
 
 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 17 de agosto de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC)  

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) 

 

“População presente. Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio do site Atalaia Pop, 

os internautas que irão nos acompanhar após a sessão. Um bom dia a todos. 

 

Queria começar externando os meus agradecimentos ao atendimento de uma 

Indicação que fiz a prefeita, com relação ao calçamento da Travessa Boa Vista e o 

calçamento do Beco do Bacalhau, onde fui atendido. Neste momento, externo 

meus agradecimentos ao Governo Municipal. Ao mesmo tempo, reitero uma 

indicação minha, para que a prefeita faça o calçamento do Povoado Sucupira, na 

Boca da Mata. 

 

Presidente, quero que Vossa Excelência encaminhe a este Plenário, um projeto de 

lei, para tornarmos ele a efeito municipal, dando legalidade. Esse projeto já tem 

legalidade a nível estadual, é um projeto da deputada Cibele Moura. Esse projeto a 

gente dá gratuidade aos absorventes, as mulheres desse município. Para as alunas 

da rede municipal e para as mulheres de baixa renda desse município. Que seja 

feito de minha autoria, encaminhando ao Poder Executivo. A redação desse projeto 

posso passar depois para a Casa. É de extrema importância, tendo nos órgãos 

públicos, a parte da entrega da baixa renda, nas escolas para as alunas que precisar 

e nos órgãos públicos, como, por exemplo, aqueles órgãos que recebe com muita 

frequência a presença das mulheres atalaienses, o Bolsa Família, as UBS, as escolas, 

dentre outros. Que possam disponibilizar lá, na recepção ou outro local, o 

absorvente, para que tenha uma comodidade às mulheres do nosso município. 

 

Queria compartilhar com o povo atalaiense, porque ontem recebi, era para ter ido 

eu e a vereadora Lays, que foi citada no evento ontem, mas por conta de que está 



com covid, não pôde se deslocar até o local. Recebemos, em meio a tantas 

autoridades, secretários, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, recebemos o 

prêmio Vereador Destaque 2021, pelo Jornal Alagoas na Mídia. Me senti muito 

honrado e queria compartilhar esse prêmio com a minha família, com meu grupo 

politico e dedicar esse prêmio a todos os atalaienses”. 

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) – Presidente 

 

“Vereador, vamos sim elaborar esse projeto. Vê com o Jurídico da Câmara a 

redação, para que o projeto seja colocado no papel e vamos votar com certeza”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Primeiro gostaria de parabenizar o colega vereador Alexandre Tenório e a 

vereadora Lays, pelo prêmio que receberam ontem. 

 

Hoje, nas minhas palavras, quero dar algumas informações a sociedade atalaiense, 

algumas pessoas podem não estar ciente de algumas ações, de alguns avanços que 

estamos tendo na Saúde do município e gostaria de passar para toda a população, 

essas informações. O município de Atalaia hoje já conta para qualquer cidadão 

atalaiense, com atendimentos médicos nas seguintes especialidades: pediatria, 

ginecologia, oftalmologia, cardiologista, reumatologia, cirurgia geral, psiquiatra, 

otorrino e hoje estamos iniciando com o atendimento de angiologista. Todos esses 

atendimentos são feitos aqui no Centro de Especialidades. Você que precisa de 

alguma dessas especialidades, dirija-se a sua Unidade de Saúde, pegando 

encaminhamento com seu médico e dai ser agendada a sua consulta.  

 

Além dessas especialidades, temos apoio em diagnósticos com ultrassom, 

eletrocardiograma, ecocardiograma, copolscopia, exames laboratoriais, citologia e 

um atendimento especial para as mulheres, onde o município está ofertando dois 

dias na semana, as terças e quintas, um transporte que está encaminhando por 

semana, quarenta mulheres para fazer exame de mamografia em Maceió. Então, 

você mulher, que precisa fazer o exame de mamografia, procure a sua Unidade de 

Saúde, que este serviço está sendo oferecido pela Secretaria de Saúde. 

 

Vamos receber um oficio, mas gostaria de dizer a todos, que informalmente, 

principalmente aos nobres vereadores, que na última semana deste mês, haverá 

uma Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde, aqui na Câmara 

Municipal de Atalaia. É bom que estejamos todos presentes, para que a gente 



possa acompanhar e tirar todas as nossas dúvidas, do que vem acontecendo na 

Saúde do nosso município. 

 

Como também, nos próximos dias 19, 20 e 21, quinta, sexta e sábado, na Praça do 

Trevo, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Amigo do Peito, 

estará fazendo atendimento a 240 mulheres do município. Transportes serão 

oferecidos para as localidades mais distantes. 

 

Uma das minhas indicações hoje, ela é a terceira enquanto a vereadora Janaína 

nesta Casa, duas na gestão passada. Agora estou encaminhando novamente, 

porque é um pleito muito requisitado pelos moradores da comunidade do 

Povoado Chã de Jaqueira, que tem dificuldades realmente para o seu atendimento 

médico. Parte daquela comunidade é atendida na UBS Branca II e parte na UBS de 

Porangaba. Sabemos que se torna complicado para muitas  pessoas se deslocarem 

para essas unidades. Hoje venho pedir a prefeita, junto com a secretária Nilza, que 

seja implantada uma extensão de Unidade de Saúde lá no Povoado de Chã de 

Jaqueira, para que possa dar esse suporte aquela comunidade, minimizando assim, 

os transtornos que muitas vezes são causados, de marcação de consultas e de 

agentes de saúde, que muitas vezes se torna difícil o agente assistir a toda essa 

comunidade. 

 

Para finalizar trago hoje mais uma indicação, pegando o gancho do meu amigo 

Marcos Rebollo, estou solicitando o Wifi na Praça dos Povoados e Distritos do 

nosso município, aumentando a rede e levando internet para todos, possibilidade a 

inclusão digital no nosso município. Venho solicitar da prefeita Ceci Rocha, a 

implantação do wifi na praça nos Povoados Boca da Mata, Olhos D’água, Distrito 

Santo Antônio, Branca, Sapucaia, Ouricuri e Porangaba. Tenho certeza que muito 

em breve seremos atendidos neste pleito. 

 

Hoje recebemos aqui um projeto, que ainda vai ser lido. Ainda não tive a 

oportunidade de ler e creio que seja de grande valia para o município. Trata-se do 

programa Abrace o Esporte, instituindo o fundo municipal de apoio ao esporte no 

município. O projeto vai ser lido, encaminhado as comissões e tenho certeza que o 

que for para fomentar o avanço, o desenvolvimento do esporte e dos atletas do 

nosso município, proporcionando melhores condições e um apoio financeiro, 

podem contar com o apoio da vereadora Janaína do Cal”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 



“Primeiramente, como sempre, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de 

fazer uso da Tribuna, onde me sinto muito a vontade de usá-la, para o bem da 

comunidade, da sociedade atalaiense. 

 

Falar sobre alguns dos requerimentos citados pela nobre vereadora. Digo que 

aprovo com o maior prazer a questão da UBS da Chã da Jaqueira, tendo em vista 

que no meu último mandato já tinha passado por esta Casa esse meu pedido, e 

como é de conhecimento de todos a vereadora já pediu em outro mandato e não 

foi feito, mas tenho certeza que agora será realizado esse sonho daquela 

comunidade. Não tem explicação, possa ser que esteja na Lei, mas tem lógica um 

Povoado como Chã da Jaqueira e a comunidade ter que ir para um médico em 

Porangaba e a outra para Branca de Atalaia. E, os Governos nunca viram isso, por 

mais que seja pedido, por mais que seja indicado por algum vereador. Isso é só 

para sentir a falta de compromisso que existe. O vereador tá pedindo, tá fazendo o 

seu papel, pois é o vereador que está no seu dia a dia com o povo. 

 

Também na questão do wi fi em todas as praças, também já fiz esse pedido. Não 

para todo o município, mas para Branca de Atalaia. Para Olhos D’água também 

tinha feito. Tenho certeza que agora será feito, pois em menos de oito meses, 

estamos com um Governo acelerado, não fica de mimimi, ele simplesmente 

trabalha. E, o que está sendo feito em nosso município é com recursos próprios.  

 

Está lá Branca de Atalaia com uma escola sendo reformada. Está lá Branca de 

Atalaia se reformando o PSF I e vai ser reformado o PSF II. Sabemos, logicamente, 

em tempo  de chuva, como ficou o nosso PSF. Mas, sabemos também que a falta 

de manutenção já vem de outras gestões.  

 

Só quero dizer que confio nestas indicações que estamos fazendo, porque estou 

vendo o trabalho da prefeita Ceci Rocha. E por ver este trabalho e ver que ela tem 

nos atendido e temos atendido a população, estou colocando as seguintes 

indicações. A prefeita Ceci Rocha e ao secretário de Infraestrutura, solicitando dos 

mesmos a reforma da Praça Central denominada Aluísio Martins, cujo nome é do 

meu pai. É bom que se frise que esta praça foi doação do terreno do vereador 

Tacinho. Nesta mesma indicação peço que seja construída uma lanchonete lá, 

tendo em vista que existia uma lanchonete, mas por conta de que ocupada o 

espaço do PSF, foi derrubada, pois o PSF está sendo reformado. A população de 

Branca de Atalaia está pedindo isso, porque era o point, dia de sábado, dia de 

domingo iam tomar seu refrigerante, sua cerveja. Falei pessoalmente com a 

prefeita Ceci Rocha, que me garantiu que iria reformar a praça, me garantiu que 



faria a construção dessa lanchonete. Tenho certeza que terei o prazer de ser votada 

esta indicação aqui, por todos os vereadores, por unanimidade. 

 

A outra indicação é que seja construída uma galeria aqui vizinho a Rodoviário, com 

quatro pontos, tendo em vista que este pessoal trabalha em frente a Rodoviária, 

tiveram que ser locomovidos mais pra perto e, como está sendo uma necessidade 

para nós e para aquelas pessoas, ter uma lanchonete, outro vendendo cd e etc. 

Quer dizer, para ficar uma entrada bonita, valorizar as pessoas  que ali estão, dando 

mais um aconchego as pessoas que vendem e as pessoas que compram, estou 

fazendo essa indicação, para que seja feita uma galeria com quatro pontos, 

próximo da Rodoviária. 

 

O que é a indicação pra mim. Indicação é simplesmente isto que estou fazendo. 

Estou indicando. Mas, minha gente, eu digo a toda população, toda e qualquer 

indicação que seja feita, não quer dizer que ela seja atendida. Eu por ser vereador, 

para sair bem na fita, peço coisas que não vai ser realizada, mas estou nas redes 

sociais pedindo. Mas, não existe. Eu peço aquilo que é possível. E vou mais, depois 

de feito o mérito é da gestão que está fazendo, que está atendendo o pedido da 

população, atendendo  a indicação do vereador. É puro e exclusivamente mérito da 

gestão. Então, eu jamais vou chegar em canto nenhum para estar querendo fazer 

média com indicações, tanto porque, sabemos como temos os votos, é no trabalho, 

é no amor, é na luta. Então, pra quê? Mérito da prefeita qualquer coisa que seja 

construído no município. A gente indicar é o mínimo. E, porque estamos tendo 

tantas indicações? Logicamente para sair no Atalaia Pop e nas redes sociais. Eu 

prefiro trabalhar como legislador e trabalhar fazendo o bem, no corpo a corpo, nos 

bastidores. E tenho certeza absoluta que mais uma vez o povo vai saber reconhecer. 

 

Quero falar sobre o projeto que ai estar, de incentivo ao esporte. Isso é o que mais 

os desportistas sonham. Então, quem pensa no esporte, quem pensa no incentivo 

do esporte, tem que ser feito um projeto para que se tenha um investimento, mas 

um investimento dentro da Lei. Vou citar o futebol, esporte mais popular do Brasil. 

Temos uma premiação, aquela premiação custa dinheiro, aquele dinheiro vai sair 

de onde se não está nada legalizado? Incentivo de quadras de futevôlei, de 

algumas praças, de algumas localidades. 

 

Desde já peço a relatora de ATAS que se faça uma Indicação pedindo a prefeita, 

em cada comunidade que seja construída uma quadra de futevôlei, não é por 

menos que temos um dos melhores do mundo, atalaiense, que é o primeiro do 

nosso presidente Cicinho, meu primo, que é o Hiltinho Melo. Melhor do mundo, 

alagoano, atalaiense. Temos aqui o nosso vereador incentivador do futevôlei, o 



Marcos Rebollo e temos excelentes jogadores. Tenho certeza que com a seriedade 

e a força de trabalhar, de mudar o nosso destino, o nosso município, a prefeita Ceci 

Rocha, irá, antes de terminar esse mandato, concluir essas obras”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) – Aparte 

 

“Só para complementar essa questão do projeto de Lei do esporte que vai ser lido 

aqui nesta Casa. Inclusive vocês recordam que foi uma indicação minha que fiz 

nesta Casa, a Indicação 10. Reforçar a importância de realmente ter como custear 

as despesas com o esporte em nosso município. 

 

Também reforçar o que o vereador Tacinho falou quanto as indicações. Podemos 

ter quantas indicações quiser, mas sabemos que quem executa é a prefeita. Só o 

que acho é que todos podem pedir a mesma coisa. Não é porque um pediu que 

vai cessar o direito do outro de também pedir. Na minha fala vou explanar mais um 

pouco do que acho dessas situações”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) – Aparte 

 

“Muito importante na sua fala vereador Tacinho, temos vários nomes aqui em 

Atalaia, vários incentivadores que na sessão passada o senhor falou sobre o cara da 

Branca que vinha para Atalaia e levava de goleada de outros times. Essas pessoas 

tem sim que ser  lembradas. O esporte em Atalaia a gente vem fazendo ele há 

muitos anos. Seu João Acioli com o Torino, o Osmar com o Independente, o Dedé 

da Vila, o Lembre. São pessoas que devem ser lembradas. Cada Povoado tínhamos 

um representante, um campeonato feito com torcida e que dava motivação para os 

atalaienses. Sem contar que a indicação tem importância nossa. Quantos nomes 

não tem, lembro da quadra de esporte da Branca que eu inaugurei com o ex-

prefeito Chico Vigário, os nomes em UBS. As indicações vinda do Legislativo para o 

Executivo, o que não deixa de ter a nossa contribuição para Atalaia. Tenho um 

projeto para a Praça do Trevo, que União dos Palmares, Paulo Jacinto e outros 

municípios já tem. Fiz esse projeto na gestão passada e retornei de novo para que 

façam esse projeto dentro do município de Atalaia. Vossa Excelência está de 

parabéns quando diz que serve tanto para o futevôlei, como para o voleibol de 

areia, que o Harryson e Júnior do Zé Humberto ganharam várias medalhas. Temos 

que resgatar, porque o esporte e a educação, diminuem a violência”.  

 

Vereador Tacinho 

 



“Para encerrar as minhas palavras, a Câmara unida jamais decepcionará. Já 

participei de várias Câmaras, mas nunca vi uma tão firme e com os pensamentos 

voltados para a sociedade, como os 13 vereadores aqui estão. Acredito nesta força 

dessa gente, em todos, na prefeita, mas a fé que temos que ter é em Deus”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Em nome da minha esposa, a Dra. Halane, quero saudar a todos os atalaienses 

presentes na Câmara Municipal hoje. Saudar a todos os internautas através do site 

Atalaia Pop, assim como todos os ouvintes da Rádio Atalaia FM. 

 

Agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, discutindo e 

dialogando com você atalaiense, que conhece cada vereador desta Casa, conhece a 

conduta de cada um de nós e a forma como somos pacíficos e conciliadores neste 

município.  

 

O que me traz hoje na reunião de hoje é basicamente um Requerimento que estou 

apresentando hoje para a Câmara Municipal de Atalaia, que trata de um incentivo 

para os alunos da rede pública municipal de Atalaia. 

 

Antes de entrar neste requerimento, fiquei feliz em receber previamente um 

projeto de lei que incentiva a prática do esporte aqui em Atalaia. Folheando 

rapidamente, me deparei que a secretária de esportes teve o cuidado de associar o 

esporte de Atalaia com a educação nas escolas municipais. Ora, é impossível 

trabalhar esportes, sem trabalhar a base, sem trabalhar a educação. Os países que 

são potencias mundiais no esporte, fazem nas suas universidades, grandes torneios 

de esportes, fazem nas escolas grandes torneios de esportes. Um incentivo muito 

grande, que os torna grandes potencias mundiais e traz resultados extraordinários, 

como aconteceu agora a pouco, no ambiente olímpico. A gente vê que as 

conquistas que o Brasil tem, sobretudo no meio olímpico, em termo de medalhas, 

infelizmente não acontece nas escolas, acontece em incentivo as ações sociais, a 

projetos sociais. E, esses projetos, vão ser abraçados agora com esta Lei que será 

lida hoje e com certeza será apreciada e terá meu voto favorável na Comissão de 

Redação e Justiça. Pedimos a secretária que ela realmente olhe para o esporte de 

Atalaia com foco principalmente na educação, pois é da educação que vai sair o 

futuro deste município. 

 

O vereador Tacinho foi feliz. O esporte de Atalaia é referência mundial. Nós temos 

o maior nome da atualidade, contemporâneo, do esporte de Atalaia, que é o nosso 

amigo e campeão mundial Aloísio Chulapa, que leva o nome do nosso município a 



todos os cantos. Cada vez que a gente assiste a alguma entrevista deste grande 

ídolo, primeiro nome que ele ressalta é dizer que é da cidade de Atalaia. Está de 

parabéns a secretária por esta Lei, que tenho certeza que vai ajudar a revelar muito 

mais Aloisio Chulapa, Neto Moura e outros desportistas de destaque no cenário 

alagoano. 

 

Precisamos incentivar também aqueles alunos da Educação, que não tem tantas 

habilidades para os esportes, mas tem grandes conhecimentos intelectuais. Que 

tem uma grande facilidade de se destacar, por sua inteligência. Aqui eu trago o 

nome de um dos maiores alunos da rede municipal de Atalaia, que infelizmente 

não está mais entre nós, que é o aluno Alan Denis Muniz Alves, que for referencia 

da década de 2000 a 2020, na rede pública municipal, onde apresentou sempre as 

melhores notas. Aos 22 anos adentrou no IFAL como funcionário efetivo, através de 

concurso público. Até chegar lá tem um leque de concursos públicos em que foi 

aprovado. É da geração do tenente Charlandison, do Zé Luiz que hoje é funcionário 

do Banco do Brasil. É de uma  geração intelectual de Atalaia. 

 

Infelizmente Alan não está mais entre nós e proponho aqui nesta Casa, a criação de 

uma condecoração para os alunos da rede municipal que se destaque nas 

avaliações externas representando Atalaia. Neste sentido, a prefeita Ceci Rocha já 

está sensibilizada e já anunciou junto a Secretaria de Educação, que vai premiar 

com um notebook, os alunos de cada escola que tiver a maior pontuação no IDEB 

de 2021. 

 

Aqui na nossa função parlamentar, no meu requerimento, onde peço ao senhor 

vereador Cicero Melo, que crie a condecoração denominada Alan Denis Muniz 

Alves, que além de premiar esse aluno com uma medalha de reconhecimento ao 

mérito, trará estreitamento da Escola para o Legislativo. A juventude que amanhã 

será os nossos representantes legais. Então, peço encarecidamente aos amigos que 

peguem nessa bandeira comigo, porque é de fundamental importância reconhecer 

os nomes das pessoas que tiveram grande destaque no município de Atalaia”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

 

“Só para endossar as palavras de Vossa Excelência, conte comigo. Conheci o Alan, 

foi meu aluno. Tive a felicidade de como professor do Alan, entender o 

desenvolvimento de uma pessoa que toda a vida foi muito dedicado. Acho muito 

mais do que merecido. Apesar de que o Alan hoje não esteja com a gente, é muito 

louvável essa homenagem que Vossa Excelência está propondo. Quero dizer que 

está de parabéns com esta ação”. 



 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Vale ressaltar, que na minha vida de professor, posso afirmar que o jovem Alan 

que teve a vida cessada precocemente, está entre os dez melhores alunos que tive 

a oportunidade de conviver. Nada mais justo do quê está homenagem. 

 

Para encerrar o nosso pronunciamento, falar sobre as indicações que já foram 

temas nos discursos anteriores. Vereador Tacinho, realmente a função do vereador 

é fazer as suas indicações, solicitar da prefeita e das secretarias, a resolução dos 

problemas de Atalaia. Mas, o vereador precisa saber e lembrar junto com a 

comunidade, que a estrutura que o município tem hoje para resolver os problemas, 

é a mesma que tinha há anos atrás. Peço aos cidadãos atalaienses, ao povo de 

Atalaia, aos vereadores de Atalaia, que comparem os oito meses de Governo da 

prefeita Ceci Rocha, com os oito meses de qualquer oito prefeito que já tenha 

passado na história de Atalaia. E veja, com a mesma estrutura que nós temos hoje, 

se lá atrás foi feito metade do que está sendo feito hoje. 

 

A gente vê as coisas acontecendo em nosso município. A gente vê reforma nas UBS. 

Reforma nas escolas. A gente vê o trabalho na Secretaria de Saúde, abastecendo as 

farmácias. A gente vê a Secretaria de Saúde preocupada em ofertar serviços extras, 

com a vereadora Janaína acabou de trazer pra gente, que vai haver o Mutirão de 

Mamografia. Nesses oito meses, com a mesma estrutura precária que sempre 

houve no município de Atalaia, as coisas estão acontecendo. É claro que não 

acontece do dia pra noite, porque ninguém é mágico. Mas, tenho certeza que num 

breve espaço de tempo, quem está metendo pedra, vai ter que se abaixar e se 

curvar, porque Atalaia está no caminho certo, Atalaia vai de vento e poupa e com 

fé em Deus, lá na frente iremos dar as mãos e dizer que Atalaia venceu”. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

 

“Hoje quero saudar a todos em nome do meu irmão Roberto. 

 

Vou iniciar pegando um gancho na fala do meu amigo vereador Anilson Júnior. 

Vereador Tacinho já tinha falado. Lembrando vereadores, que a reforma do 

Amâncio foi parada. Paralisaram as obras, por conta que aquela obra era feita com 

o dinheiro do precatório do FUNDEB. Então, como o dinheiro sumiu, ninguém sabe 

para onde foi, até hoje. Sei que a nova gestão está procurando até hoje o dinheiro 

e o dinheiro não entrou. 

 



Não é segredo, todo mundo sabe que o dono da empresa que está fazendo a obra 

no Amâncio é o meu primo, que tava sofrendo muito. Mas, graças ao nosso bom 

Deus, a prefeita Ceci Rocha conseguiu encontrar um caminho e dar início, 

recomeçar as obras com dinheiro próprio. Quem ganha é a cidade, são os 

estudantes, porque, se fosse depender da verba que foi iniciada a obra do Amâncio, 

estava parada até hoje e, para voltar, iria ser complicado. 

 

Hoje venho falar da minha indicação, onde tô pedindo a secretária de esportes, a 

Joana D’ark, para que seja iniciado um campeonato municipal de futebol master, 

acima de 40 anos. Só assim o meu amigo Tacinho, o meu amigo Marcos Rebollo 

pode jogar. Presidente vai ser o treinador. Acho que vamos fazer um time aqui na 

Câmara. 

 

Não especifiquei o horário aqui na indicação, mas vou sugerir o horário e o dia, 

que seja num dia de sábado e a tarde. Já tiveram outros campeonatos, pela manhã 

e tive no campo acompanhando. Um campeonato de manhã, o segundo jogo 

começando às 10 horas da manhã, e tem muito quarentão forte, mas também tem 

muito quarentão fraquinho. 

 

Se fizerem o campeonato, vai ser de suma importância para a cidade, já que o 

campeonato sempre é feito com a garotada e os que estão perto de pendurar as 

chuteiras, sofrem um pouquinho”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“Quero saudar a todos aqui através do presidente Cicero Melo, do Douglas Melo 

que trabalha comigo na parte de comunicação, a Atalaia FM, ao Atalaia Pop, aos 

amigos que estão me ouvindo. Estamos ao vivo nas minhas redes sociais, para 

passar essa mensagem a vocês atalaienses. 

 

Quero aqui parabenizar ao amigo Bart, um jovem que está aqui em Atalaia, que fez 

a trilha aqui em Atalaia. Acompanhei seu trabalho, que com muito esforço você foi 

um gigante para fazer aquela trilha acontecer. 

 

A inclusão social, a educação, o esporte, é muito importante. Só um dos defensores 

do esportes, porque a minha trajetória politica, começou trilhando no esporte, 

tentando jogar, que o sonho de todo garoto, toda criança, que é ser jogador de 

futebol.  

 



Falando no futevôlei, fui um dos pioneiros, que trouxe para cá esse esporte. 

Falamos do futebol amador, de rua, mas esquecemos um pouco do futsal, que uma 

das maiores vitrines de Atalaia era o futsal. Faço mais uma indicação a prefeita, 

para que ela dê uma revitalizada nesta quadra Raimundo Nonato, que volte para o 

padrão normal que ela foi feita há anos atrás, porque hoje não há condições 

normais de disputar um campeonato nesta quadra, porque é um risco. A outra 

quadra, que era de voleibol, está lá ociosa. Lá pode fazer um caixote de areai lá 

naquela parte que sobrou. Mas, hoje a quadra de esportes Raimundo Nonato não 

tem condições de disputar um campeonato atalaiense.  

 

Não vamos esquecer também que Atalaia foi vitrine do futebol alagoano, onde 

tivemos uma equipe aqui na primeira divisão, recebendo aqui CSA, CRB, ASA, 

Murici. Já estivemos na elite do futebol alagoano e, porque não voltar a elite. Mas, 

vamos voltar com um time de Atalaia, que leve o nome de Atalaia, com uma 

divisão de base que vai disputar a segunda divisão e depois a primeira”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Aproveitando o gancho, não poderia deixar, por ser atalaiense, ressaltar que o 

destaque atalaiense no esporte vem lá daquele campeonato do SESI, que o 

Comercial aqui já incomodava os grandes times alagoanos. As potenciais baixavam 

a cabeça para o Comercial Atalaia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“É verdade. Inclusive eu participei. O Comercial Atalaia mostrou que revelou vários 

craques para o futebol atalaiense. Atalaia sempre foi um celeiro dos jovens, que 

tentaram a vida no futebol”. 

 

Vereador Tacinho – Aparte 

 

“Só para lembrar ao vereador Anilson Júnior, que aqui na Câmara temos um 

campeão alagoano pelo Comercial Atalaia, que é o vereador Alexandre. Era muito 

satisfatório, para a população de Atalaia, quando não existia essa mídia toda, mas 

ficava no Rádio, ouvindo pelo Rádio. Saiam quatro ou cinco ônibus lotados e ainda 

ficava gente. Iam vê o Comercial Atalaia jogar, que levava o nome de Atalaia. O 

nome de um time aqui para nos representar, tem que ser um nome que pegue 

Atalaia. Por sugestão, o time mais famoso da história de Atalaia é Independente, 

que se estude uma maneira de colocar Atalaia Independente, pois prestigia Atalaia 



e prestigia o Independente, campeão da FUMEP, do Matuto. Colocou muitos 

jogadores para ser profissional”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Inclusive vereadores, estive com uma visita nesta semana do Ronaldo, que está 

com um projeto lindo que é o Independente Atalaia, que já foi tirado CNPJ, já tem 

residência física aqui em Atalaia. Vamos nos unir e, juntamente com a prefeita. É 

por isso que as indicações tem que ser feitas, pois é para trazer benefícios para 

nossa cidade. Tenho certeza que será abraçado não só por esta Casa, mas pelo 

Executivo, para que coloque Atalaia novamente no cenário alagoano. 

 

Atalaia é uma cidade metropolitana, perto de Maceió. Temos grandes jogadores 

formados na base de Atalaia. E, porque não voltar aqui e trazer equipes de juniores 

e depois de primeira divisão para o nosso município. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

 

“Falando tanto de esportes, quero agradecer a lembrança do vereador Tacinho e 

ao mesmo tempo, nobre vereador, tratar de um assunto com Vossa Excelência, 

pois naquela época ganhamos o troféu Lindolfo Collor, que hoje eu carrego na 

barriga. Tem o vereador Rudinho, Vossa Excelência que assiduamente tem 

praticado esporte em nosso município. Mas, tem aqui hoje aqui um dos grandes 

desportistas, jogador do Independente, o nosso amigo Peu, que também fez 

história no esporte do nosso município”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Para se ter uma ideia, estamos comentando sobre o esporte, sobre o futebol e os 

elos aumentam. O Cicinho era um cara que jogava muita bola, participavam muito 

do futebol aqui em nosso município. O Rudinho, o Tacinho, o Alexandre, o 

Anderson. Então, temos uma projeção, porque esporte, educação e cultura andam 

juntos. 

Temos que criticar na hora que tem que criticar. Elogiar na hora que tem que 

elogiar. O prefeito, os secretariados tem que estarem aptos a receber a critica. As 

vezes uma critica ruim alerta vocês para não errar lá na frente. 

 

O grande idealizador do Comercial Atalaia foi Zé Urânio e Fabinho, que com 

recurso próprio, pouco dinheiro, colocaram Atalaia na elite do futebol alagoano”. 

 



Vereador Anderson Medeiros  

 

“Acabei de receber uma mensagem aqui da secretária Joana D’ark confirmando o 

campeonato Master. É muito bom saber que ela está nos ouvindo e 

acompanhando nossos trabalhos”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Isso mostra que estamos conectados num projeto só, para o bem de Atalaia. Essas 

indicações voltadas é para cobrar melhorias para o nosso município. Esse 

campeonato master é bom, pois movimenta toda a cidade.  

 

Ontem falei com o Jhony e está acontecendo aqui a segunda divisão do atalaiense. 

Olha o número de atletas e de times que temos em nosso município, com times 

suficientes para termos uma segunda e primeira divisão em nosso município. 

Vamos olhar com mais carinho para esse pessoal que coloca time e anda 

engatiando pelo pouco apoio das gestões passadas. Times de todas as regiões. São 

pessoas que precisam de apoio.  

 

Esse projeto do esporte é para fazer um trabalho junto com eles, para dar apoio a 

esses  times, com material esportivo, bolas, redes. 

 

Cultura, na gestão passada, tive até um problema com o ex-secretário de Cultura, 

porque ele falou que tinha  pedido. Mas, não importa quem pediu, o que importa é 

que o cara seja contemplado, vá lá e receba o dinheiro dele. A verba não é dessa 

gestão, já vem da outra essa Lei Aldir Blanc. Temos cobrado através das nossas 

indicações, para que traga beneficio a população atalaiense.  

 

A função do vereador é fazer indicação, essa é a função nossa. Não vamos ficar 

aqui calado, porque tá no plano de ação. Pedi o wifi, vai lá e bota, trabalha 

conectado. Ninguém está aqui para tirar mérito de ninguém, estamos para 

trabalhar em parceria pelo povo”. 

 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

 

“Admiro Vossa excelência quando fala sobre indicações. Tem vereadores nesta 

Casa que está se rebaixando e diminuindo o poder que tem. A função do vereador 

é fiscalizar, legislar e pedir indicações. E, Vossa Excelência, com todo respeito, 

pediu a indicação porque é uma necessidade de quem vem de fora, de quem vem 



da zona rural, ter o wi fi. Então, é a função do vereador pedir indicação e o prefeito 

atender, pois quando o vereador pede é porque o povo está precisando”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Foi dito aqui que a Câmara é diferenciada. Realmente é mesmo. Nós entramos em 

2021 e falaram o que estava havendo com a Câmara, pois todo mundo está ativo. É 

que a população sentiu falta de um Legislativo cobrando e pedindo. Vejo todos os 

vereadores em suas redes sociais pedindo por seu Povoado, pelo nosso município. 

A competitividade é boa, mas melhor ainda para o povo que é quem está 

ganhando. É uma Câmara que briga e que vem aqui pedir para o povo. Tenho 

certeza que cada um de nós tem o objetivo único, que é ajudar ao povo atalaiense. 

Cada um quer se destacar, mas sim pedindo para o povo atalaiense.  

 

Quero aqui parabenizar a prefeita pela retomada das obras municipais. Vi a prefeita 

visitando a Creche no Deus É Fiel. Vi reforma de UBS na Branca de Atalaia. Reforma 

no Postinho do centro. O campo de futebol está apto a disputar qualquer partida 

em nosso município. Obras em Olhos D’água também. Aqui não tem briga de egos, 

nem disputa. Nossa única disputa é para que os projetos venham a ser realizados 

para que a população tenha o bem estar social. 

 

Agradecer a Deus primeiramente. Falar para todos os funcionários do SAAE, BRK, 

que tenho certeza que por esses dias tiveram boas noites de sono, porque saíram 

da incerteza, da dúvida de que seriam indenizados. E a prefeita relocou os 

funcionários do SAAE na Prefeitura, uma indicação do vereador Marcos Rebollo, 

pedindo e cobrando para que realocassem esses funcionários do SAAE na 

Prefeitura. O vereador Rudinho esteve com a prefeita na reunião. Estamos aqui 

brigando para que os funcionários tenham uma noite de sono tranquila, pois são 

funcionários que prestaram concurso público, que lhe dá uma garantia de você ter 

estabilidade para o resto da vida. Essa dúvida acabou na semana passada e quem 

ganhou com isso não foi o vereador Marcos, que indicou, não foi o vereador 

Rudinho, a prefeita Ceci Rocha. Quem ganhou foi o pai de família que está ali há 

mais de 15 ou 20 anos. 

 

Quero dizer a vocês atalaienses, que estive por esses dias, brigando por vocês. 

Foram entregues duas cadeiras de rodas, uma na Ourcuri e outra na Sucupira. Hoje 

um cidadão foi fazer a medida, para ser contemplado com uma cadeira de rodas. 

Dia 31 convoco todos os atalaienses para voltar ao otorrino em Maceió, onde tem 

cabine para fazer exames auditivos. Diagnosticando o problema auditivo vai 

ganhar aparelho, que não é barato, é de 6 a 15 mil reais. Dia 31, de 6 horas da 



manhã na Praça do Trevo. Eu vou está lá com vocês e vou está na clínica, para fazer 

esse exame final. Depois que for contemplado esses 17, vai outra turma de novo. 

 

Não estou aqui me promovendo, mas quando divulgo nas minhas redes sociais, 

outras pessoas me procuram. Postei para saber que tenho como chegar na pessoa 

que está precisando dessa ajuda. Foram três partos esse mês e duas laqueaduras. 

Custam 4 mil reais, mas conseguimos contemplar essas famílias. O importante é 

fazer o bem. É tudo 0800. Deixei também aberto para os colegas vereadores, 

porque aqui é parceria com o povo. 

 

Estarei cumprindo o meu mandato, que foi concedido pelo povo até 2024, se Deus 

quiser. Só quero que Deus me dê saúde, paz e sabedoria. Estou apto e aberto para 

o diálogo, para as discussões, para que venha melhorar. Temos que estar perto de 

pessoas que falem a verdade para a gente, para não erramos lá na frente. Aberto 

ao diálogo, para que a gente tenha a nossa e certeza, que toda critica que vim, vai 

servir lá na frente. Aprendi a acerta com o erro os outros. 

 

Tudo nesta vida é natural. Cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe e 

com seu estilo de agradar. Uns nascem para trabalhar, outros nascem para a briga, 

outros vivem de intrigas e outros de negociar. Para acabar de completar, o mundo 

só presta assim, é um bom e outro ruim, e não tem jeito pra dar. Quem tem o mel 

dar o mel, quem tem o fel dar o fel, quem nada tem, nada dar”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Povo da minha querida Atalaia, um bom dia.  

Inicio hoje meu pronunciamento nesta Casa hoje, com duas indicações. Uma ao 

diretor presidente do Atalaia Prev, para informar a esta Casa o porquê que o 

processo de aposentadoria está parado. Será que aquele projeto que esta Casa 

votou, foi para isso? Para deixar parado e prejudicar os aposentados do nosso 

município. Essa indicação é para informar o porquê que tá parada as 

aposentadorias. Tem pessoas que já chegou o tempo, tem o direito adquirido e 

precisa se aposentar. As coisas quando é aprovado aqui, é para o bem, mas acho 

que aquele projeto já tinha a intenção de maltratar os aposentados, que estão indo 

lá e está sendo barrado seu direito de ser barrado. Se isto estiver acontecendo, vou 

ao Ministério Público para vê o porquê tá acontecendo, se não estão respeitando a 

Lei. 

 

É o papel fundamental do vereador indicar. Tem outros que se esquece, que se 

despreza. Vereadores que para fazer privilégio de prefeito, de administração, ele 



mesmo se desmoraliza, quando diz que indicação não resolve. Indicação é a forma 

mais correta do representante do povo pedir.  

 

Estou indicando, que foi uma solicitação da população do José Paulino, onde tem o 

comércio do Tadeu e da Leticia, que aquela mão que vem da BR para entrar ali, que 

seja só mão. Quando vim do Aloísio Chulapa, entrar no antigo beco do Zé Neto. 

Que o secretário de Infraestrutura e o diretor da Guarda, faça um teste, coloque a 

Guarda Municipal para orientar, adequar, pois ali vai terminar tendo um acidente 

maior, uma briga”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Estive com o diretor Thyago, diga-se de passagem, um cara muito ético e decente. 

Estamos fazendo um projeto ali, para que no horário de pico, seja só saída. Já falei 

com o Maxwell, que conhece sobre mobilidade. Tanto pode ser feito entrando, ou 

um anel viário saindo. Depende do que for o melhor para a mobilidade daquelas 

pessoas”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Que seja feito um estudo com a Guarda Municipal. Se for aprovado, continuaria. 

Esta Guarda Municipal tem que trabalhar. Acho que devia ir para lá, já para fazer 

esse estudo. Com isso vamos evitar acidentes, brigas. Vou fazer uma filmagem lá e 

mostrar a população, o que está acontecendo”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Da forma entrando, caracteriza-se contramão. Por isso que vamos tentar fazer 

entrando pelo Zé Neto. Mas, o que importa é que resolva a situação do trânsito, 

pois é uma parte de comércio. 

 

Quando Vossa Excelência em botar a Guarda para trabalhar. Eu me orgulho muito 

dela, porque são guerreiros, que não tem hora, nem dia e nem tempo para 

trabalhar. Essa semana acompanhei uma ação da Guarda, as quatro horas da 

manhã organizando feira, organizando trânsito. Temos que tirar esse chapéu para 

esses guerreiros”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Não tiro o mérito da Guarda. Solicito que se faça esse estudo. 



Com todo o respeito, mas vi vereadores aqui, cito o nome, a vereadora Janaína que 

citou aqui falando da saúde do nosso município. Mas, eu acho vereadora que 

Vossa Excelência sonhou com isso e veio pra Tribuna falar desse sonho, porque a 

realidade de Atalaia está completamente diferente. Não existe exames. Foi para lá 

essa semana uma pessoa para marcar tomografia, mas perderam o papel da 

tomografia do paciente. Não está se conseguindo nada. 

 

Vereador Júnior do Anilson chegou aqui e disse que está funcionando tudo a plena, 

na maior maravilha. Vereador, Vossa Excelência tem que acordar também do sonho. 

Até agora a obra com recurso próprio do município, só está sendo feita a Prefeitura. 

Que sou, que está orçada e vou buscar informações, que tá pra gastar cinco 

milhões e setecentos mil. Vereadores parem de sonhar, de se enganarem. 

 

Veja vereadores, tem coisas para se trabalhar, mas vocês chegarem aqui com 

sonhos futuros. Tem coisas, principalmente o vereador Júnior do Anilson, vereador 

Alexandre Tenório, vereadora Lays que vi fazer live mostrando que ia trabalhar 

pelos educadores e não estou vendo isso. Está aqui os educadores com direito 

garantido, o juiz concedendo liminar e a falta de respeito dessa administração, de 

compromisso e não estou vendo os vereadores defendendo esses direitos, que tem 

direitos de dez anos, quinze anos. Direito adquirido e está sendo cortado. Já tem 

uma liminar e não está sendo cumprida a Lei. 

 

Agora, a liminar é cumprida para o pobre. Como teve a liminar, sem prévio aviso, 

tirando aquele povo de manhã, cinco horas da manhã, com policia acordando 

menino, chovendo, em tempo de pandemia. A liminar foi cumprida. Não vejo um 

vereador hoje chegar nesta Tribuna para defender aquele povo. Chegar nesta 

Tribuna para defender os artistas, os artesãos, que já tem uma liminar.  

 

Estive ontem com o secretário de Cultura, cobrando, pois já existe ordem do juiz 

para pagar. Disseram que iria pagar em setembro. Pedi para olhar com carinho, 

para pagar até o dia 30.  

Então, a liminar só funciona para o pobre? Acredito na Justiça do meu estado. 

Acredito no promotor, Dr. Bruno. Acredito no juiz, Dr. João Paulo. Ontem estive no 

Ministério Público e fui muito bem recebido. Acredito que vocês terão o direito de 

vocês, pois o vereador Mauricio está aqui vigilante e cobrando. Vou marcar mais 

uma audiência com o juiz par vê o porquê que essa liminar não está sendo 

cumprida. 

 

Por que, vereador, esta Casa aprovou uma Lei, que era dois anos, depois foi par a 

Lei, o vereador Marcos Rebollo indicou uma que foi para dez anos. Quem tinha seu 



direito adquirido lá atrás, essa Casa também deu direito e aprovou. E, porque vocês 

não estão cobrando que esta Casa cumpra a Lei e a prefeita pague o povo. Por que 

esta Câmara tá calada? Tem 13 vereadores, só o Mauricio que foi votado no 

município de Atalaia? Você não foram? Foram eleitos sem ter votos? Acho que não. 

A população votou em vocês para cobrar. Tem coisas que o vereador tem que 

chegar aqui e cobrar, não chegar aqui e fantasiar sonhos. Dizer que a Saúde, a 

Educação está boa. 

 

A única obra que está sendo feita neste município, é a reforma da Prefeitura. Eu 

denunciei um buraco que está ali, que gasta dois sacos de cimento e não fizeram. 

Os Postinhos de Saúde, que eu denunciei, fecharam tudo, alugaram casas e ainda 

não começou. Tive nos Olhos D’água, fechado e sem começar a obra. Tive na 

Branca, onde fiz a denúncia, está fechada sem começar a obra. Tive nas escolas 

onde denunciei, sem começar a obra. Então, como é que esta cidade está as mil 

maravilhas. Onde é que é esse sonho que quero sonhar com essa cidade linda?  

 

SEATA, povo de Atalaia, estou aqui para defender o direito de vocês, que vocês 

tem e esta Casa aprovou. Agora, não estou vendo nem os que são da categoria, 

pois esta Casa tem dois professores e não estão cobrando o direito que o 

professor tem. Muita gente passando dificuldades, em época de pandemia, com 

seus salários cortados. E aí? O que é que vocês dizem a população de Atalaia, com 

o sonho da cidade linda de vocês? Silencio total, porque não tem o que dizer. 

Fizeram até um minuto de silencio. Não concedo a Vossa Excelência a parte, pois 

tem certeza que Vossa Excelência vai querer dizer que a cidade está linda, sem ser. 

Vossa Excelência venha para a Tribuna como vim hoje e faça seu pronunciamento 

defendendo o povo, os educadores, os artistas, os agentes de saúde. 

 

Tem artista que precisar ir a Maceió, pois está havendo uma ação do Governo do 

Estado, de música. O artista não tem o dinheiro para ir se inscrever, pois está 

esperando receber. 

 

Agora, o mandato judicial as seis horas da manhã chegou no Deus É Fiel. E, estava 

lá toda a equipe da Prefeitura, com procurador e secretários. Para o pobre a ordem 

judicial foi cumprida, agora, para cumprir a ordem judicial para pagar o povo, não 

querem cumprir. É uma falta de respeito, de compromisso. 

 

Prefeita, deixe de ter o coração mal. Por que quando Vossa Excelência deixa de 

pagar o povo, falta alimentação na casa do cidadão atalaiense. Eu estou aqui 

passando por dificuldades, onde fui defender aquele povo e botaram duas viaturas 

para perseguir o vereador Mauricio Tenório. Mandaram duas viaturas me seguir e 



me revistar, mas graças a Deus estava tudo limpo e me liberaram. Agora, mandem 

me perseguir, porque estou defendendo e cobrando o direito do povo. Mandem 

me perseguir por está cobrando o direito do povo de Atalaia, que tem deles com 

10 anos ou mais, mas usurparam seus direitos. 

 

Confio nesta Justiça do meu Estado e tenho certeza povo de Atalaia, que eles vão 

conceder, porque isso é improbidade administrativa, se não cumprir. Esta Câmara 

tem que cumprir seu papel regimental, pois a prefeita mão está cumprindo ordem 

judicial, não está cumprindo a Lei que Vossas Excelências aprovaram. Isso já cabe 

crime de improbidade e esta Câmara tinha que apurar essa irresponsabilidade. 

Cadê os vereadores, o vereador novato? 

 

Está aqui população, os desmandos desta atual administração com a população de 

Atalaia. Me diga qual foi o bem que essa gestão já fez para o povo de Atalaia. 

Daqui para frente vou discutir méritos, pois tem coisas que vou mostrar a essa 

população e vocês vão ficar estarrecidos. Estou me preparando e no momento 

certo vou mostrar. Quero vê se esta Câmara vai ter coragem de ser contra essa 

população. Estou me preparando com documentos, fundamentado para mostrar o 

que está acontecendo no município de Atalaia. Precisava desse desabafo hoje, pois 

muita gente está sendo prejudicada em nosso município.  

O SEATA cobrou o Portal da Transparência. Estão colocando no Portal da 

Transparência erros, com o salário dos funcionários. É que na Justiça não voltaram 

ainda não, mas teve gente que já voltou as cargas horárias. Na próxima sessão vou 

dizer de que foram as indicações de quem já voltou, com apadrinhamentos 

políticos, para votar em A ou B. 

 

Quero desejar um abraço e força para vencer essas dificuldades que esse povo está 

enfrentando nesse município. Vou lutar cada vez mais por vocês, não vou desistir. 

Não tem dinheiro que me compre, não tem pressão que me compre. A população 

pode contar com o vereador Mauricio”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

 

“O vereador ele fala e corre. Nunca fica para escutar a verdade. Nem passa aparte, 

só sobe para falar mentiras. E, quando é hora de escutar a realidade, ele corre. Não 

escutou um discurso meu, porque sabe que vai receber a resposta com 

responsabilidade. 

 

Primeiro quero iniciar, pois foi tocado muito no assunto do esporte. Parabenizar a 

todos que estão empenhados em ajudar esta classe, que realmente é importante, 



traz inclusão social. Sou um grande desportista, todos me conhecem. Sessão atrás 

fiz esse requerimento, falei que era importante criar essa Lei, porque vinha 

sentindo a dificuldade de ajudar o esporte, Muitas vezes quando eles nos 

procuram, já vi o Marcos ajudar, alguns vídeos incentivando o esporte. Janaína, 

Tacinho, Toni lá na Vila. A gente tem que regulamentar um jeito da Prefeitura 

bancar essas despesas e assim incentivar essa prática em nosso município. Com 

certeza vai ter o meu voto. Me antecipo para dizer que vou entrar com uma 

emenda, sugerido que esta Lei leve o nome do nosso grande ídolo e maior 

representante do esporte de Atalaia, que é o Aloisio Chulapa. Nada mais justo do 

que a gente homenageá-lo com o nome desta Lei. 

 

Quero aqui chamar a atenção com relação a indicações. Primeiro, no meu 

entendimento, ali tem várias indicações em cima da Mesa Diretora. É só pegar o 

texto e ler que tem lá indico ao excelentíssimo prefeito que faça isso. Se há 10, 30 

anos você fez uma indicação a determinado prefeito e não foi atendido, problema 

seu e dele. Vá procurar ele para ele resolver. E vai ficar para o resto da vida uma 

indicação que você fez a fulana de tal. Agora você vai ter que refazer a prefeita Ceci 

Rocha, porque a sua indicação ao prefeito fulano de tal, já se venceu. Já prescreveu 

e não serve mais. Tocar num assunto aqui e diz há já fiz esta indicação em 1900. 

Não é assim não.  

 

Vinha comentando isso até de brincadeira, mas quero que faça uma indicação 

minha aqui, para a Excelentíssima prefeita Ceci Rocha, que seja resolvido todos os 

problemas de Atalaia. Calçar todas as ruas, UBS em todos os Povoados, calçar toda 

a Zona Rural, pagamento em dia, Saúde, Educação e transporte. Coloque tudo, pois 

toda hora que surgir uma indicação, vou fazer parte. 

 

As vezes, alguns não entendem que o direito dele, é direito do outro cobrar. Não é 

porque um pediu uma coisa, que o outro não pode pedir. Isso fortalece aquele 

pedido e a população tem a maior chance de ser atendida. Peça quantas vezes for, 

mas quem vai fazer, quem vai executar é a prefeita. A gente só pede, não consegue 

a dotação orçamentária para executar aquela obra”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Realmente que faz o pedido hoje, refazer indicação pedir a outra gestão, isto é 

válido para qualquer vereador, ou qualquer gestor. A pista de skate o vereador 

Quinho pediu lá atrás, hoje não está mais aqui, o prefeito não é mais o mesmo e eu 

refiz esta indicação. Tomara que a nossa prefeita execute. O Marivaldo pediu o 

acesso à Porangaba, eu refiz agora em 2021. Porangaba ligando a Ouricuri”. 



 

Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Sobre a questão desta indicação, repito as minhas palavras que é um direito de 

cada um e não existe em lei nenhuma que impeça que a indicação de um vereador, 

seja refeita por outro. Não há para quê estar aqui dizendo eu que fiz. Como a 

nobre vereadora pediu agora, primeiro do que eu, eu posso pedir a mesma. Mas, 

para não fazer isso, vou pedir para subscrever a indicação, caso queira que eu 

subscreva. Se não puder, vou fazer a mesma indicação.  

 

Se equivocou o nobre vereador Mauricio, dizendo que os vereadores estavam 

fazendo média com a prefeita. Ele é tão fraco de mente, de memória, que a 

minutos atrás me pronunciei e não disse nada disso. Dizer que estamos sonhando? 

Nós estamos sonhando e o sonho está sendo realizado. Tudo o que se falou está 

acontecendo. Dizer que não começou as obras do PSFs? Então você está indo para 

a Branca só até a Chã. O senhor parou na praça esta semana, conversou comigo e 

viu a grande obra que está sendo realizada no PSF 1. Acho que temos que ter mais 

cautela e responsabilidade para comentar. Tenta denegrir a imagem do vereador, 

dizendo que fica calado. Mas, se não quiser que fiquem calado, o senhor desse o 

aparte. 

 

Agora tanto esforço que o vereador Mauricio Tenório faz para dar certo, que 

esqueceu de fazer no Governo passado, quando Vossa Excelência era o líder do 

grupo do prefeito Chico Vigário. 

 

Toda indicação serve, mas toda indicação que é realizada é mérito do gestor”. 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Em cima do seu pronunciamento, que o senhor vereador Mauricio Tenório 

procura sempre sair na hora em que as verdade começam a aparecer, precisamos 

destacar que agora a pouco presenciamos um grande espetáculo na Câmara 

Municipal de Atalaia. Realmente um ator digno de um oscar da Rede Globo, 

distorcendo as palavras do vereador Anilson nesta Casa. Em nenhum momento 

falei que Atalaia está mil maravilhas, mas falei e falo que comparando os oito 

meses do Governo atual, com oito meses de qualquer Governo que tenha passado 

por Atalaia, Atalaia vem avançando muito. Tínhamos quatro quadras abandonadas, 

inacabadas e usadas para maloqueiros usarem drogas, para prostituição, tomar 

cachaça. As obras das quadras voltaram e tenho certeza que serão entregues nos 

padrões para a comunidade de Atalaia. Nos últimos oito meses foram iniciadas 



reformas nas escolas municipais, para poder reiniciar as aulas, como a Escola do 

Fortunato e a sonhada escola da Ouricuri, que há muito tempo necessitava de uma 

reforma. As UBS. Computadores adquiridos para a rede municipal. Fardamentos e 

kits escolar para os alunos. Construção da creche dos Olhos D’água, retomada da 

creche do Deus É Fiel. Atalaia não melhorou, mas tá melhorando e aos poucos vai 

se tornar uma cidade equiparada ao município do Pilar. 

 

Quanto a questão das cargas horárias, o primeiro vereador a levantar a bandeira foi 

o vereador Anilson lá atrás. Inclusive estamos dando suporte jurídico para qualquer 

servidor. A situação do vereador Anilson nesta Casa, é fazer o diálogo com a 

gestão para poder as coisas possam se resolver”.   

 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 

“Quero sugerir que a Secretaria desta Casa, forneça a todos nós vereadores, as 

atuais indicações que já foram realizadas este ano. Que a Secretaria relacione todas 

as indicações, vereador por vereador, para poder nos guiar na hora de fazer as 

nossas indicações. 

 

Quando a gente ver essa busca dos vereadores ativos, querendo postar, querendo 

dizer e mostrar o que faz ou o que não faz, nas redes sociais. Isso é importante. 

Esse é o efeito Ceci Rocha. Tinha o costume de não trabalhar assim, mas, desde 

que a Ceci Rocha assumiu o município, ela é um grande potencial nas redes sociais 

como politica, uma das poucas no estado que tem essa força na internet. Esse bom 

resultado reflete em n´s vereadores e a gente tenta seguir esse bom caminho. 

Parabéns Ceci, por sempre estar mostrando a realidade do seu trabalho e aos 

atalaienses, que você cuida com responsabilidade.  

 

Cada um tem o seu modo. Se eu fosse postar a todos que eu ajudo, acho que 

ficaria o dia todinho postando na internet. Cada um tem seu modo de agir. Tantas 

e tantas  pessoas eu ajudo na Saúde, construção, esporte, seja lá o que for. O 

salário que tenho aqui, estou recebendo porque o povo quis me conceder esse 

direito. Então, gasto com eles mesmo, não tem problema. A exemplo do que o 

meu pai fazia. Lá na frente o povo reconhece. Para um vereador que só teria 600 

votos, se tornou o mais votado da história de Atalaia. Vou continuar agindo desse 

modo, gastando o meu dinheiro com o povo. Pode até as vezes não postar, mas 

eles sabem da relação direta com este vereador. 

 

Aposentadorias, que o nobre amigo Mauricio falou que estão paradas. A nova 

gestão do Atalaia Prev, está num trabalho continuo, sério, para dar sequencia ao 



montante de processo que estavam lá parados há muitos anos. Mais um assunto 

que não era cobrado em nenhum momento, por este mesmo vereador, na gestão 

passada. Mas, a amiga Lucinha, que está de frente, está tomando os devidos 

cuidados com a parte jurídica do Atalaia Prev, e está dando andamento nestes 

processos, principalmente de tempo de serviço. Os de saúde, precisam de uma 

análise maior, de uma avaliação médica, de uma composição na verdade. 

 

Sobre a indicação que o Mauricio citou da Rua da Leticia, nós já tínhamos discutido 

sobre isso aqui, há algum tempo atrás, quando tínhamos falado da Rua principal 

aqui, da ponte, com o gelo baiano e daquela Rua. Assim, nada impede que ele faça 

a mesma sugestão, é um dever que cabe a todos. É um trabalho conjunto que os 

vereadores vem fazendo e isso é o que importa, porque a gente está enxergando 

os problemas que venham surgi com o desenvolvimento da cidade. É natural, 

aquela Rua não era de comércio, e hoje é a principal Rua de comércio que está se 

tornando em nosso município. 

 

Sobre a questão de que a Prefeitura não está cumprindo ordem judicial. Esses 

professores que tiveram redução de carga horária, sequer havia algum papel 

garantindo o direito deles dessa complementação. A secretária Glauciane, 

juntamente com o Jurídico da Prefeitura, fez como regulamentar essa 

complementação da carga horária, que só para lembrar, foram dadas inúmeras 

vantagens pessoais as vésperas da gestão passada. Quem quis aderir ao edital que 

foi feito pela Prefeitura, de imediato teve a devolução das cargas horárias. Quem 

optou em entrar na Justiça, tem que aguardar o fechamento do andamento 

processual e a gente sabe que no Brasil, muitos recursos cabem após uma 

sentença. 

 

Agora, dizer que os direitos não estão sendo pagos, vereador Mauricio acho que 

você não está entendendo bem o que está acontecendo em Atalaia. Pegamos um 

município com salário atrasado, onde o mês de dezembro não foi pago. A 

Prefeitura mês passado pagou salário de dezembro, sexto, tudo que os professores 

tinham, que ficou pra trás e você na função de líder não cobrou ao seu prefeito. Tá 

dizendo que não está sendo pago, mas vai pagar o quê, se já foi pago tudo.  

 

E vai ser pago também aos artistas dessa terra, contemplados com a Lei Aldir Blanc. 

Para quem não sabe foi sancionado pelo Bolsonaro lá em julho de 2020 e o último 

município que recebeu, recebeu em novembro de 2020. Só que vocês já tinham 

levado uma lapada nas urnas e desistiram de pagar esses artistas da terra. O 

dinheiro iria ser devolvido ao Governo Federal, porque não foi prestado contas, 

não deixou eles empenhados. Você, artista atalaiense, que está prestes a receber 



esse salário, essa ajuda financeira, vai receber sim, mas vai receber pelo empenho e 

trabalho da Procuradoria do município e da prefeita Ceci Rocha. Não é porque o 

vereador Mauricio foi atrás de secretário, de A ou B. Na hora que ele tinha o poder 

de resolver, ele se escondeu e não pensou em vocês. A prefeita está buscando os 

meios legais para repassar esse dinheiro a todos vocês, que são merecedores e que 

contribuem com a cultura e o lazer do nosso município. 

 

Esses professores que o nobre vereador Mauricio luta tanto, foram os mesmos 

chamados de maloqueiros na gestão passada. Acho que quem apanha não 

esquece não. Vocês devem estar lembrados disso. Hoje vem aqui querer dizer que 

luta pela classe. Os problemas de vocês estão resolvidos, a prefeita Ceci Rocha 

resolveu os problemas de vocês, quando botou o pagamento do salário de 

dezembro como prioridade. 

 

Quero deixar aqui os parabéns a todos os secretariados de Atalaia, a prefeita Ceci 

Rocha pelo trabalho que vem fazendo. Parabenizar a Câmara de Vereadores por 

estar tão ativa e trabalhando. Podem contar com este amigo aqui, no que puder 

ajudar. Os diálogos são bons e os embates importantes para a cidade. É isso o que 

a população espera da gente, um trabalho com responsabilidade e não com 

mentiras, querendo jogar ideias na mente da população, onde a verdade sempre 

chega. 

 

Dizer a todos os atalaienses, que o vereador Rudinho chegou nesta Casa para 

cumprir seu papel, com responsabilidade, porque vocês acreditaram em mim e 

assim será durante esses quatro anos”.          

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) - Presidente 

 

“Uma boa tarde a todos os atalaienses. 

 

Só lembrar a vocês de Atalaia, aos desportistas de Atalaia, que o vereador Cicinho 

Melo também é um defensor do esporte, onde tive o privilégio de participar de 

vários campeonatos aqui municipais, onde os campeonatos tinham aquela força. 

Mas, com o  tempo ele veio se acabando. Atalaia ela está de parabéns com esse 

novo projeto, que vai dá um incentivo ao esporte. 

 

Quero pedir a secretária de esportes, que o mais breve possível comece os 

campeonatos, porque já vem a estiagem no mês de setembro e que faça os 

campeonatos municipais como tinha antigamente. Um campeonato esse que dava 

prazer dos times jogarem, das torcidas irem a campo para vê os seus times. Atalaia 



é uma cidade desportistas, como falou o vereador Marcos Rebollo, a questão do 

futsal, aqui era um dos maiores campeonatos que tinha. Ali a quadra era um centro 

de movimentação. 

 

 

Como tem vários jogadores no nosso município, como o Aloísio Chulapa, como o 

zagueiro Marcio Pereira, Neto Moura, Ronaldo, Beto Galego, que tiveram o prazer 

de ser profissional. O vereador Alexandre que disputou um campeonato de base. O 

vereador Cicinho também passou três anos no CRB e foi campeão alagoano de 

Júnior. Não segui minha carreira por uma fatalidade, mas gosto e ajudo dentro do 

que posso, o esporte de Atalaia. Eu trouxe um time do CRB para jogar no Povoado 

Santo Antônio, naquela época. 

No meu Povoado existe o campo que eu não posso jogar, por ser particular, então, 

em termos de jogar, tenho 49 anos e resolvi dar uma parada. Agora só ajudar 

como eu posso. Posso até ser um treinador de um time, mas para jogar, estou fora. 

 

Ao povo de Atalaia, o que tenho a dizer é que o vereador Cicinho também trabalha. 

Acho que todos os vereadores aqui trabalham, cada um com sua missão e seu 

projeto de trabalho.  

Todos realmente trabalham e Atalaia não está no atraso, está no desenvolvimento. 

Agora, a gente vem sofrendo pelos Governos que passaram. Você investir de novo 

numa quadra que já destruíram duas vezes, uma cidade dessa para se recuperar 

não leva menos de 10 ou 20 anos. Para se comparar Atalaia com Pilar, vai demorar. 

Nosso município numa crise que se encontra, pegando o dinheiro em que poderia 

estar fazendo outros benefícios para a população, mas gastar de novo numa 

quadra poliesportiva, em cinco. 

 

Atalaia está no caminho certo. Não é fácil. A prefeita Ceci Rocha está de parabéns, 

os vereadores estão de parabéns. A quantos anos a gente não vê o salário do povo 

em dia e isso já foi feito no Governo Ceci Rocha. 

 

Quanto a carga horária, é uma discussão hoje da Justiça. A Câmara de Vereadores 

não vai poder fazer nada, pois foi pra Justiça, é uma questão judicial. 

 

Mas, Atalaia está se desenvolvendo, está crescendo, todos os vereadores lutando, 

porque esse é o objetivo do vereador. O vereador que quer que Atalaia regrida, o 

porquê quer ser vereador? Todos querem que ela cresça, agora o processo é lento. 

Dificuldade existe, mas com certeza Atalaia vai sair dessa dificuldade que se 

encontra. 

 



Para finalizar, pedir uma Moção de Pesar para um amigo nosso, que não tivemos 

dar essa Moção na semana passada, que é ao Zé Pedro da Luz, um amigo nosso, 

um funcionários público. Um minuto de silencia e uma Moção Coletiva em nome 

de todos os vereadores, por essa fatalidade que aconteceu em nosso município”.     


