na nossa última sessão Legislativa de 2021, votando projeto muito 

importante que destina o nosso município para o ano que vem e para os próximos 

quatro anos. Que é o Orçamento e o PPA. 

Meu discurso seria outro, mas, diante das circunstancias, em primeiro lugar gostaria de 

dizer, só vou reforçar, pois todos que estão aqui presentes sabem do meu 

compromisso com a população, especial com o servidor público. Todos aqui sabem, o 

colega Neto é conhecedor, lá atrás a gente teve até um certo atrito, mas foi um mal 

entendido. Ele sabe que em momento algum eu deixei de participar e querer 

participar, para estar a par da situação, para que eu possa da melhor maneira possível, 

buscar as melhorias para os servidores e para o município de Atalaia. 

Hoje aqui, como na gestão passada, não se tratava de situação ou oposição. Eu era 

situação na gestão passada. No momento em que lá em 2018, os projetos que os 

novatos não, mas os mais antigos, votou sem conhecimento, sem saber o que estava 

votando. Talvez não saiba nem ler. Lá atrás a gente votou num projeto em 2018, que 

tratava do incentivo. O Neto Braz aqui é testemunho e alguns que com certeza 

participavam das Assembleias, que lá atrás o município não queria que fosse 70 e 30%. 

A porcentagem para o agente comunitário de Saúde seria bem menor. E, foi uma luta 

primeiro de vocês, que vieram a esta Casa por diversas vezes, que brigaram. Mas, o 

vereador hoje que diz que a vereadora Janaína chega aí para aparecer, ele queria que 

fosse da forma como a gestão queria. Mas, não. Vocês ganharam e a Câmara aprovou, 

70% para os agentes de Saúde e 30% para o município. Acho que isso não há o que se 

discutir. Isso daqui precisa de resolutividade, precisa que seja pago e ponto final, até o 

dia 31 de dezembro de 2021, que é o exercício desse incentivo. 

O Previne Brasil, onde mais uma vez houve uma reunião no gabinete do presidente, 

onde mais uma vez a vereadora Janaína do Cal estava presente e mais uma vez o 



defensor do agente de Saúde e do servidor público de Atalaia, não estava. Não sabia 

nem do que se tratava.  

Esse ano vocês estão livres, pois devido a pandemia, não precisam apresentar as 

metas. O ano que vem vocês precisam apresentar metas. Seria justo, o ano que vem 

vocês passarem o ano trabalhando, apresentar suas metas e ter o que é de direito seu, 

o incentivo. Funcionário em desvio de função, em licença médica, sem trabalhar, não 

apresentou suas metas, teria o mesmo direito que vocês? Na minha opinião não. Se o 

requisito para receber o incentivo é apresentar os indicadores, então tem que ser por 

igual. 

Outra coisa que não tem o que se discutir, tem que ser colocada em prática, é que hoje 

temos 182 agentes de Saúde, o incentivo é de 103 reais e cada um hoje tem 824 reais 

relativo aos dois quadrimestres de 2021, que já se encontra em conta. Fui ao gabinete 

do Procurador, que não estava, entrei em contato com ele e o restante foi o que 

presidente acabou de falar.  

Não tenho o que esconder. Sou situação, mas sou situação também para lutar pelos 

direitos de vocês, do servidor da Saúde, da Educação, de todos eles. 

Hoje, o vereador Fernando é oposição, mas ele apresentou uma emenda à Lei 

Orgânica que vai beneficiar todos nós que somos servidores, pois também sou 

servidor, quando a gente for se aposentar. Ele também me procurou para ajudar. Eu 

por ser situação, se quisesse disse que não ajudaria, que quando chegasse aqui seria 

derrubado, como foi bem frisado são 11 vereadora da situação. Mas, não, os 11 

vereadores votaram favorável. Para essa emenda ele precisava de três assinaturas e foi 

assinada pelo vereador Fernando, pela vereadora Janaína e pelo vereador Anilson 

Júnior. 

Meu nome foi aqui citado 12 vezes. Me sinto até honrada vereador Mauricio, muito 

obrigada, porque o prego que aparece é aquele que se martela. Então, eu agradeço as 

12 vezes que citou meu nome.  

O vereador relata que o município não tem projeto, ele também não tem 

conhecimento, pois hoje estamos votando o 28º projeto vindo do Executivo. O 

Legislativo, a vereadora Janaína apresentou 4 projetos de Lei, o vereador Alexandre 

apresentou 1 projeto da entrega do absorvente para as pessoas carentes, projeto 

importantíssimo que já se encontra no Executivo e tenho certeza que será sancionado 

e aplicado no município. A vereadora Lays apresentou o projeto do desjejum, que 

quem aqui tem filho na escola pública, sabe muito bem que todas as crianças quando 

chegam na escola, ela tem o seu desjejum, uma merenda de qualidade”. 

Vereadora Lays Melo (PSC) – Aparte 



“Para mim é uma finalização de ano, meu primeiro mandato, mas ter essa 

representatividade feminina com você aqui na Câmara, tem sido muito bom. Estamos 

aqui para trabalhar pelo povo. Somos sim situação. Gostaria de frisar que está aqui a 

minha pasta, a vereadora Janaína deve ter pego a dela, onde temos aqui inúmeras 

indicações na Saúde, na Infra, na Segurança, na Inclusão Digital. Esse projeto que cita 

do desjejum, é de grande valia, tive a oportunidade de frequentar as escolas e ver de 

perto que isso já está funcionando. Era uma preocupação, pois muitas crianças 

chegavam com fome na escola, ia lanchar só as 9 horas. Mas, hoje a gente sabe que já 

funciona. A criança entra na escola e recebe a sua primeira alimentação. Isso contribui 

e muito para que ela não venha ter uma hipoglicemia e para que ela tenha um estudo 

melhor. 

Durante esse tempo aqui na Câmara, sem tirar méritos de ninguém, nós vereadores as 

vezes recebemos muitas criticas, mas tem como a população chegar até o nosso 

gabinete, ser conhecedor do trabalho. 

Aproveito, como citou o meu projeto, para também lhe parabenizar por seu trabalho”. 

Vereadora Janaína do Cal 

“Nessa Câmara, vários vereadores apresentaram projetos importantes e, mais uma 

vez, o que luta tanto pela população, não tem um projeto de Lei apresentado nesta 

Casa.  

O vereador que cita meu nome 12 vezes, questionou aqui e olhe que hoje vamos votar 

em segunda votação, o Orçamento. Ele questionou qual dos vereadores sabiam o valor 

do Orçamento, dizendo que a gente votaria de olhos fechados. Mas, o próprio 

vereador votou na semana passada e desafiei a ele me dizer o valor do Orçamento do 

município de Atalaia para o ano de 2022 e ele não soube dizer. Ele votou favorável, 

mas não sabia o que estava votando, nem quanto ele votou para o Poder Executivo 

gastasse em Atalaia no ano de 2022. Ele é sempre assim, fala, mas quando não gosta 

de ouvir a verdade, ele sempre corre. 

O Orçamento do município de Atalaia é 196 milhões de reais para o ano de 2022 e 

algumas frações. Então, não venha querer discutir projetos, processos, porque não foi 

por acaso e eu agradeço a todos os vereadores, que me colocaram como presidente da 

Comissão de Justiça e Redação. Não sou irresponsável de chegar aqui com um projeto, 

sem antes  analisar, ler e sem saber o que vou dizer a população. 

Quando o vereador trata da ambulância, estou vendo aqui Cerise, Uilsa, Taciara, 

Fernando, Silene, Vilma e outra, agentes de Saúde da Branca que eu visualizei. Mais do 

que eu, mais do que o vereador Tacinho, eles sabem a importância de ter uma 

ambulância no Distrito Branca. A ambulância não fica dentro da minha casa, não é para 

mim e nem fica dentro da casa do vereador, é para a população. Mas, infelizmente o 



vereador só conheceu o Distrito Branca a partir do dia primeiro de janeiro de 2021. 

Antigamente ele não conhecia. 

Quero dizer que vocês tem todo o meu apoio. Quando sair daqui eu faço questão, não 

de participar, mas de brigar, porque não vai ser necessário, mas conversar e sair com o 

dia e hora de vocês receberem o que é de direito de cada um de vocês. Não estarei 

fazendo favor nenhum. É mais do que a minha obrigação, como representante do 

povo. 

Coloquei no grupo de vereadores ontem. Por que o vereador, ao invés de se preocupar 

com a população, ele achou lindo o Outdoor que está na minha casa. Já pedi a prefeita 

para colocar um na Boa-Fé. Ele parou na BR para tirar foto do Outdoor que está na 

minha casa, para colocar no grupo de vereadores. Não precisa vereador, porque todos 

os vereadores aqui frequentam o Distrito Branca, com exceção de Vossa Excelência.  

Logo após coloquei realmente uma coisa que é de interesse de todos e realmente 

preocupante, um vídeo do deputado federal Max Beltrão, que está tramitando a PEC 

46 de 2021, que é para creditar os 60% do FUNDEB, dos precatórios, na conta dos 

professores. E agora Atalaia, quem é que vai pagar essa conta? É a prefeita Ceci 

Rocha? Mas, o vereador, no começo do ano, disse nos corredores da Câmara aos 

professores, que esse dinheiro já havia sido rateado em campanha. Então, fica aí o 

meu apelo e o meu questionamento, porque não posso afirmar nada. Só sei que os 

60% dos precatórios, que é de direito da Educação. 

Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo prospero de paz e de saúde. E que a 

gente não precise mais ter que vim aqui para reivindicar um direito que é de vocês. 

Contem com a vereadora Janaína do Cal. Entramos em recesso hoje, mas o meu 

gabinete está aberto, a minha ferramenta vereadora online está disponível para todos 

os atalaienses. Muita paz, muita luz e que o Menino Jesus esteja presente no coração, 

no lar e na vida de cada um de vocês”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Aos funcionários desta Casa, aos agentes de Saúde, confesso que hoje não ia fazer 

uso da Tribuna, pois achei que hoje seria para falar apenas do Orçamento, mas, graças 

a Deus, abriu essa exceção para nos expressarmos aqui e mostrar realmente a cada um 

de vocês, quem somos nós. Na verdade, não precisa, todos somos conhecidos de vocês 

e de toda a população atalaiense.  

Estou aqui por três mandatos, concedido pelo povo, pela população. Alguns de vocês 

questão aí votaram em mim, me conhece. Eu encabecei a briga do SAAE, fui o primeiro 

vereador a vim para esta Tribuna para pedir a gestão que dê um norte aos  

funcionários do SAAE. E de outras categorias também. Os 40% do apoio da Educação. 



Outros vereadores pediram o rateio dos 60%. Isso mostra o compromisso do vereador 

Marcos Rebollo com a população e com o servidor deste município.  

O vereador Mauricio falou que se não tivesse essa sessão hoje, o vereador não iria 

atender vocês. Vereador, com todo o respeito, mas o senhor conhece a nossa índole, 

conhece cada um dos seus pares. Ele sabe que o vereador Marcos Rebollo vai está 

sempre disponível, não só aqui nesta Casa, cmo também na porta dele, nas ruas. O 

meu telefone, o chip, tem mais de 20 anos com o mesmo número. Então, jamais vou 

me esconder, me esquivar ou ser contra uma categoria para agradar seu A ou seu B. 

Jamais. Isso foge da minha índole, foge da minha pessoa, foge dos meus conceitos. 

Votei contra a unificação de matriculas, onde alguns que tinham dois empregos aqui 

no município e perderam. E me convidaram a votar a favor de um projeto que  

beneficiava meia dúzias e eu votei contra. Então, não tenho o que mostrar para 

ninguém, nem para servidor nenhum, que Marcos Rebollo é acessível, que vai está 

aqui presente para ouvir vocês. 

Tá aqui o Neto Braz. Ano passado estive presente aqui nesta Casa, brigando pelo 

agente de Saúde. Juntamente com ele, vereadora Janaína e outros. E na hora de ir pra 

Prefeitura eu não fui. A vereadora Janaína foi e optaram para ela não entrar. Talvez a 

vereadora não fosse importante naquele momento, mas seria, pois ninguém é forte 

sozinho. Vamos separar aqui a questão de briga pessoal e vamos brigar pela categoria 

e obter o êxito, que é o resultado de vocês. É o que tenho feito nesta Casa.   

O projeto que aprovei nesta Casa, das vans, dos taxistas.  E inúmeros projetos. Venha 

aqui conhecer um pouco. Como vocês vieram hoje motivados para obter o direito que 

é de vocês, o que é justo. Venham também conhecer a pasta do vereador Marcos 

Rebollo, conhecer um pouco do trabalho que ele fez durante esses novo anos. Não me 

sentirei perseguido ou magoado, por ter alguém olhando minha pasta. É um prazer, 

que talvez você que não votou em mim, ou não conhece minha historia, pode mudar o 

pensamento que talvez tenha de mim. 

É que na politica você constrói inimigos sem fazer maldade com ele. Há certos anos 

atrás, uma pessoa chegou para uma amiga minha e disse que odiava Marcos Rebollo. 

Ela perguntou o porquê, qual o motivo, que mal eu tinha feito para ela. A resposta foi 

que não gostava de mim. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui, porque 

me foi concedido um cargo público, um cargo de Legislativo para defender vocês 

servidores, defender vocês atalaienses. É para isso que fui eleito e é para isso que 

somos pagos todo o dia 20 e sem atraso, diga-se de passagem. Quando dia 20 é no 

sábado ou domingo, recebemos na sexta. E, porque o vereador que foi eleito pelo 

povo, para defender o direito do servidor desse município, defender a população 

atalaiense, vou me esquivar e virar as costas ara vocês?  



Tenho participação em quase todas as secretarias deste município. Tenho saído nas 

minhas folgas para levar bolas de futsal para a Ouricuri, bola de campo para a 

Porangaba e para a Vila, camisa de futebol. Tenho pedido para o secretário passar 

máquinas nas estradas. Tenho pedido melhorias na Educação e na Saúde. E vocês 

sabem disso. E, porque não o vereador não atender os agentes de Saúde nesta Casa? O 

Andinho viajou para Brasília por esses dias e ele sabe que tenho uma participação 

mínima. A ajuda não importa se é grande ou pequena, o que importa é que você 

ajudou. E como é que o vereador Marcos Rebollo é contra o agente? Estão aqui 

inúmeras pessoas que me acompanham politicamente, que se eu não prestasse, não 

correspondesse dentro desta Casa, eles não me seguiriam não. Mas, seguem, porque 

Marcos Rebollo na sua folga foi para a Ouricuri levar uma cadeira de rodas para uma 

criança que precisava. Marcos Rebollo pegou um ônibus e levou mais de 20 ou 30 

pessoas para fazer exame de otorrino, audiometria em Maceió. 

A palavra hoje aqui é dizer que nós estamos do lado de vocês, do lado do povo, do 

lado do certo. O que é de direito tem que ser dado. Não tem que ser ceifado e nem 

tomado. Talvez o meu discurso não agrada muita gente. Talvez o meu comportamento 

semanal ou diário, não agrada algumas pessoas que esperava que eu estivesse fazendo 

politica de outro tipo. Mas, eu não aprendi a fazer politica de fazer de conta ou ter que 

tá sempre elogiando o que está errado. Mas, sim apontar os erros e mostrando o que 

é certo, para corrigir. 

Estou aqui pela razão maior que é o povo, pela razão maior que foram vocês que me 

colocaram dentro desta Casa. Meu comportamento é andar certo. É por isso que ando 

de cabeça erguida e não me escondo de ninguém. Já disse inúmeras vezes que se for 

para me esconder, eu saiu da politica. E, confesso, que quando entrei nela, tinha 

muitos cabelos pretos, mas a barba e o cabelo estão ficando brancos. Acordo para 

resolver problemas todos os dias. Me perguntam se eu não tenho problema em casa, 

tenho, mas dou prioridade ao do povo da rua. Meus problemas são resolvidos depois 

que eu resolvo o do cidadão que bate na minha porta, que me procura. Eles que 

digam. Quem conhece Marcos Rebollo sabe que primeiro, antes de resolver os meus 

problemas, eu resolvo o dos amigos e da população. 

Não espero do vereador Marcos Rebollo, ser agradável. Espere do vereador Marcos 

Rebollo um parceiro, ser um amigo em parceria com o Legislativo e o Executivo desta 

cidade. Não estou aqui para agradar, estou aqui para fazer o certo, trilhar no mesmo 

trilho e falar na mesma língua o que venha beneficiar o povo. Foi a missão que me foi 

dada. Entrei com o voto popular. Entrei aqui mostrando as minhas propostas e o meu 

trabalho. Quem elegeu Marcos Rebollo não foi deputado, não foi Governador, não  foi 

ninguém. Quem elegeu Marcos Rebollo por três vezes nesta Casa, para representar 

vocês, foram vocês servidores, foram vocês população atalaienses. E tenho honrado. E, 

se não tivesse feito o que vocês esperavam população, eu estava fora, como muitos 



que passaram por aqui e talvez não volte mais. Se voltei é porque algo de bom eu fiz. 

E, se vocês acharem que devo continuar, o futuro a Deus pertence.  

Estou aqui para me reunir com vocês, com a prefeita, sentar no Ministério Público e 

onde for. Eu sou categoria. Se vocês estiverem errados, vou dizer que estão errados. 

Mas, se tiverem certos, tem que dá a Cesar ou que é de Cesar. 

Agradecer a todos os vereadores, a todos os servidores, a todos os munícipes 

atalaienses. Este cara que está aqui hoje, representando 50 mil habitantes, jamais vai  

se acovardar e nem virar as costas nem pra população e nem para categoria nenhuma 

deste município. Contem comigo. Estarei presente não só na Câmara, como na minha 

casa. No meu telefone podem ligar de manhã, a tarde e a noite. E, outra, quando 

ligam, quando não atendo, eu retorno, não tenho o desprazer de deixar ninguém 

esperando. Quando ligam para o Marcos Rebollo ele atende, ele responde, ele retorna. 

Muito obrigado. Fiquem com Deus. E contem comigo. Jamais virarei as costas para 

vocês. Deixo o meu bordão aqui e depois pesquisem para ver o que é. Yes, we can. 

Tanking very mach. Bom dia a todos”. 

Vereador Tacinho (PP) 

“Como sempre, desde 24 anos, que venho me expressar, usar a Tribuna, eu inicio 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de fazer uso da Tribuna, por mais um 

dia que Deus me dá de vida. Desta vez me expressar para toda população através do 

Atalaia Pop e da Atalaia FM, e para esta classe que aqui se encontra. Quero em nome 

do meu amigo Luizinho cumprimentar a todos os agentes homens e em nome da 

Taciana, minha irmã, cumprimentar a todas as mulheres.  

Vocês conhecem de um por um. Nós conhecemos uns aos outros, porque no inicio dos 

agentes de Saúde, Luciano meu amigo, sabe muito bem que em Branca de Atalaia o 

primeiro foi o Tacinho. Na Porangaba Luciano.  

Só vou lembrar um pouco a vocês, sobre a efetivação de vocês. Quem lembra aqui? 

Aderval, Atamir e Alan. Era lá em casa as reuniões, perto do Trevo, onde não estavam 

dando direito a vocês de nada, onde não queriam reconhecer que vocês tinham que 

ficar efetivos. Foram preciso várias batalhas com advogados na casa do vereador 

Tacinho, para que fosse dado o direito que foi de jurisprudência. Em outro estado, Rio 

Grande do Sul, tinha sido julgado e só queríamos que essa Lei fosse aplicada em 

Atalaia. Vereador Tacinho estava lá. E, vocês hoje estão efetivados, graças a Deus e a 

luta deste vereador que aqui se encontra, pois na época poucos vereadores queriam, 

pois era de encontro com o prefeito da época, que era contra. Quem de vocês não 

lembram? Veio uma proposta indecente para o vereador Tacinho, de dizer que são 

nove vereadores, cada um coloca cinco e o prefeito coloca os demais. Sabendo disso, o  

vereador Tacinho foi para a casa desse determinado prefeito, pedi respeito, pois  



quem tem que ficar é quem lá está. Iria ter um teste de seleção para cortar, o vereador 

teria direito de escolha. Discordei e cheguei ao limite de conversar com o Aderval, 

Atamir e Alan, pois se isso acontecesse, iriamos para a imprensa denunciar. Acabaram 

com o projeto e quando foram falar com o gestor, negou. Só estou falando isso para 

refrescar a memoria de vocês, diante de uma acusação do vereador Mauricio Tenório, 

de que não iriamos atender vocês.  

O Previne Brasil, antes era o Pemaq. Não quero aplausos de vocês, quero uma vaia. É 

que vocês eram para ter vindo antes. Como vocês, com a consciência de vocês, com a 

sabedoria, espera 11 meses, quase um ano. É onde está a falta de união de vocês. 

Conheço a falta de união que vocês tem. É que muitos optam pela sua situação 

pessoal. Vai resolver hoje, porque vocês estão unidos. Não vai ser resolvido porque 

Tacinho, Júnior ou quem quer que seja tomou a frente. É a união de vocês, pois como 

diz o ditado, a união faz a força. Por que essa força que vocês estão tendo, depois que 

receber, perde a força? Continuem unidos, com força, independente de política. 

Independente disso, se unam e lutem pelos direitos de vocês. Não esperem terminar o 

ano para lutar”. 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) – Aparte 

“Uma informação que acabei de saber, que Vossa Excelência estava discutindo comigo, 

é que os onze meses foram creditados agora. Por isso que o pessoal se atentou para 

poder vim. Como sei que Vossa Excelência, não está a par dessa situação, estou 

passando”. 

Vereador Tacinho 

“O que estou dizer a vocês é que se essa classe não se unir, não se resolve nada. Mais 

uma vez vou repetir, não é por minha causa que a prefeita vai atender vocês, não é por 

causa do líder Rudinho, do presidente Cicinho, de ninguém. É simplesmente porque 

vocês estão unidos. Se vocês quiserem que eu vá, eu vou. Mas, o vereador que for pra 

lá, vai ser só testemunha, não vai resolver nada. Quem tem que resolver, é quem tem 

que pagar e quem tem que pagar, que pague. Existe o prazo para pagar, até o dia 31. 

Que não ultrapasse do prazo. Tem que ser cobrado o vereador, caso o limite de data  

máximo não seja respeitado. 

Não vou falar do que fiz aqui durante o ano. Só lembrar um pouco. Sapucaia, 

Porangaba, Ouricuri e Branca. Foi pedido pelo vereador Tacinho ambulância, wi-fi. Só 

que quando colocam, o vereador não pediu, quem fez foi a gestão. Estamos 

acostumado com isso também. A quadra de esportes de Branca de Atalaia, que já na 

semana passada eu apresentei minha segundo Indicação, para que tirem o mato de 

dentro da quadra, para que façam uma reforma, faça um vestiário naquela quadra. 

Acredito que será feito, porque Ceci Rocha está terminando o seu primeiro ano e 

aquele abandono daquela quadra já se vão mais de quatro anos. Só que na gestão 



passada, fiquei fora do processo, não ganhei a eleição. Se como vereador demora-se a 

resolver, imagine fora do mandato.  

Foi pedido sobre creche. Mandei requerimento para o Governo do Estado, Governador 

Renanzinho, do porquê o projeto Cidade Linda chegou aqui, amarraram ele  na Vila e 

não saiu da Vila? A Branca e a Ouricuri não fazem parte da cidade? Sapucaia, Olhos 

D’água, Boca da Mata também? Mas, não é só o Cidade Linda, que faça com o 

programa Alagoas de Ponta a Ponta. Para mim não importa o nome e o apelido do 

programa, o que importa é que nossos Povoados e Distritos sejam valorizados, sem ser 

em época de campanha. Na época de campanha, vocês veem um carro batendo no 

outro lá em Branca de Atalaia. Na Ouricuri todo mundo querendo ser bom. E, porque 

não agora? Me respondam.  

Para o ano eleição. Chegam os enfeites, as maquiagens. Vocês vão na onda das 

maquiagens. Nós também vamos. Então, não adianta discutir politica, temos que 

discutir gestão. 

Na gestão que estou participando, que não votei, digo de viva voz, olhando na cara de 

vocês. Existem os erros e os acertos. Tá de parabéns, pois tenho presenciado dentro 

deste Governo coisas que existiam há muitos anos e que hoje não existe. Por exemplo, 

salários faraônicos de pessoas que nem aqui vinham, pessoas em outro Estado.  

Eu tiro o chapéu e ac redito no Governo Ceci Rocha. Tanto porque, já passei por outros 

gestores, sou de outros carnavais e nunca vi tanta intenção de dar certo, como estou 

vendo agora. Hoje ou amanhã, se errar vai para o cacete, pois eu não dependo e nem 

tenho medo. Cinco mandatos consecutivos, Nosso Senhor Jesus Cristo me concedeu. E, 

vocês e o povo de Branca e de toda Atalaia. Jesus não quis que eu viesse na gestão 

passada, mas dei a volta por cima e estou aqui novamente a Deus, segundo a  

população que me elegeu. Deus sabe o tempo certo. 

Sabe quando vou decepcionar um morador da minha terra, politicamente, nunca? Por 

que nunca vou estar contra o povo. Vejam a minha história politica. 

Quero convidar a todos vocês para que façam parte do maior show de prêmios da 

história do Povoado ou Distrito Branca de Atalaia. Realizado pelo vereador Tacinho, 

com muito orgulho digo, sem um real de ninguém. O real que estou gastando é do 

povo, porque é o meu salário. E quem está dando esse salário de vereador ao Tacinho, 

é o povo. Na véspera do Natal vamos ter um show de prêmios, são 50 cestas básicas, 

ventilador, liquidificador, chapinha, caixa de som. Ainda tem mais 20 prêmios extras, 

que são de menor porte, mas vem com um envelope daquele que ninguém gosta. Ao 

todo vamos ter cerca de quase 100 prêmios. Vereador Tacinho está fazendo com o 

dinheiro do povo, porque o meu salário quem paga é o povo.  



Quero agradecer a Deus mais uma vez e pedir, não por mim, quero pedir 

principalmente pela consciência, que Deus na sua plenitude ajude a consciência de 

todos os vereadores, a consciência da prefeita, dos secretários, dos diretores, dos 

chefes de postinho, para terem a consciência de em primeiro lugar, a baixo de Deus, o 

nosso compromisso é com o povo. Se todo mundo pensar dessa maneira, não vamos 

ter grandes problemas que não possam ser resolvidos. 

Dizer com muito orgulho que nasci no dia 8 de dezembro de 69. Dia que também 

nasceu meu primo Dom e meu tio, irmão-amigo meu, Mario Martins. Por isso o dia 8 

eu não comemoro. Então, em nome de Aluísio Martins, de Maria Dasdores, minha 

mãe, eu faço o juramento de me comprometer mais um ano, a partir de janeiro, para 

lutar por vocês, por toda a população”. 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) – Aparte 

“Hoje quero saudar a mesa em nome do meu amigo Neto e a todos os vereadores. 

Quero dizer a todos vocês, principalmente ao Neto, que como já tive umas conversas 

com ele, sempre disse que poderiam contar comigo. O caminho é esse, se unir e correr 

atrás dos objetivos. Sem bagunça, sem zoada, porque tudo se resolve nas conversas. 

Aqui se iniciou um principio de tumulto, mas não se resolveu nada, só quando parou e 

se conversou. E juntos é que se resolve mais rápido. Neto pode contar comigo, me 

gabinete está aberto, é só ir lá e a gente conversa. Tanto você, como os demais. 

Estou aqui triste, porque há seis meses pedi uma passarela para aquela ponte principal 

da BR-316. Fui pessoalmente falar com o Superintendente do DNIT, que me recebeu, 

garantiu que resolvia e está lá a ponte, se não tiver pior. Aqui o nome da gente não era 

para ser vereador, era para ser pedinte, pois nunca vi pedir tanto. A gente vive 

pedindo. Vou voltar no DNIT quando voltarmos das férias. Vou pedir novamente, para 

que pelo amor de Deus, eles façam a passarela daquela ponte.  

Revendo os meus stories, está lá uma senhora atravessando a ponte e um caminhão 

canavieiro passando pertinho dela, arriscado jogar ela de cima da ponte, como já 

aconteceu com outras pessoas.  

Venho falar do título de Cidadão Honorário que eu pedi ao meu amigo e futuro 

deputado estadual, André Monteiro. Quem conhece o André Monteiro, sabe do meu 

pedido. Venho vendo essa trajetória toda do André em Atalaia, o que o André tem 

feito, a quem tem ajudado. Quando alguém se dispõe a ajudar o próximo eu tiro o 

chapéu para ele.  

Tive uma conversa com o Aloísio Chulapa e disse a ele que o Rudinho tinha pedido um 

título de Cidadã Honorário para o Felipe Prior. Disse que para mim é uma honra, pois 

se o Felipe Prior sai de onde ele tiver e vem para a nossa cidade, que é dever de todos 

nós, de arrecadar alimentos para distribuir com quem está passando fome, que para 



mim é um absurdo hoje, no tempo de hoje, moderno do jeito que tá, alguém passar 

fome. Fome é uma coisa que para mim hoje em dia, ninguém devia passar. Conversei 

com o Aloísio, porque hoje a maioria das pessoas de Atalaia são amigas do Aloísio, mas 

eu era amigo do pai do Aloísio. A gente garoto, de vez em quando o Aloísio fazia umas 

perversidade e eu ia lá e dizia ao seu Luiz e ele pegava na orelha do Aloísio e mostrava  

umas verdades a ele. Então, Rudinho, parabéns pelo título ao Felipe Prior que você 

pediu também. Se ele ou qualquer um, sai de onde for e vem para Atalaia, fazer o 

papel que poucos fazem aqui, que é de distribuir cestas básicas, para quem tá 

passando fome, para mim tiro o chapéu”. 

Vereador Alexandre Tenório - Aparte 

“Senhores e senhoras, população presente, na pessoa do meu amigo Matias saudar a 

todos os agentes de Saúde aqui presentes. Primeiramente dizer a vocês que enquanto 

procurado, sem muitas delongas, vocês sabem que podem contar com o vereador 

Alexandre no que precisar. 

E desejar, através da Tribuna desta Casa, aos internautas que vão ver o Atalaia, a Rádio 

Web, desejar a toda população atalaiense, um Natal repleto de felicidades e um ano 

novo que seja extraordinário para todos os munícipes atalaienses. Que a gente, 

enquanto ser humano, possa orar para que essas situações de sub-humanidade que 

existe no mundo, possa ser ceifada, porque enquanto vocês agentes estão aqui 

pedindo através de um recurso que vem para ser creditado na conta de vocês, existem 

condições sub-humanas no mundo.  

Que a gente possa orar e que o espirito de Deus esteja sempre presente no coração e 

na mente de todos os seres vivos pensantes no mundo. 

Costumo dizer que a gente, enquanto ser humano, não dar valores aos milagres 

diários, porque ele já vem desde o começo da humanidade. Milagres diários é a 

macaxeira que a gente planta e depois colhe. É o inhame, a batata, é um boi que a 

gente mata e come a carne. Esses milagres a gente não dá valor. A gente só passa a dar 

valor aos milagres extraordinários, que é aquele quando tem um ente querido nosso 

entre a vida e a morte, que a gente sabe que ele vai morrer e Deus vai lá e trás ele de 

volta pra perto da gente.  

O que eu desejo a todos os munícipes atalaiense, é que possam ter um feliz Natal e um 

Ano Novo extraordinário na vida de cada um. Que todos nós possamos ter a devida 

consciência que precisamos sempre tá fazendo o bem para qualquer que seja o 

cidadão, independente de qualquer situação. Que Nosso Senhor Jesus Cristo proteja a 

cada atalaiense, a cada uma das famílias de vocês”. 

Vereador Anderson Medeiros 



“Pegando um gancho na fala do Alexandre, a gente as vezes é atacado aqui por várias 

questões. As vezes você é atacado até pelo bem que você faz. Mas, mesmo assim 

nunca deixe de fazer o bem, não importa a quem. Meu pai dizia que quando você 

precisar do martelo do vizinho e ele não te emprestar, quando ele precisar do seu, 

você empresta o seu a ele e mostre que você não é igual a ele. 

Feliz Natal. Que Deus abençoe todos nós e que o ano que vem seja melhor do que 

esse”. 

Vereador Cicinho Melo (PSC) – Presidente 

“Quero nesse momento dizer aos funcionários da Saúde, que jamais ele vai encontrar 

aqui Neto uma barreira para não tentar resolver as coisas do nosso município. A 

Câmara está aberta para vocês, para o povo de Atalaia. Aqui não tem nenhum 

vereador contra a população e nem contra servidor nenhum, mas para ajudarmos, 

precisamos saber do quê se trata. Como vocês estão vindo pela primeira vez, venham 

sempre, não só venha também nesse momento que vocês estão precisando. Venham 

ver a sessão  da Câmara, venham  ver quem trabalha, quem luta pela população de 

Atalaia. É muito fácil falar, agora ação tem que ter.  

Quero desejar a todos os atalaienses, a vocês, aos meus amigos vereadores, um Feliz 

Natal e um Prospero Ano Novo. Que no ano de 2022, Atalaia venha com mais evolução 

da sua gestão, que venha com mais Saúde, Educação, Esporte e Ação Social para o 

povo de Atalaia, porque esta é a meta tanto do Poder Executivo, quanto do Poder 

Legislativo, cada um com seu trabalho.  

Um vereador trabalha de um jeito, o outro de outro, um é situação, o outro é 

oposição. Mas, no final tudo se resume em ajudar o povo de Atalaia, porque aqui não 

tem ninguém para prejudicar servidor nenhum. 

Quanto a questão da gente intermediar, como foi falado agora a pouco, o diálogo 

entre o servidor e o Poder Executivo, pode ter certeza que vai ser feito daqui a pouco. 

Além de intermediar, cobrar o que se tem de direito, porque direito ninguém tira. 

Então, contem comigo e com a presidência desta Câmara, em qualquer momento, 

para que possamos resolver o problema de quem tem direito. Isso é com quê a 

Câmara de Atalaia vai contribuir para que se resolva essa pendência que o Poder 

Executivo está tendo com os servidores”. 

.        

   


