
 
 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 18 de maio de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC)  

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) – Presidente 

 

“Convido os vereadores José Táscito e Toni Barros, para conduzir o presidente da 

Câmara de Vereadores do Pilar, nosso amigo Tayrone, ao Plenário e também o 

Procurador da Câmara do Pilar. 

 

Quero pedir um minuto de silencio pelo falecimento do nosso amigo Ebian, 

funcionário público do nosso município”. 

 

Vereador Toni Barros (MDB) 

 

“Vamos pedir um minuto de silencio também pelo falecimento do pai nosso amigo 

vereador Neto Acioli, o senhor Didi”. 

 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

 

“Convido os vereadores Neto Acioli e Toni Barros para conduzir ao Plenário o 

procurador do município de Atalaia, Dr. Nicolas Costa. 

 

Quero dizer aos senhores vereadores que o prazo de oratória na Tribuna são de 

dez minutos, improrrogáveis, sem o uso da a parte. Com a parte, são 15 minutos. O 

vereador que insistir, vai ser desligado o microfone. É o que diz o Regimento 

Interno desta Casa”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 



“Primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer uso 

da Tribuna. 

 

Estou aqui apresentando uma Indicação que já foi lida aqui, atendendo sugestão 

do nosso amigo Rummenigue, também numa rua lá na Vila, colocar o gelo baiano 

e, se possível, um guarda municipal para ficar na Praça. E, que não seja um guarda 

fixo, para está todos os dias, pois geralmente pega amizade e fica mais complicado 

para trabalhar. 

 

Sobre o que está na matéria para ser aprovado, falo da questão do Atalaia Prev, 

dizer que sou favorável e voto no projeto. Voto porque ninguém vai mandar e 

ensinar eu a pensar e agir. Voto de acordo com a minha consciência. Tenho cinco 

mandatos consecutivos e com mais esse agora, são seis mandatos. Na história 

política de Atalaia eu nunca vi entrar um presidente que não fosse a favor do 

prefeito. Esse sistema que está aí, não é um sistema democrático, é um sistema que 

tem formado um Conselho, que tem representante do Poder Legislativo, do 

Sindicato dos Trabalhadores e do Executivo. Direta ou indiretamente, sempre elege 

o que o gestor está querendo, nunca mudou essa história em Atalaia e aqui é 

Atalaia. Respeito a posição de Viçosa, de Maribondo, do Pilar. Lá nessas cidades 

são uma situação, aqui é outra. E, eu sou criado aqui, na Branca de Atalaia. O que 

pode acontecer é que em mandatos atrás, essas pessoas do Conselho elegiam o 

presidente. O que vai mudar é o seguinte, antigamente se barganhava para votar 

no presidente, seu A e seu B negociava. Nem sequer chapa existia para concorrer. 

Gostaria de saber qual a desmoralização nisso? No que está ofendendo? O Atalaia 

Prev é meio mundo de responsabilidade, onde o presidente eleito toma conta, mas, 

se dê errado, quem é que paga? Não tem responsabilidade nenhuma. A 

responsabilidade fica para o gestor. Então, nada mais do que justo que se coloque 

uma pessoa da confiança do gestor, pois é de muita responsabilidade. Estou aqui 

para apoiar qualquer coisa que for, de qualquer Instituição, mas tenho que ver o 

que está fazendo. Se fosse uma gestão democrática, aí está certo, mas não é. 

 

O representante do Legislativo, quem indica é o presidente. Quando foi que você 

viu um presidente contra o prefeito? Rapaz, vamos para a prática, não vamos 

brincar de que não entende das coisas. As pessoas que estão cobrando, entendo o 

sistema como é. Sempre foi assim, a não ser que mude para o sistema democrático. 

 

Mas, nesse momento, o mais viável é o que está sendo apreciado hoje, que tem o 

meu total apoio. Respeito as posições contrário. Só quero repetir que esse projeto 

está sendo colocado em Atalaia, a história daqui é daqui. A da Viçosa é da Viçosa, 

Maribondo é de Maribondo e de outros municípios, são de outros municípios. 



 

Antes de começar aquele tumulto, assim que cheguei, escrevi isso aqui, Deus é 

todo poderoso. Não vamos pensar aqui, porque estamos de paletó, temos diploma, 

eu tenho seis, mas o poder quem tem é Deus. Vamos nos respeitar, respeitar uns 

aos outros, porque isso aqui é passageiro. Cada um tem o seu propósito. Oposição 

é oposição. Governabilidade, é sustentação. Vamos nos respeitar, cada um fazer o 

seu papel. A matéria está aí e quem quiser vota, quem não quiser não vota. Vamos 

pensar mais em Deus. Será que Deus quer que esteja um ofendendo o outro? E, 

quando sair daqui, o que foi que lucrou com isso? Quem planta colhe. Estou aqui 

plantando a paz e quero que a harmonia desta Câmara exista, mas exista de 

coração, não exista só na boca.  

 

E, mas respeito, não só na Tribuna, mas fora daqui. Se eu tenho essa Indicação do 

gelo baiano, essa Indicação que está fazendo é o Tacinho. Qual o lucro que vai ter 

de chegar aqui e dizer eu vou fazer isso. Cicinho faz uma ação, tem que 

parabenizar o Cicinho, as cobranças que estão sendo feitas, as posições de cada 

um. O que não posso é atropelar. Se esse pedido, esse trabalho é do vereador 

Rummeniggue, tenho que chegar nas redes sociais, na Tribuna, dentro da minha 

casa, elogiando seu trabalho. A paz começa por aí. As vezes você quer avançar, 

mas avança, avança, não sabe por onde está andando e quando quer voltar, se 

perde. É o conselho que dou a Casa toda. Prezo e luto pela paz e harmonia se faz 

dessa maneira, respeitando”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Hoje nesta Casa está em tramitação seis projetos de suma importância para o 

município. Cinco oriundos do Poder Executivo e um Projeto da vereadora Lays 

Melo, a quem quero parabenizar, porque institui o desjejum para as crianças nas 

unidades escolares, o que é de grande importância. Parabéns Lays, tem todo o meu 

apoio e a Educação de Atalaia só avança com um projeto dessa magnitude. 

 

Temos aqui hoje cinco projetos do Exeutivo, que já foram lidos, enviados às 

Comissões, já estão nesta Casa desde o dia 5 de abril. Já foram votados em 

primeiro turno e hoje irão para o segundo turno. 

 

Projeto do Refis, Projeto que institui os benefícios eventuais de grande importância 

e avanço na Assistência Social do nosso município, onde ele institui o auxílio 

maternidade, auxílio funerário, auxílio moradia, auxílio cesta básica, entre outros 

que só irão trazer benefícios a população mais carente e que mais precisa, em 

nosso município. Um outro Projeto é a criação de um Conselho de Turismo e do 



Fundo de Turismo. O Projeto de número 6, de grande importância, muito esperado 

pela população mais carente de Atalaia e muito falado pela prefeita Cecília Rocha 

na sua campanha e que hoje tenho certeza que os 13 vereadores que estão aqui, 

irão votar favoráveis, que é o Projeto do Bolsa Viva Bem. Irá contemplar duas mil 

famílias mensalmente com uma bolsa de 100 reais. Isso a gente sabe que não só 

essas duas mil famílias, mas sim duas mil pessoas recebendo 100 reais por mês e 

injetando esse recurso na economia do município. Atalaia só tem a ganhar, a 

população só 6tem a ganhar. Visando beneficiar aqueles que mais precisam. 

 

Um Projeto não menos importante, de uma esfera maior, que é esse do Atalaia 

Prev. Queria fazer uma breve explanação do que nós temos hoje e o que esse 

Projeto vem a contemplar. Esse Projeto que nós temos hoje, visa reorganizar a 

estrutura funcional do Atalaia Prev. O que nós tínhamos até hoje, não existe em Lei 

no município de Atalaia, que o Atalaia Prev, a sua diretoria, chega através de 

eleição. Algumas pessoas me procuraram e fiz a seguinte pergunta, quantas vezes 

você votou, você participou numa eleição para direção do Atalaia Prev? As pessoas 

me responderam, nunca. 

 

O que ocorre, como o vereador Tacinho me antecedeu explicou, existe o Conselho 

do Atalaia Prev, que é deliberativo e fiscalizatório. O Conselho é composto por seis 

pessoas, entre eles, escolhia dois nomes, que dentre esses dois nomes, o gestor 

escolhia um deles. Ora, eu iria me fiscalizar, porque se o Conselho é órgão 

fiscalizador da presidência do Atalaia Prev, então como é que o presidente iria ser 

escolhido dentre um do Conselho que ele mesmo vai se fiscalizar. Essa é uma das 

mudanças que está acontecendo hoje, na reorganização do Atalaia Prev. 

 

Uma outra situação que me chama atenção, é que será feita as indicações, pela 

gestora e pode sim ser feita com pessoas do quadro efetivo do município. Mas, 

talvez vocês não tenham conhecimento nobre vereadores, o que acontecia com 

membros da diretoria do Atalaia Prev, é efetivo do município, o que pode, mas 

legalmente deveria optar pelo seu salário. Mas, não. Ia receber por estar na direção 

do Atalaia Prev e continuava recebendo pela folha de efetivo. Quer seja da 

Educação, quer seja da Saúde, da Assistência, da Administração. Isso não é a 

vereadora Janaína que está dizendo aleatoriamente, isto está no Portal da 

Transparência. As pessoas recebiam do seu cargo efetivo, onde não estava 

trabalhando e recebia da sua função de diretor administrativo, de presidente, enfim, 

da função que estava exercendo no Atalaia Prev. Nesta reorganização, para quem 

teve a curiosidade, falo dos nobres colegas, afinal o projeto está com a gente, ele é 

bem claro quando diz que os cargos devem ser exercidos por servidores do quadro 



efetivo, devendo optar pelo cargo comissionado que vai exercer ou pelo seu cargo 

efetivo. 

 

Então, a vereadora Janaína vai achar que essa reorganização está errada, que vai 

atrapalhar a vida do servidor ativo e inativo?”. 

 

Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Quer dizer que o rapaz ganhava como efetivo e mordia no cargo de comissão? E é 

esse sistema que querem deixar? Simplesmente acho um absurdo uma coisa dessa. 

O bom mesmo seria entrar na Justiça, para quem recebeu ilicitamente, retornar o 

dinheiro”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Falo vereador o que está aprovado em Lei por esta Casa, onde seis ou sete 

vereadores estavam, é a Lei 1.131 de 2020, aprovada nesta Casa no dia 18 de 

agosto de 2020, onde a gente já reorganizava, mas agora tem essas alterações. Era 

essa prática que vinha acontecendo e acredito que essa alteração é bom pra mim, 

enquanto servidora. 

 

Temos aqui vereadores efetivo do quadro do município. Quero olhar lá na frente. 

Nós temos hoje uma Instituição falida. O que se precisa hoje são de pessoas 

técnicas para vê se ressuscita o Atalaia Prev. Para vê se eu sei lá quantos anos, vou 

conseguir me aposentar. Hoje, estou contribuindo, mas na incerteza de me 

aposentar. Hoje tenho certeza que se continuar como estar, eu e muitos outros no 

tempo de serviço que tenho, não vou conseguir me aposentar. 

 

O projeto vem para melhorar a situação do servidor. Temos hoje uma Instituição 

maior que é o INSS, onde existe um teto de quase sete mil reais. Atalaia, nesse 

projeto de 2020, é que ficou instituído que o teto das aposentadorias de Atalaia, 

não poderão passar do limite do teto do INSS. Mas, a gente sabe que em 2020 o 

limite de Atalaia era o céu. Temos aposentadoria de 12, 13 mil. Digo porque o 

vereador Marcos solicitou a folha do Atalaia Prev e existia aposentadoria nesse 

montante. O dobro do que o INSS paga. É esse o Atalaia Prev que a gente quer 

que continue? Onde são dadas gratificações todo ano, para se aposentar com 

gratificações uma em cima da outra? E, aquele que trabalhou seus 30 ou 35 anos, 

ganhando seu salário mínimo, se aposentou com seu salário mínimo. 

 



A vereadora Janaína do Cal vota favorável desde já ao Projeto da reorganização do 

Atalaia Prev”. 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

 

“Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por tudo. Agradecer a presença do 

Dr. Nicolas, do vereador e presidente da Câmara do Pilar, Tayrone e do procurador 

da Câmara do Pilar. Sejam bem vindos a esta Casa. 

 

Agradecer a presença da minha esposa, do meu filho, da Guarda Municipal, do 

Atalaia Pop ao meu amigo Phablo, a Rádio Atalaia Fm. 

 

Como todos sabem, eu perdi um dos bens mais precioso da minha vida, que foi 

meu pai. Quero agradecer ao meu amigo vereador Fernando Vigário por ter 

solicitado a esta Casa que fosse colocado luto na sessão passada. Agradeço ao 

presidente Cícero Melo que esteve lá no sepultamento do meu pai, o Toninho, meu 

amigo Alexandre, Tacinho, os que não puderam comparecer, mas enviaram uma 

mensagem, me dando esse apoio, nesse momento tão difícil. 

 

Gostaria de agradecer também a mensagem e a presença do ex-prefeito, amigo do 

meu pai, o Chico Vigário. Por ter postado em suas redes sociais um apoio, pelo 

falecimento do meu pai. Obrigado Chico por esse apoio que nos deu. Também o 

Júnior, seu filho. 

 

Tenho algumas indicações que espero que os amigos votem, que são coisas boas 

para o nosso município. 

 

Vereador Fernando, eu não era de frequentar muito a Câmara de Vereadores. 

Concorri antes três vezes, me elegi na quarta. Aqui sei que todos, que não é avô, é 

pai, acho que com exceção da vereadora Lays Melo. Sei e respeito os dois lados, 

pois sei que aqui é tipo time de futebol, um quer fazer o gol e outro quer defender. 

Agora, os senhores como advogados, eu estou achando isso aqui muito mais 

parecido nas terças-feiras, nesta Casa de Leis, não sou ninguém para dar lição de 

moral, mas tô achando mais parecido com dia de rebelião no Baldomero 

Cavalcante.  

 

Não estou dizendo que está certo ou errado, mas todos são pais de família, 

merecemos respeito, essa Casa merece respeito, a sociedade merece respeito. 

Todos são meus amigos aqui, me dou com todos. É pela paz, como falou o 

vereador Tacinho, meu companheiro de partido. 



 

Vamos ter mais calma, pois o que vale nessa vida é o nosso nome e as amizades 

que a gente. Meu pai dizia que o homem é como fosse um espelho, você soprou, 

ele manchou. A vergonha do homem é a mesma coisa. É muito pesado e perigoso. 

Só peço aos meus amigos paz, harmonia e união. Um defende, o outro ataca, mas 

faz parte da situação e da oposição. 

 

Peço a Deus e a Nossa Senhora que coloque meu pai em um bom lugar, com fé 

em Deus”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“É um momento, gostaria de me reportar aqui a sessão passada, quando foi votado 

aqui. Não tive como entrar na sessão, pois o sinal estava péssimo. Aliás, esta 

péssimo a Internet. Liguei para o Júlio e pedi que avisasse ao senhor presidente. 

Hoje temos que fazer o meia boca, como dizem, porque os projetos já foram 

votados em primeiro turno. 

 

Temos que expor as nossas posições. Particularmente, dos seis projetos, sou 

contrário a dois. O número 2 e o número 3. O resto eu aprovo sem discussão. O 

primeiro, o número 2, do refis, da carta de recurso para o município, acho eu que é 

fora de hora, sem sentido. Estamos vivendo uma pandemia, onde ontem a gasolina 

era cinco e quarenta e pouco, hoje amanheceu seis e setenta e nove. Onde vamos 

a frente aumentando imposto municipal. O quilo de carne beirando os 80 reais, 

essa semana deve ir para 100 reais, com o aumento da gasolina. O marchante vai 

comprar o gado no sertão, tem que transportar e a carestia, a cada da dispara. Por 

isso que digo que não é hora de apertar o povo, é hora de dar um jeito de eles 

ganharem dinheiro entre eles, para que o município não venha a bancarrotas.  

 

Nobre vereadora, gostaria de agradecer a explanação que a senhora fez pelo 

projeto aqui, que não estava presente. Mas, quero alertar alguns fatores. Lá na fila 

da aposentadoria existem mais de 30 nomes, que já cumpriram os seus tempos de 

serviços, que se tem algum critério de gratificação incorporada, não são culpa deles 

e nem culpa nossa. Queria apenas mostrar o parâmetro. Quem trabalhou trinta e 

poucos anos, tem gente que trabalhou 35 e 36, está lutando e não conseguiu. Tem 

lá uma incorporação, por exemplo, do dobro da renda e ela tem família. E, família 

precisa ir para feira, comer pelo menos três horários no mínimo, precisa de Escola, 

precisa de saúde. Se a prefeita tem um coração tão grande, tão aberto, porque não 

fez o que víamos brigando ininterruptamente durante dois mandatos, como Vossa 

Senhoria participou, que era a eleição direta. 



 

Ao lado do SEATA, fizemos a criação de uma Associação dos Aposentados 

Atalaienses, justamente tentando isso, ou não foi Professor Fábio? Tentando um 

apoio a quem já deram tudo que tinha que dar. Os aposentados que se 

aposentaram com merrecas. Hoje esse governo, dar com uma mãe e tira com as 

duas. Se tem essa melhoria que Vossa Excelência está dizendo, vai ser daqui há 

quanto tempo? Ninguém sabe quanto vai durar essa pandemia e quem vai estar 

vivo amanhã”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Só a título de informação, essa primeira questão que o senhor ressaltou, quem já 

tinha gratificação, essa questão de muitos tempos, mas isso ficou vedado com a 

aprovação de Vossa Excelência nesse Projeto 1.131 de 2020, no seu artigo 2º, onde 

diz que fica vedado a incorporação de qualquer gratificação ou vantagem de 

caráter temporário, na questão das aposentadorias. Isso já tinha sido votado por 

nós, não está sendo modificado agora”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Pra lembrar Vossa Senhoria que eu não votei nesse Projeto. Esse veio para 

discussão, tiramos ele de pauta, onde lutamos tanto pela eleição direta, que 

tiramos ele de pauta”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Mas, ele foi votado pela maioria”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Ficou esse impasse e não veio a eleição direta. 

 

Humildemente, como diz o vereador Tacinho, sem briga e na paz, eu voto contra, 

pois não quero ter a minha mente pesada depois, que prejudiquei ainda mais os 

funcionários de Atalaia, que hoje tem muitos deles passando fome. O Governo que 

diz que é tão bom, está tirando os incrementos até dos garis, que não estão 

recebendo os 100% da insalubridade. Recebia antes quase 2 mil reais, hoje 

recebem menos, com os descontos. E onde está esse dinheiro. 

 



O SEATA mostrou essa semana que está uma arrecadação a mil maravilhas, apesar 

de uma crise dessa no Brasil”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Como Vossa Excelência falou dos garis e das margaridas, a prefeita do nosso 

município gosta de fazer muita média, muita mídia social. Quando tirou isso dos 

garis e margaridas, querendo enganar os garis com café da manhã e jogando lixo 

em cima de uma caçamba. Isso é feio para o município de Atalaia, prejudicar os 

garis e depois querer fazer um café da manhã para compensar, onde os garis estão 

perdendo os seus descontos no seus salários. Isso é feio e vergonhoso para o 

nosso município de Atalaia”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Parabenizar a nobre estreante do Legislativo, a vice-presidente, por esse Projeto 

que Vossa Senhoria está conseguindo aprovar e com o meu voto. Espero que seja 

cumprido na integra. Vi aqui a prefeita chegar e dizer que vai dar uma cesta básica 

que vai ser uma sumidade, carne de boa qualidade. Não estou vendo isso, tô 

vendo o mesmo que tinha, frango e frutas que é obrigatório. Não está essas mil 

maravilhas. 

 

Quem é situação tem que ajeitar. Quem é oposição ou tem a liberdade como eu 

tenho, de ser idependente, temos que ver as coisas com outros olhos, que não seja 

aquele de achar só que o meu Governo está bom. Tem que abrir mais os olhos e 

tratar melhor a nossa população. 

 

Ninguém vê uma ação para dizer vamos trazer mais vacinas, para que a gente 

agilize a imunização do nosso povo. Ninguém vê isso. E, onde está o dinheiro. 

Ninguém vê prestação de contas do quadrimestre, que todos cobravam, eu mesmo 

cobrava do outro Governo. Não chegou ainda. Quadrimestralmente temos que ter 

um balanço geral e já vamos para o sexto mês e ainda nada. Mas, isso é o Governo 

do Brasil, não só de Atalaia ou do Nordeste. 

 

Eu costumo ser como dizia o Bruno Covas, honesto na política. Se está certo, tenho 

que dizer que estar certo. Agora, porque estou apoiando o Governo, dizer que está 

certo, estando errado, é a mesmice de sempre da nossa política. 

 



Sei que nessa altura é muito tarde, mas o certo seria um pedido de vista desse 

projeto, para que déssemos uma estudada melhor e trouxesse realmente à síntese 

não só dos aposentados, mas os funcionários. 

 

Acho eu que é a saída um sindicato unificado em nosso município, porque 

enquanto a classe dele da Educação é protegida, o resto está jogado ao leu, tendo 

apertos e mais apertos, corte nos direitos. E isso é uma vergonha”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Primeiro na minha pauta de hoje vai ser falar da falta de respeito que a atual 

gestão tem com o nosso município, com os feirantes, com a população. Existe um 

Mercado Público caindo. Estive lá no sábado e quero que o senhor presidente 

mande um oficio ao promotor desta comarca, solicitando providências no 

fechamento daquele Mercado. É uma vergonha, um Mercado sujo, com fezes 

humana, com as paredes ruindo, com o teto caindo. E, ainda, para inteirar, não sei 

quem foi a idéia nesse tipo de pandemia, tirar o feirante que vende bolacha, que 

vendo o queijo, que vende o frango e misturar com as carnes, para criar 

aglomeração. Isso é uma forma criminosa, como estão tratando a população de 

Atalaia.  

 

E essa Câmara está sendo omissa nesse projeto, onde vereadores na gestão 

passada dizia  vamos votar na eleição direta. Fábio, engraçado, ontem fiz aquela 

denuncia, chamei você em meu gabinete e, a partir disso, houve uma 

movimentação do Executivo no Parlamento, ligaram para vereador, pressionaram o 

vereador da base, dizendo quem faltar hoje está fora da base. Se trouxe atestado 

para justificar, não recebe. Estão criando uma ditadura no município de Atalaia e 

esta Câmara está sendo omissa, vai deixar criar uma ditadura nesse município. Não 

é possível senhores vereadores. Está acabando a democracia tão sonhada em 

nosso pais, regredindo para os tempos passados. 

 

Está aqui o vereador Tayrone de prova. Esse projeto foi botado na Câmara do Pilar. 

A Câmara do Pilar é Câmara, não é igual a de Atalaia. Rejeitou e arquivou. A 

Câmara do Pilar cumpriu seu papel representando o povo que elegeu aqueles 

vereadores.  

 

E, hoje vejo a Câmara omissa, baixando a cabeça, omissa. Até a vereadora Janaína 

fez um discurso, está aprendendo com a prefeita. Na outra gestão Vossa Excelência 

chegava aqui pedindo transparência. 

 



Promotor, Dr. Bruno venha agir em nosso município. Estou cobrando desde o 

começo do mandato o Portal da Transparência, que não existe. O que é que tem, 

que querem esconder. Acabar com isso e querer justificar que isso é bom para os 

servidores, para os aposentados, onde está tirando o direito e a prefeita vai indicar 

todos os cargos. Os cargos aqui é compatível com o de lá. Se um procurador 

ganhar aqui 8 mil, ele também vai ganhar 8 mil no Atalaia Prev. Se o controlador, 

que a gente aprovou a Lei aqui para ganhar 7 mil reais, lá vai ganhar 7 mil reais. Ou 

não é isso vereadora? 

 

População, estou aqui, escolhi ser independente, vou continuar sendo 

independente, para defender o direito do povo. Brigando contra 11, mas eu vou 

brigar com responsabilidade. 

 

Questionei no começo da sessão, porque o líder da prefeita agiu de má-fé hoje, é 

muito mafioso. Mafioso até o extremo. Tá aqui a relação para se inscrever. Ele 

chegou de má-fé colocou o nome do presidente, colocou o nome dele e chamou o 

vereador Marcos Rebollo para assinar. Deixou o resto em branco. Tá vendo a má-fé. 

 

Esse projeto tão má-fé que foi que fizeram extra de forma virtual, para a gente não 

ter ciência e a população não saber. Para aprovar em segundo turno, fizeram outro 

edital para fazer outra extra. Aí não houve quorum, os vereadores faltaram. Mas, 

hoje não faltaram, estão todos aqui, porque foram para o aperto. E o procurador 

está aqui para vê quem vai votar contra, pois quem votar contra vai para a caneta. 

 

Estou aqui para denunciar os desmandos. Essa prefeita já cometeu dois crimes de 

improbidade. Se esta Câmara tivesse coragem, era para pedir o afastamento dela e 

a Câmara está sendo omissa”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Queria saber no momento quantos funcionários estão questionando essa retirada 

dos direitos? Infelizmente está acontecendo isso, pois tem gente que tem mais de 

35 anos de incorporação e foi cortado o salário em torno de 50% a 60%. A Justiça 

solicitou que ela fizesse o pagamento e ela não respeitou e recorreu de novo”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Não respeita a Justiça.  

 



Fiz um vídeo em uma rua principal que dá acesso a uma UBS. Uma principalmente 

de um grande bairro que tem um buraco com um metro, com 30 dias, vai causar 

um acidente e vou responsabilizar a administração. 

 

Para você vê o grau do Império que está Atalaia, da ditadura que está se 

implantando no município de Atalaia, que fiz uma denuncia, pois esse projeto é de 

grande importância, que se fosse convocada uma audiência pública, chamando a 

população, os servidores, com umas duas audiências públicas, mas foi feito a toque 

de caixa. Para você vê o grau como está Atalaia, o medo que está assombrando 

Atalaia, que está só o Fábio aqui, mas outros do Sindicato, a população, não estão. 

 

Você vai falar com secretário, secretário já lhe ameaça. Secretário de Esportes já 

partiu para dar em funcionário. Secretário de Infraestrutura essa semana, o rapaz 

fez um vídeo e ele já ligou ameaçando o rapaz. 

 

Estive essa semana passada na Prefeitura de Atalaia, eu pensei que estava no CISP 

ou na Secretária de segurança Pública, todo mundo armado. Vou até fazer uma 

representação no Conselho de Segurança do Estado de Alagoas, para tomar as 

providências, porque quando vem pra Câmara, vem armado. 

 

Senhor presidente, não vou polemizar hoje, por respeito a Vossa Excelência, 

porque não era para Vossa Excelência permitir estar entrando armado e Vossa 

Excelência estar permitindo. Mas, que na hora sessão não se permita entrar armado, 

porque aqui não é lugar de guerra. Não estamos num campo de batalha, estamos 

num campo onde a gente discute as ideias. Estão num campo onde a gente discute 

para mostrar a sociedade o que está acontecendo no município de Atalaia. 

 

E, eu não vou ter medo, não vou me curvar e vou mostrar a verdade aqui nesta 

Câmara. Quem quiser me ameaçar me ameace, porque Mauricio Tenório nasceu 

destemido. Dentro do meu direito, respeitando o Regimento desta Casa. Quando 

usarem de má-fé vou lá e aviso, pois não tenho medo. 

 

Agora, isso aqui é um crime o que estão fazendo com a população de Atalaia, votar 

um projeto desse, transformando o Atalaia Prev numa ditadura. Ainda mais, esse 

projeto está errado, porque é uma autarquia e quem tinha que indicar era o diretor 

presidente, mas hoje dentro desse projeto, até o serviçal que vai trabalhar lá, é 

indicado pela prefeita. Olhe o absurdo que está em nosso município. 

 

Uma prefeita que vai tomar café da manhã para fazer média com as margaridas e 

os garis, onde tira os direitos e depois quer postar nas redes sociais jogando balde 



de lixo. Atalaia precisa saber. Onde tira o direito dos agentes de Saúde, o direito 

dos professores, onde desmantela uma Escola que tinha nota do IDEB.  

 

Somos hoje o terceiro em Assentamento no Estado de Alagoas. Só nessa região de 

Brasileira temos cinco Assentamentos. A prefeita por falta de ser humano, de 

compromisso com essa região, não colocou uma caçamba de piçarro.  

 

Vossa Excelência, Tayrone, tenho certeza que o seu avô que mora na Chã da 

Jaqueira, se chover não passa, porque esta gestão não tem compromisso com a 

cidade, esta gestão veio para brincar com as caras dos políticos daqui e com a 

população. Está brincando e os políticos estão deixando. 

 

A população de Atalaia é para julgar essa falta de compromisso que tem aqui, 

porque aprovar um projeto desse a toque de caixa, isso é um absurdo”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Saudar a todos os internautas que acompanham via Atalaia e os ouvintes que nos 

escutam e nos acompanham através da Atalaia FM. 

 

Mais uma vez, lamentavelmente, inicio o meu pronunciamento trazendo o pesar 

pelo falecimento de grandes amigos e grandes companheiros, de grandes pessoas 

que deram sua contribuição em suas famílias e na historia do município de Atalaia. 

Esta semana, com aperto no meu coração, deixo o meu pesar para toda família do 

eterno amigo, servidor do município de Atalaia, que soube em cada gestão dar o 

seu melhor e contribuir para o desenvolvimento do serviço público de Atalaia, o 

nosso eterno amigo Ebian Vasconcellos. Que Deus o tenha e o conceda em um 

bom lugar.  

 

Como também a Dona Cicera Barros da Silva. Quem é da parte baixa da cidade, 

conhece a família Mendonça e a historia e o legado que Dona Cícera deixa no 

município de Atalaia. Uma grande mulher, que também foi a óbito recentemente. 

 

E, um pesar profundo de um grande amigo, um irmão, que há mais de 15 anos 

fazia parte da minha vida e me acompanhava politicamente por todo esse tempo, 

o meu amigo Vitor Leonardo Leão Bittencourt, que infelizmente chegou a óbito no 

dia 8 de maio, num acidente de transito que ceifou não só a sua vida, como a vida 

de outro grande homem de bem, um servidor público de São Miguel dos Campos, 

o senhor Nelson dos Santos Paulo. O acidente ocorreu no dia 8, na cidade do Pilar. 

Era uma pessoa que nós aprendemos a amar, os amigos mais próximo. 



Infelizmente terminou sua jornada de forma trágica. Que Deus na sua infinita 

bondade e misericórdia, o guarde em um bom lugar. Assim como também receba 

o senhor Nelson. 

 

Também trago no dia de hoje algumas Indicações que por motivo de tempo não 

conseguiu ser redigida, pois não encaminhei em tempo hábil, encaminhei nesta 

manhã, mas com certeza será lida e entregue fisicamente na próxima sessão. A 

primeira Indicação é solicitando reposição de lâmpadas para a praça em frente a 

Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes, lá no Distrito de Santo Antônio. 

A gente que convive há muito tempo naquela localidade, percebe hoje que está  

faltando uma manutenção do serviço público naquela praça. Venho pedir 

ncarecidamente que o secretário de Urbanismo olhe com carinho para aquela 

praça daquela comunidade, porque é um ponto de encontro dos amigos do Santo 

Antônio. 

 

Também venho pedir a instalação de um Parque Ecológico e bancos para a Praça 

Central, em frente a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Com a reforma que 

recebeu no Governo passado, deixou a pendência dessa urbanização e a 

população precisa desse serviço concluído. Não é hora de acharmos culpados, 

porque é o encontro do  povo católico do município de Atalaia aos domingos.  

 

Assim como também na Praça do Trevo, na Praça Duque de Caxias, que seja feita 

uma urbanização, a instalação de brinquedos, uma reestruturação naquela praça. 

 

Assim também como na Praça em frente ao Hospital João Lyra Filho. Há muito 

tempo temos o sonho de revitalizar aquela área, mas ainda não conseguimos. 

Quero apresentar também essa Indicação”. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) 

 

“Nobre presidente, senhora e senhores vereadores, presidente Tayrone, procurador 

Nicolas, procurador da Câmara do Pilar, sejam bem vindos em nosso meio. Eu não 

me escrevi e quero tomar o a parte do nosso amigo vereador Anilson Júnior, para 

aproveitar essas deixas das suas Indicações, para fazer uma Indicação à prefeita do 

nosso município. Queria procurador Nicolas, que Vossa Excelência levasse em 

primeira mão à prefeita, que essas pessoas que dependem da medicação e que 

precisam se deslocar até Maceió, a Farmácia que disponibiliza os medicamentos 

para a população atalaiense, que eles pegam constantemente, mensalmente, posso 

até trazer o modelo, que o município faça o cadastramento dessas pessoas e 

mande um veículo pegar essa medicação. E, ao inveis de milhares de atalaienses 



terem que se deslocar para a FAPEC pegar essa medicação, um carro pega e 

entrega com uma melhor comodidade aos atalaienses, aqui na Secretaria do nosso 

município. Me responsabilizo de pegar o modelo de como faz esse cadastramento. 

É a maneira de ajudar o município, como venho fazendo sempre. Nobre vereador 

presidente, eu já faço essa Indicação e queria que Vossa Excelência disponibilizasse 

na próxima sessão. Que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Ex-presidente é um prazer ser aparteado por Vossa Excelência. Me perdoe a 

indelicadeza, mas, na próxima vez, vamos apartear de acordo com o Regimento, 

que fala que tem que ser sobre o tema que o vereador estiver trazendo. Assim 

como os demais vereadores, peço isso pelo menos durante o meu pronunciamento. 

 

Mas, diante da magnitude da sua idéia, da sua Indicação, ela é pertinente. 

 

Venho trazer a tona as polemicas das Leis que estão voltando hoje a Casa para 

apreciação  em segundo turno. Primeiro gostaria de informar aos demais 

vereadores que precisamos ter responsabilidade, precisamos fazer oposição e 

situação com coerência. Se tenho conhecimento do projeto, não posso dizer que é 

a toque de caixa. Esse projeto circula na Casa a quase dois meses. Inclusive tem 

pronunciamento meu na Casa, há dois meses atrás, solicitando do senhor 

presidente que marcasse uma reunião com o jurídico, com os procuradores do 

município e da Câmara, para discutir e trazer a essência do projeto. 

 

Temos seis projetos, quatro não tem tanta polemica, pois são projetos destinados a 

Ação Social, que vai trazer benefícios para a população de Atalaia. Os outros dois 

também só trazem benefícios para o povo de Atalaia.  

 

O refis é um programa que permite que o cidadão atalaiense possa parcelar seus 

débitos com o município, em 60 vezes. IPTU, taxa de localização, o débito que eu 

tiver, ao invés de negociar com 30%, pagar a vista, estou recebendo uma 

possibilidade de pagar a vista com isenção de multas ou juros, ou parcelamento 

que caiba no meu bolso. Não vejo problema em trazer um projeto desse, pois já foi 

feito e aprovado em diversas ocasiões, em diversos momentos da política de 

Atalaia. Eu já aprovei projetos desse tipo e me sinto confortável em aprovar em 

segundo turno o projeto do refis. 

 

Para que a população de Atalaia saibam do meu comprometimento com os 

atalaienses, a  Casa sabe que sempre faço questão de fazer parte da Comissão de 



Justiça e Redação desta Casa, para que eu tome conhecimento dos projetos, que 

discuta com minha equipe jurídica, meu irmão e minha esposa, que são advogados. 

Para que eu me sinta confortável para trazer as minhas decisões e os meus 

pronunciamentos”. 

 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Nobre companheiro Anilson. Gostaria de dizer a Vossa Senhoria que o momento é 

conturbado, não tivemos reuniões entre nós, a população não teve conhecimento 

disso. Se estava como Vossa Excelência disse, há dois meses, estávamos vendo que 

as sessões estavam complicadas na forma online. Eram projetos para o futuro, para 

aprovarmos com mais tempo. Seria o que disse aqui o vereador Mauricio, a gente 

fazer uma grande congregação do Procurador Municipal, do Procurador Estadual, 

porque as dificuldades é em Alagoas e no Brasil. Vossa Excelência disse que se 

sente confortável em votar a favor, eu me sinto confortável em não votar pelos 

motivos aqui já dito”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“Saudar Atalaia em nome da Guarda Municipal que está aqui se fazendo presente. 

A todos aqui do Plenário em nome do presidente Cícero Melo, meu amigo 

particular. 

 

Para quem não me conhece, vou me apresentar para Atalaia. Meu nome é Marcos 

André Macena Alves, 43 anos, eleito pela terceira vez pelo voto direto da 

população atalaiense. Quero dizer que prezo na minha vida, o discurso da paz, o 

discurso da harmonia, para que a gente venha fazer o que a população nos 

concede, que é um mandato para trabalhar pela população atalaiense. Tenho feito 

isso por mais de oito a nove anos nesta Casa, onde fui conduzido por três vezes, 

numa votação expressiva diga-se de passagem. Nunca passei aperreio e nem 

perrengues nas contas finais das urnas. Até hoje a população a e as urnas 

atalaienses foram generosas com o vereador Marcos. Quero aqui dizer a vocês que 

Atalaia continua avançando, a Câmara continua trabalhando, cada um com seus 

ideais, trabalhando em prol da população. Uns fazem oposição, outros situação. A 

vida tem todos caminhos, você escolhe um dos dois na política, ou situação ou 

oposição. Quero dizer a todos vocês povo atalaiense que respeito cada opinião de 

cada vereador, cada secretário, estamos aqui numa democracia. 

 

Temos hoje uma Guarda Municipal uniformizada, com um uniforme digitalizado, 

duas viaturas com rádio para diminuir a distância uma da outra. Com rádios, com 



HT, para que a gente tenha acesso em Porangaba, Branca e Ouricuri, porque o 

acesso de Internet e telefonia é complicado. Hoje temos diretamente o sistema 

comunicativo de rádios de um para o outro, o que é muito importante. Foi 

implantado em Atalaia. 

 

Atalaia tem avançado. Aos poucos, mas tem. Tivemos uma prefeita que foi a 

primeira do Brasil a vestir um uniforme de Guarda Municipal e tirar um plantão 

noturno com a Guarda, sentindo na pele o que o Guarda Municipal faz. 

Valorizando a categoria. 

 

Eu aqui em Atalaia tenho um projeto da Guarda que é para chegar aos 100% do 

risco de vida e esse projeto foi lançado no ano passado e foi engavetado. Pedimos 

até para dividir em duas ou três vezes, mas não foi atendido. Tenho certeza que 

pós-pandemia, com o apoio que a prefeita vem dando a Guarda Municipal, tenho 

certeza que ela irá acatar a nossa Indicação e vai implantar os 100% do risco de 

vida do Guarda Municipal. Equivale a R$ 2.200,00 de cara para o Guarda Municipal, 

isso fora adicional noturno, hora extra e outros benefícios que o Guarda tem em 

nosso município. 

 

Quero aqui dizer a vocês, em especial ao SEATA, que lançou um vídeo convocando 

todos os servidores da Educação para vim a esta Casa, mas parece que como a 

Internet do nosso município anda ruim, eles não receberam o vídeo. Mas, sabe o 

porquê? Na verdade eles sabem que o projeto não vem para fazer o mal. 

 

Em 2013 o vereador Marcos Rebollo pediu gestão democrática no Atalaia Prev. Já 

passaram três prefeitos e não foi atendido, ao contrário, ele caducou. Ficou 

engavetado e, se não fosse a secretaria da Casa, iria continuar mofado e as baratas 

iriam roer o papel. Esse projeto, que foi de autoria minha, não queria esse modelo, 

vereador Mauricio, queria o modelo democrático. Tá aqui provado, de 2013. Mas, 

comparando o modelo velho que tem nesta Casa, com o novo, eu prefiro o novo, 

porque são seis votos. Três de um Sindicato que nunca vi ele na rua, nunca vi 

participar de uma reunião na Casa, de nenhum manifesto. 

 

Ao contrário do SEATA, que costumo dizer que muda os personagens e está 

provado hoje que nem os que mudaram vieram. Mas, ao contrário, o Fábio veio. 

Então, Fábio, a minha continência para você como presidente. Se o Sindicato 

SEATA votasse, tenha a certeza que votaria contra esse projeto, pois o SEATA tem o 

compromisso com os servidores deste município. Mas, eu vou dar credibilidade a 

um Sindicato que não aparece? Que é só para dar cabide político, que só aparece 

de dois em dois anos para negociar três votos?  



 

Vamos cobrar da gestora. Por que não? Ela não indica o SAAE. Vamos cobrar dela. 

Então, ela vai indicar o Atalaia Prev como se fosse um secretário dela e, nesse 

momento, ela chama toda a “responsa” pra ela, pois se der certo, foi ela, se der 

errado, foi ela também. 

 

Quero aqui dizer a vocês, principalmente o Fábio, meu amigo, a quem tenho um 

respeito muito grande, meu primo. O Atalaia Prev era para ter mais de 10 milhões 

em caixa. Hoje ele não tem dinheiro nem para pagar uma reforma no prédio que 

nem dele é. O Atalaia Prev nem sede própria tem, pois foi doado pelo município. O 

déficit é mais de 439 mil reais. Se o prefeito bota um secretário no Atalaia Prev e 

ele não tem responsabilidade nenhuma com ele, se ele passa o dinheiro para o 

presidente, mas agora não, é diretamente do município”.    

 

Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Marcos, vou entrar no assunto do Atalaia Prev, que já explanei, mas nada do que 

mais justo do que a gente organizar, porque sempre foi um sonho. Vossa 

Excelência foi muito feliz em perguntar cadê o pessoal que foram, através das 

redes sociais, convidados para cá. Como sempre, só temos a presença do Professor 

Fábio e mais alguns, que é quem cobra. Faço uma pergunta a Vossa Excelência, 

quem é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Atalaia hoje?”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Por mais conhecedor que sejamos de Atalaia, eu não conheço. Até porque, esse 

cidadão ou cidadã nem vem aqui na Casa fazer uma visita, nunca participou de um 

protesto no município de Atalaia. Há não ser, em dois e dois anos ele aparece com 

três votos”. 

 

Vereador Tacinho – Aparte 

 

“Mas, tem força para Indicar pra votar e é nessas horas que ele tem valor. Que o 

valor dele cresce. Então, esse valor dele vai ser do tamanho da presença e do 

emprenho que ele tem feito no Sindicato. O prestigio dele vai ficar igual ao que ele 

fez até agora. 

 

Essas reuniões que foram citadas por um vereador, eu não estou sabendo. Em 

nenhum momento prefeita, nem Nicolas, nem James me chamou e nenhum 

vereador, obrigando a vim ou deixar de vim para a reunião. Era bom que a 



população tivesse acesso ao Grupo dos Vereadores, pois desde a semana passada 

todos os vereadores querendo a reunião presencial. É bom que a gente se 

destaque com a verdade e não com a mentira”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero aqui dizer ao povo atalaiense que o Atalaia Prev não tem um real em saldo. 

Vou mostrar mais uma vez a população e ao SEATA, que as eleições sempre foi 

indicação. Quer que eu puxe aqui os nomes dos ex-presidentes do Atalaia Prev? 

Não vou falar o nome deles por ética, respeito as famílias e algumas pessoas que 

estão aqui na Casa hoje. Mas, desde que foi fundado, não teve um ano que um 

Albuquerque não esteve representando o Atalaia Prev. O último ano foi que 

mudou e teve o Júnior Medeiros, que tirou dois mandatos e hoje é a irmã dele. 

Meu amigo particular. Não vou citar nomes para não magoar, por respeito e ética 

do Marcos Rebollo com eles e a família. Então, como é que houve votação, como é 

que houve a democracia lá, o voto. Quero fazer um desafio aqui, para que venha 

um gestor que passou ou um ex-presidente e diga que o prefeito perdeu uma 

eleição de Atalaia Prev. Consta nos anais da Câmara. Nunca houve concorrência. 

 

Dizer ao SEATA que fez um vídeo convocando os servidores, eu sou aquele 

vereador que votou contra a unificação das matriculas. Dois votos na Casa e eu fiz 

parte desse voto. Em  prol daqueles que perdeu seu emprego, quando cruzou folha. 

 

Sou aquele vereador que pedi o rateio dos 40% para o apoio da Educação, onde 

você ligou para vários vereadores e nem atendido ou respondido você foi. Marcos 

Rebollo pegou a causa da Educação, sem ser Educador, mas sendo sim o 

representante dos atalaienses e das causas dos funcionários deste município. 

 

Sou aquele vereador que votei contra as farras das gratificações, que em dois e 

dois anos ela incorporava e botamos para dez anos. Prazer em conhecer Atalaia, 

sou Marcos Rebollo. O amigo de vocês. Fui conduzido para fazer o bem ao povo 

atalaiense, até o dia que vocês quiserem. Costumo dizer na minha fala que está 

chegando próximo a mais uma eleição e será que vale a pena estar aqui me 

doando? Hoje, até insônia eu tenho. Mas, a missão foi dado e vai ser cumprida ate 

o dia que Deus quiser. Não vou abandonar o barco e nem vou faltar com respeito a 

você atalaiense. A você servidor público deste município. Estou aqui para 

representar 50 mil habitantes, independente de depositar seu voto de confiança 

em mim ou não. Mas, passo por esta Casa para aprovar projetos e ser responsável 

em aprovar projetos, por meu voto. 

 



Quero aqui dizer a vocês que o compromisso do vereador Marcos Rebollo com 

essa Casa, com essa população vai continuar existindo, tanto eu dentro dela, como 

eu fora. Depois que passar a política e quando eu estiver desse lado aí de vocês, 

pois essas cadeiras são transitórias, ninguém tem cadeira fixa aqui. Aqui na Câmara 

é transitório, é doloroso, é sangue, é suor. Não carreguei dentro dos meus ombros 

um peso, para chegar aqui e ser mais um. Não, quero ser mais um que faça a 

diferença e que vocês digam lá na frente que por aqui passou um vereador que 

brigava pelo povo. 

 

Para acabar de completar, vou dizer assim. Nem tudo nesta vida é natural. Cada 

qual para o que nasce. Cada qual com a sua classe, o seu destino é agradar. Uns 

nasce para trabalhar, outros nascem para briga. Outros vivem de intriga, outros de 

negociar. Para acabar de completar, o mundo só presta assim. É um bom, outro 

ruim e quem não tem jeito para dar. E para finalizar, quem tem o mel, dar o mel, 

quem tem o fel, dar o fel e quem nada tem?. 

 

Até a próxima se Deus quiser e que a paz reine neste ambiente”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 

 

“Dizer que desde o dia que vim tomar posse nesta Casa, vim com a função de 

representar bem ao mandato de vereador a qual fui escolhido. Meu pai estava 

presente na hora e até hoje quando estou sentado ali, vejo a foto dele no quadro 

aqui atrás e tenho certeza que vou fazer o máximo para não decepcionar ele. 

 

Ficar com mentiras, a população durante a eleição, deu a resposta que não adianta. 

Papinhas, quando eu era novinho, eu vomitava essas papinhas, não adianta não. 

Dizer que a verdade é essa, é essa, mas baseado em mentiras, não chega em lugar 

nenhum. 

 

Sobre o registro das inscrições dos vereadores da Casa, é função do segundo 

secretário fazer o registro, está no Regimento Interno. E, a ordem, sempre foi 

aleatória. Já passei pelo menos esse ano, perguntando em qual posição gostaria de 

falar. Na última sessão, que fique aqui registrado, estava todo mundo registrado, 

está aqui os espaços em branco e o nobre Mauricio veio com a letra dele e colocou 

seu nome por ultimo, mesmo com espaços em branco na posição 5, 6 e 7. Quer 

dizer, naquele dia, quando ele pegou microfone e acabou com a sessão, falando 

aleatoriamente, ele estava certo. Hoje, quando preenchi com a minha letra o meu 

nome e o do presidente, que sempre vai ser o último, caso ele queira falar, ficou os 



demais espaços e cada um botou na posição que queria, com seu próprio punho, 

inclusive ele. Então, assim, essa papinha não venha que não dar certo. 

 

A respeito dos projetos de Lei que vamos votar hoje em segundo turno, estão aí 

para serem apreciados pela Casa há muito tempo. Quem não analisou eles antes, 

foi porque não teve o interesse que eles merecessem, talvez, ou por quaisquer 

outros motivos. 

 

Não aconteceu na última sessão presencial desta Casa, justamente porque 

tumultuaram a sessão. Quem acusa hoje tumultuou aquela sessão e o presidente 

teve a coerência de encerrar sessão, antes da votação dos projetos. Na sessão 

seguinte não foi votada presencialmente também, porque teve a morte do pai do 

nosso amigo Neto Acioli. Todos os vereadores pediram para suspender a sessão 

presencial. Não foi as escuras. Você vai e joga na mídia como sua palavra, que não 

está sendo a verdade, é a verdade, mas isso cai a tona. Quando estiver falando a 

verdade, vamos aqui dar apoio. 

 

Sobre a questão do refinanciamento, não mexe em nada da Tributação do 

município. O pessoal já está na Casa aqui há tantos anos. Existe o Código Tributário 

do município e é o mesmo. Para mudá-lo, tem que vim pra Câmara e nós 

aprovarmos as novas tarifas, caso fosse. Mas, isso não está acontecendo. A gente tá 

fazendo apenas o refinanciamento de dividas existentes lá no passado. Se você 

deve 2015, 2014, 2016, vai ser possibilitado fazer o refinanciamento daquelas 

dividas. A pessoa chegava lá, pagava 2021 e pegava a certidão e a divida ficava 

para o município. E, o que o município quer é reorganizar isso, pois para você 

pegar uma certidão atual, vai olhar se você tem dividas nos anos anteriores e você 

vai poder pagar essas dividas sem cobrança de juros, de multa. Ainda mais 

parcelado do jeito que você preferir, em várias parcelas. É uma facilidade que a 

gestão atual encontrou para dar essa possibilidade a todos que tem o cadastro 

mercantil em nosso município.  

 

A qual quero aqui parabenizar o meu amigo Nicolas, procurador geral do 

município, o cara que sempre peço orientações a ele, porque sei que ele sempre foi 

um cara coerente e me explicou de forma coesa. Se eu percebesse que a explicação 

não fosse de forma correta, eu não estaria aqui fazendo uso dessas palavras. Muito 

obrigado Nicolas pelo apoio e conte sempre comigo, porque sei que você é uma 

pessoa que está pensando sempre no melhor para o nosso município”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 



“Gostaria de enviar uma Moção de Pesar para a mãe do garoto Raniel Pedro 

Laurentino da Silva, que foi brutalmente assassinado esta semana em Maceió. 

 

Mandar uma Moção de Parabéns ao pessoal do CREAS em nome do Felipe Kauê. 

 

Pedir que se houver algum anexo, alguma sala, colocar o nome garoto Raniel 

Pedro Laurentino da Silva, em homenagem, porque vai ficar um marco na historia 

de Alagoas, esse crime tão bárbaro que houve. A mãe dele vai estar aqui hoje, no 

Dia D. Nada mais justo do que amenizar um pouco essa dor”. 

 

Vereador Rudinho 

 

“Sobre a Lei do Atalaia Prev. Ora, até 2005 o Atalaia Prev era administrado pela 

Prefeitura. Depois disso passou a estar como se fosse independente, sem na 

verdade ser. Retificando o que o nosso amigo vereador Marcos falou, não são 430 

mil, mas sim 430 milhões de prejuízo. E, a folha do Atalaia, salvo engano a de 

dezembro, que está questionada, estar em dia. Se estar em dia, porque tem esse 

déficit todo? Por que a gestão é mal feita. Então, o prefeito tem que mandar o 

recurso não mão de quem não faz uma boa gestão e num atraso de folha salarial, o 

primeiro lugar que todo mundo vem é para a porta da Câmara questionar, como se 

a gente fosse o gestor do Atalaia Prev. 

 

O que acontece de eleição é para a escolha do Conselho. A eleição do Conselho 

continuará do mesmo jeito. Três indicativo do Sindicato, dois do Executivo e um do 

Legislativo. Agora, nos moldes que é hoje, o próprio Conselho Deliberativo, que é 

órgão fiscal, é quem indica o presidente do Atalaia Prev. Como é que pode, ser o 

fiscal e o pagador? Não vai se ter nunca um questionamento sobre aquela 

administração, porque ele mesmo é o fiscal. Por exemplo, vou fazer a coisa errada 

e me fiscalizar. 

 

A Lei inicia criando a autarquia do Atalaia Prev, que até então não existe no papel, 

mas a partir de agora vai existir. Os cargos são os mesmos da Lei anterior, a Lei não 

fala em valores de salários, tudo está se aproveitando da Lei anterior. O que está é 

reorganizando a funcionalidade do Atalaia Prev em si. É por isso que esse vereador 

aqui, após ler e reler várias vezes esse projeto de Lei, vota sim, porque tenho 

compromisso, sou funcionário público de Atalaia desde 2005. Estou com meu 

salário atrasado também, desde dezembro. Não estaria aqui fazendo 

irresponsabilidade não. Graças a Deus está chegando pessoas com conhecimento 

suficiente para ajudar a reorganizar os problemas que Atalaia tinha. 

 



O dinheiro da Covid, que tanto se fala, está sendo auditado, pois não sobrou nada. 

Só sobrou a doença. O dinheiro está sendo auditado, para vê como é que foi gasto. 

 

Mercado Público. É bom demais. Estou todas as sextas na feira e nunca vi o nosso 

amigo Mauricio lá na feira, andando. Ele agora foi no Mercado. Ora, tempo de 

chuva você passa nas feiras, está lá as lonas, um joga o pau na rola, a lama cai no 

meio do povo, é salpicando lama no meio do povo, pois é no meio da rua. É assim 

a cultura do nosso município. Passou agora para dentro do Mercado. Ou bom ou 

ruim, tirou do sol, tirou da chuva. Tem alguns concertos a fazer, lógico e a gente vai 

fazer o que nunca fez. Tá pior do que era antes? Não. Isso é alguém que gosta de 

criticar o que não existe. Até deixar os meus parabéns a você Keka e ao Demar, 

pela iniciativa”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Mas, pela situação hoje que se encontra o Mercado, é viável fazer uma reforma, é 

viável fazer um anexo com tentas, que venha beneficiar os atalaienses. É um prédio 

velho, que já passou por várias enchentes, a parte estrutural de ferro já estar 

exposta. Azulejo, parte de balcão de mármore. Vamos pedir a prefeita que faça 

essa reforma. Outra coisa, se tiver um anexo, que coloque o nome do nosso amigo 

Ebian, que é um cara que tanto fez por Atalaia e seria merecido o nome dele, em 

um anexo”. 

 

Vereador Rudinho 

 

“Isso mesmo vereador Marcos, também concordo. O primeiro passo foi dado. 

Agora vamos pedir a prefeita Ceci, pois tenho certeza que ela vai atender, para a 

gente conseguir recursos públicos para reformar o Mercado do nosso município”. 

 

Vereador Tacinho 

 

“Quero que o senhor presidente faça um Indicação coletiva para uma grande 

reforma do Mercado Público”. 

 

Vereador Rudinho         

 

“Em relação aos que resta do dinheiro do FUNDEB, do rateio, existe decisão recente 

do TCU, do mês de maio, proibindo qualquer tipo de rateio aos professores. Mas, o 

que eles querem de modo informal é que seja feito esse rateio. A prefeita só pode 

mexer mediante autorização da Justiça, porque ninguém vai meter a mão de modo 



errado e depois estarem os mesmos que queriam isso, criticando. O Tribunal de 

Contas da União é contrário ao rateio e acho o correto seguir a orientação daquele 

órgão, até que chegue a uma decisão final. 

 

Quero deixar aqui uma Moção de Parabéns a secretária Glauciane por ter instalado 

a Internet nas Escolas, já estar na grande maioria. Contemplou a Escola que citei, 

do Alto do Cruzeiro e do Alto do João Miranda.  

 

Deixar uma mensagem a população de Atalaia, que pode ter certeza que o que for 

para a gente facilitar a vida dos atalaienses, dos funcionários públicos da Prefeitura 

de Atalaia, podem contar com vereador Rudinho, pois do mesmo modo que vocês 

são funcionários, eu também sou e vou ter sempre a coerência, agindo com a 

verdade em prol de vocês”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Gostaria de saber da secretária de Educação se hoje o município realmente tem 

condições de voltar as aulas com segurança, pois está previsto para Julho. Também 

um apelo aos professores que já tem idade para se vacinar, que procurem a 

imunização, o drive thrur para se imunizar. Tantos querendo tomar a vacina e 

soube ontem, que alguns vão assinar um termo para não se vacinar”.  

 

Vereador Cicinho Melo 

 

“Em nome do procurador do município, meu amigo Nicolas, eu saúdo o Plenário 

desta Casa. 

 

Ao site Atalaia Pop, aos ouvintes de Atalaia, aos internautas que usam as redes 

sociais, que é um meio de comunicação tão rápido e tão perigoso, porque tem 

pessoas que usam as redes sociais para tentar denegrir a imagem dos cidadãos de 

Atalaia. Acho que todo o povo de Atalaia que está me ouvindo neste momento, 

sabe quem são cada vereador que compõe a Câmara de Vereadores. 

 

Queria voltar a sessão passada, onde foi suspensa por uma discordância de dois 

colegas e muita gente usou as redes sociais para criticar o presidente da Câmara, 

dizer que não tinha condições de administrar uma sessão, de ser presidente. Acho 

que quem tem que julgar isso é o povo, são os vereadores que votaram no 

presidente, se ele tem ou não. 

 



Naquele exato momento eu usei o que diz o Regimento Interno desta Casa, que 

diz que o uso da palavra será assim regulado. Nenhum vereador será permitido 

falar sem pedir a palavra e sem que o presidente conceda. Se o vereador pretender 

falar, sem que lhe tenha sido dada a palavra, ou permanecer na Tribuna por tempo 

que lhe é concedido, deverá ser advertido pelo presidente. Apesar da advertência, 

o vereador insistir em falar, o presidente dará a discussão por encerrada. Da 

suspensão e do encerramento da sessão. A sessão poderá ser encerrada e 

suspensa por tumulto grave. Então, essa era a decisão do presidente naquele 

momento para que esta Casa permanecesse unida, sem nenhum atrito maior.  

 

Essa pessoa primeiro tem que olhar para o rabinho dele. Por que olhando para o 

rabo dele, vai deixar de falar do dos outros, porque tem rabo de palha não toca no 

dos outros. Então, disseram que eu sai daquele jeito da Câmara de Atalaia. Não 

tenho medo de vereador nenhum, são todos meus amigos. Respeito até o 

momento que o vereador me considerar e me respeitar. 

 

Decisões todo mundo toma. Cada um tem o seu direito de escolher o seu caminho. 

O caminho de dar sustentação ao Governo e de ser oposição. Já fui oposição por 

oito anos no Governo Chico Vigário. Sei que tem aqui colegas vereadores daquela 

gestão e sabem que em nenhum momento entrei em discussão direta com alguma 

colega vereador. Ele está fazendo o trabalho dele e eu estou fazendo o meu. E, a 

sociedade de Atalaia vai julgar, não somos nós que vamos julgar nada. A gente 

vota no que acha que estar certo, não vota por pressão de ninguém. Não há 

ninguém que me faça votar numa coisa que não seja para o bem da sociedade de 

Atalaia. 

 

Agora, analisando e vendo friamente a vida do Atalaia Prev, porque para vocês que 

não tem esse conhecimento, antes não era Atalaia Prev. Existia outra caixa de 

assistência do funcionário público, que naquela época já era falida. Criaram o 

Atalaia Prev. É uma entidade que os vereadores sabem, os funcionários sabem, que 

não tem mais condições de pagar a folha, porque os próprios gestores da época 

usaram dos seus poderes para apadrinhar funcionários, que tem deles que se fosr 

feita a fiscalização, nem tempo de serviço tem para estar aposentado. Tem 

funcionário que ganhou gratificação do prefeito, sem nunca contribuir. Ganhou no 

período de se aposentar, faltando um ano, o prefeito bota uma gratificação. 

Contribui em cima de três mil reais e se aposenta com dez mil, com doze mil. 

Agora a pouco, no apagar das luzes, como falam os vereadores, foi feito com 

funcionário público. 

 



Vamos procurar fazer com que Atalaia se desenvolva, com que Atalaia cresça, com 

que Atalaia saia do atraso que passou durante esses anos. Sei que o cara quando 

está na oposição, tem que fazer o trabalho dele, é normal. Como o vereador de 

sustentação faz o dele. Agora, o Mercado, que em dezembro é o mesmo de hoje. O 

Mercado que na feira de 2020, era o mesmo Mercado de hoje. E não teve o 

vereador para ir lá e dizer que o Mercado está podre, as fezes caindo no meio da 

rua. É o mesmo Mercado. 

 

Com quatro ou cinco meses, não se pode resolver o problema do município todo, 

como muita gente pensa que é num passe de mágica. Não, é com o tempo, com 

trabalho, com honestidade, com dedicação. O que tiver de errado da gestão, eu 

venho para dizer. Vou dizer a prefeita que esse não é o caminho, os demais 

vereadores vão. 

 

Hoje Atalaia se livrou, hoje Atalaia está crescendo. Ninguém nunca viu durante esse 

tempo todo, tem aqui funcionário da Prefeitura e sabe quando chega dia 10, 

pagamento do efetivo de Atalaia, ficavam todos na frente da CAIXA se 

perguntando será que sai. Passava a noite pensando. O efetivo hoje sabe que seu 

salário, no dia 30 está na conta. Acabou esse negocio de pagar juros de cartão e 

dizer na loja que não paga por causa da Prefeitura. Isso já é uma  vitória para o 

povo de Atalaia. 

 

Vê os programas sociais que tem o Governo. Vê a distribuição de cestas básicas 

pela Ação Social. Vem o Atalaia Linda, tudo sendo calçado. Então, Atalaia nesse 

pouco tempo está crescendo. Vamos analisar o Governo da Ceci Rocha e depois 

vamos assinar se foi bom ou ruim, e o povo de Atalaia vai julgar, porque a eleição 

não é agora. 

 

Quero dizer a vocês que voto a favor do projeto, porque tenho a certeza que é 

para melhoria dos aposentados. Por que, realmente ninguém vai está botando 

dinheiro numa caixa de  assistência, sem saber quem estar lá, sem saber a índole. 

Não estou dizendo que ninguém é desonesto, mas tem que ser técnico, tem que 

ter cabeça, para fazer as coisas certas. Não é apadrinha e aposenta um, apadrinha e 

aposenta hoje. O Atalaia Prev é uma bomba que vai estourar nas mãos dos cofres 

públicos. Essa dor de cabeça quem já estar tendo, é a gestão. 

 

Quanto a eleição? Que eleição? Eleição que conheço é a de vereador, de prefeito, 

da Educação”.  

 

Vereador Mauricio Tenório 



 

“Só por questão de ordem, gostaria que Vossa Excelência como presidente da 

Câmara, que inclua na vacina os taxistas do nosso município, através de uma 

Indicação. Que Vossa Excelência coloque em votação o pedido de vista do 

vereador Fernando Vigário, no projeto do Atalaia Prev”. 

 

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

 

“Parecer da comissão de Finanças e Orçamento no Projeto de Lei 03 de 16 de abril 

2021,  que regulariza a estrutura funcional do Regime Próprio dos Servidores 

Titulares do cargo de provimento ativo e inativo de Atalaia, o Atalaia Prev. Em 

discussão o vereador Mauricio Tenório”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Voto contra esse projeto, porque acho que estamos em pleno século XXI e eu não 

quero transformar o nosso município em uma ditadura. O que estão fazendo hoje 

nesse projeto é transformando esse município em ditadura. Daqui há uns dias, vai 

chegar nesta Casa aqui Projeto de Lei de ditadura para a gente assinar, para ser 

nomeado pela prefeita. Esse sou contra, pois não sou contra o povo”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Senhor presidente, nada a acrescentar, só dizer que o meu voto é contra o 

projeto”.     


