
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 19 de outubro de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

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

sessão: 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

“Como sempre eu agradeço a Deus por tudo.  

Quero aqui agradecer também ao diretor do DER e ao engenheiro do DER, Alexandre Acioli, 

por dar inicio ontem, a um requerimento de nossa autoria, para que seja feita a sinalização na 

AL-2010 que liga Atalaia a Capela, com placas de sinalizações e lombadas, quebra-molas. Já 

foram colocadas as placas, inclusive postei nas minhas redes sociais. Hoje é dada inicio as 

lombadas. Quero até aqui deixar os meus sentimentos para tantas famílias enlutadas aqui em 

Atalaia, que perderam seus entes queridos naquela estrada. Ali da entrada da entrada da 

Usina Uruba até o Distrito Santo Antônio, é o trecho mais perigoso daquela estrada estadual. 

Um abraço aqui ao Atalaia Pop, ao meu amigo Phablo e a Rádio Atalaia FM.  

Tenho uma indicação aqui a pedido de um morador do Povoado Branca de Atalaia, solicitando 

do secretário de Infraestrutura e da prefeita Ceci Rocha, que seja feito um quebra-molas na 

Rua da Igreja. Essa indicação que há meses atrás também foi feita pela vereadora Janaína do 

Cal. Fiz a indicação vereadora, não sabia que a senhora já tinha feito, mas fica como reforço, 

pois unidos somos mais fortes. 

Faço uma indicação a prefeita da nossa cidade, que ela faça um projeto de lei dando o nome 

ao Instituto de Identificação, que foi o nobre vereador Rudinho que conseguiu ara a nossa 

cidade, dando o nome de Benedito Calheiros Acioli, meu tio. Irmão da tia Eurides, ex-primeira-

dama do município esposa do ex-prefeito Aluisio Lopes. 

Essas são as minhas indicações e espero que seja atendido. Sem mais, quero agradecer a todos 

e a todos, agradecer ao meu bom Deus. E o meu bom dia”. 

Vereadora Lays Melo (PSC) 



“Inicio a minha fala de hoje, falando sobre o Projeto Solidário Mais Amor que fez quatro anos 

no último dia 10 de outubro. Aproveito para agradecer a todos os meus familiares e amigos, 

que junto comigo, fazem esse projeto acontecer. No último dia 10 fizemos uma festa das 

crianças percorrendo os Povoados, Sucupira em Boca da Mata, Vila Davi, teve Sapucaia e 

fizemos também no Gavião. Logo depois fizemos o Cinema Solidário, onde também 

entregamos presentes as crianças, lá no Assentamento São Pedro. Agradeço a todos pela 

parceria, pois sem minha família e meus amigos, isso não aconteceria. 

Hoje coloquei uma indicação pedindo a reforma do espaço de lazer do Maria de Nazaré, haja 

visto que dará mais conforto e segurança aos munícipes, pois lá acontece muitas ações, 

principalmente da Igreja. 

Parabenizo também a festa do Dia das Crianças realizada pela nossa prefeita, que percorreu 

alguns lugares, levando alegria a todas as crianças. 

Aproveito que estamos em outubro, o mês rosa, o mês de prevenção e combate ao câncer de 

mama, para agradecer as pessoas que me convidaram para um bate-papo, para esclarecer um 

assunto tão importante. 

Temos alguns projetos que chegou do Executivo, mas queria dar ênfase e toda a minha 

atenção ao incentivo financeiro federal que deve ser repassado a equipe da Estratégia da 

Saúde da Família. Desde já, podem contar comigo. Vi que tem algumas pessoas aqui 

representando. 

Parabenizar também, que dia 15 foi o Dia dos Professores. De maneira simples, mas fui a 

algumas escolas parabenizar. Professor é aquele que forma todas as outras profissões, meus 

parabéns a todos.  

E, para finalizar, não poderia deixar de dar os meus parabéns ao Phablo, que administra o site 

Atalaia Pop. São 15 anos de historias, resgatando muitas coisas. Você faz as vezes um TBT, que 

nos faz lembrar. A gente conhece até histórias que não conhecíamos. Parabéns por todo o 

trabalho e por seguir adiante”. 

Vereador Tacinho (PP) 

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

Tribuna. 

Primeiro uma indicação, onde indico depois de ouvido o Plenário, que seja estendido o 

Programa do Leite para o Povoado Sapucaia, Ouricuri, Chã da Jaqueira e Olhos D’água. Para 

que cheguem a essas comunidades, o Programa do Leite. 

Parabenizar todos os professores, em nome do professor Anilson Júnior. Quero parabenizar 

todos os professores do  nosso município, porque não dizer do nosso Estado e do nosso país. 

Essa indicação que estou fazendo, é mais uma indicação que estou fazendo para aquele 

Povoado Sapucaia, onde tive o prazer e satisfação de ser convidado para a uma festa das 

Crianças, no último sábado. Marquei presença, participamos. Não sou de gravar nada para as 

redes sociais. Também não critico o estilo de cada um, mas gosto do mundo real. Até admiro o 



mundo virtual, mas no momento não achei necessário. Mas, foi muito boa e está de parabéns 

o Silvio, a Zenaide, o Sidcley e todos os que participaram e ajudaram a construir aquela tarde 

de sábado e aquela felicidade que notamos no rosto de cada criança.   

Sobre o que está acontecendo hoje em Atalaia. Sobre a questão da nossa analise dos projetos 

que aqui chegam. Tem esse projeto do SAAE, que na verdade pouco eu li, porque chega, não 

tive acesso, mas, com certeza, se é para o bem dos funcionários do SAAE, vai ter a minha 

aprovação. Entendo da seguinte maneira, que tem que ser aprovado, que é para vocês terem 

opção, porque existe a opção de ficar empregado. Até o momento, juridicamente, não vejo 

segurança, mas eu sou leigo e analfabeto, minha leitura é pouca e, por ser pouca, tenho que 

ter mais cuidado no que vou aprovar. Vou analisar. 

Bem assim é sobre esse projeto que vai ser lido nesta Casa hoje, sobre o estudo que foi feito, 

para que a gente analise o projeto do aumento da taxa de iluminação. Vai ser lido, vamos 

analisar e com muito carinho, competência e coerência, vamos votar sim ou não. 

Quero fazer uma indicação, para que seja enviado ao Marcelo, secretário de Infraestrutura, 

para que dê uma olhada em um mar de lama que tem na Rua do Beira Rio. Ele já viu, o 

Eraldinho já viu, foi feito o pedido verbal, ele analisou, foi muito educado dizendo que vai 

resolver o problema, que é de muitos e muitos anos. Mas, com certeza vamos contar com o 

apoio do secretário e da prefeita, para que seja resolvido isso, pois a população já não aguenta 

mais os mosquitos e a fedentina”. 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

“Quero agradecer aqui o secretário de Transporte, o Emanuel Cavalcante, o popular Índio, por 

ter atendido algumas indicações nossas e parabeniza-lo pelo trabalho. Estive pessoalmente na 

Secretaria de Transporte e vi muito organizado lá as coisas.  

O senhor falou no Dia do Professor, sexta-feira, quero parabenizar a todos os professores e 

dizer que o que me entristece um pouco é a falta de respeito com os  professores, a partir do 

alunos. Um professor hoje na sala de aula, se ele dá uma nota baixa a um aluno por rebeldia 

do mesmo ou coisa parecida, ele é punido. Na nossa época não era assim, o professor ou a 

professora, era nosso pai e nossa mãe. Íamos para aprender, se educar, respeitando o 

professor. É a classe que merece respeito de todos, inclusive dos alunos”. 

Vereador Tacinho 

“Sempre um prazer ser aparteado pelo líder do PP. Muito bem lembrado, com o secretário que 

está dizendo aí, Vossa Excelência está de parabéns por ter sido atendido, eu nunca fui. É 

gratificante a gente ouvir de um vereador dizendo que sua solicitação, seu pedido foi atendido. 

Também quero dizer para todos vocês, que a minha maneira de fazer politica eu não quero 

que seja seguida por ninguém. Se estiver fazendo errado, deixe que eu assumo. A satisfação do 

meu mandato devo primeiramente a Deus, segundo aqueles que acreditaram em mim e me 

retornaram a esta Casa, para fazer uso da Tribuna. É bom que se frise que ninguém vai mudar 

meu estilo de fazer politica.  



Quero desejar uma boa tarde para todos e dizer que podem contar comigo, pois naquilo que 

for certo, estarei aqui aprovando ou desaprovando, caso  esteja errado”. 

Vereador Janaína do Cal (MDB) 

“Cumprimento a todos os presentes, aos que estão nos ouvindo através do site Atalaia Pop. 

Soube que na Rádio está faltando energia e não está conseguindo transmitir no dia de hoje. 

Gostaria de agradecer a prefeita Cecília Rocha, que na semana passada, atendendo a indicação 

da vereadora Janaína do Cal, a indicação de número 29, iniciou um trabalho excelente de 

inclusão digital em nosso município, com o programa Wi-Fi na Praça. Já foram instalados em 

alguma localidades. Fiz o pedido para oito localidades, entre Distritos e Povoados e, além dos 

oito, vão ser contemplados lá na Boa-Fé. É de grande importância. A instalação do wi-fi será 

nas praças dos Povoados e Distritos, contemplando assim os alunos, bem como os taxistas, 

que geralmente usam as praças para pegar e deixar os passageiros. É um avanço muito grande, 

principalmente nas localidades mais distantes, onde não pega celular, como no Distrito Branca. 

Facilitará bastante a comunidade. 

No dia de hoje fiz algumas indicações, dentre elas solicitando do secretário de Infraestrutura a 

limpeza, bem como pintura e reposição de lâmpadas, onde se fizer necessário em todos os 

cemitérios do município de Atalaia, visando além de sua manutenção, agora dia 2 de 

novembro, Dia de Finados, o fluxo de pessoas nos cemitérios é grande e faz necessária essa 

manutenção. 

Temos hoje três projetos sendo lidos nesta Casa. Não posso fazer nenhuma avaliação prévia, 

pois o projeto vai ser lido. Recebemos as cópias a pouco. Então, depois de lido vai para as 

comissões, onde será analisado , para vim pra votação.  

Dizer que sei do que se trata. Dizer aos agentes comunitários de Saúde que o Previne Brasil, 

que ficou no lugar do PEMAC, que era o antigo programa, tem todo o apoio da vereadora 

Janaína do Cal. Já conversei com os representantes dos agentes comunitários. É um projeto 

federal, enfim, tem todo o meu apoio. O pessoal já teve acesso ao projeto.  

Os outros dois projetos, do SAAE e da iluminação pública, também já conversei com alguns 

profissionais do SAAE e quero dizer que tenham nesta vereadora um apoio para buscar o que 

for do interesse do vereador, principalmente. Vamos analisar o projeto, se tiver correto a 

gente aprova, se tiver algo que precise ser feito para melhorar, conte com esta vereadora, que 

eu serei sim uma ponte junto a gestão, para que busque a solução que menos prejudique a 

vocês, diante de toda essa situação que vem ocorrendo.  

Assim como o outro projeto, que é de uma esfera maior, abrange outros detalhes e necessita 

de um estudo mais minucioso. Não irei falar nada sobre ele, até porque nem li o projeto. 

E, para finalizar as minhas palavras, gostaria de parabenizar em nome da professora Maidy 

Rocha, a todos os professores do município de Atalaia pelo seu dia. Profissão a qual se hoje 

estou aqui, é porque passei por esta profissão. 



Parabenziar a todos os colegas aqui que realizaram alguma ação nas festividades do Dia das 

Crianças. Assim como eu que estou participando do Projeto Encontro com a Leitura, no 

Povoado Olhos D’água, a gente pôde, junto a Guarda Municipal que quero parabenizar em 

nome do Thyago, pela brilhante ação que a Guarda vem fazendo também no trabalho social, 

com as crianças do Povoado Olhos D’água. 

E, parabenizar a prefeita, que com muita garra e muita coragem, fez uma festa maravilhosa, 

percorreu seis Povoados, trazendo alegria e um sorriso nos rostos das crianças. Pude 

acompanhar a festa no Distrito Branca, muito bonita, uma festa onde tinha mais de mil 

crianças e todas muito felizes. Vereador Rudinho acompanhou em todos os Povoados e, quem 

pôde acompanhar pelas redes sociais viu que foi um trabalho muito bonito, muito satisfatório, 

principalmente para as crianças que mais precisam, do nosso município. 

Eu não poderia deixar de lamentar a situação terrível, horrível de um educador do nosso 

município, de um currículo invejável, chegar em sua rede sociais para denegrir a imagem de 

uma mulher que foi levar alegria para as crianças. Quando uma mulher é agredida daquela  

forma, todas nós mulheres devemos gritar também vereadora Lays. Lugar da vereadora é onde 

ela quiser.  

Mais horrível ainda, além do educador usar os termos palhaça e patética, um padre, que 

poderia vê na ação da prefeita o amor que ela estava levando às crianças, fazer um comentário 

ridículo. Que Deus tenha misericórdia realmente desse que leva a palavra de Deus, a palavra 

de amor para as pessoas. Ele e esse educador não me representa como mulher. Perdeu a 

admiração que eu tinha. Foi feito um pedido de desculpas, foi retirada a postagem horrível das 

redes sociais, mas a palavra dita ela não volta atrás. 

Quero dizer que nós mulheres estamos sim a cada dia mais ocupando o nosso lugar, o nosso 

espaço. Me sinto muito honrada em ocupar esta Tribuna onde fui colocada pelo povo e 

represento muito bem o meu povo”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB)   

“Em nome do nosso presidente Cícero Melo desejo bom dia a todos os amigos de Atalaia. 

Aos amigos do Atalaia Pop, da Atalaia FM, meu bom dia. Em especial hoje ao Atalaia Pop pelo 

tempo dedicado aqui nesta Casa, Phablo. Tenho acompanhado seu trabalho há exatamente 

nove anos e tem tido o trabalho de compromisso e responsabilidade com esse povo de Atalaia, 

em passar as noticias para quem estão fora do nosso Estado e acompanham através do site 

Atalaia Pop. Também aos demais como o Pedão e outros que participaram, ingressaram nesse 

projeto há anos atrás e hoje ficou você, representando muito bem eles e essa parceria nossa 

que dure por muitos anos.  

Quero parabenizar o presidente reeleito da Casa, Cícero Melo. Dizer que passei 30 dias em um 

curso de formação da Guarda Municipal do Pilar, onde fomos formados pela Academia de 

Policia Civil do Estado de Alagoas. Um curso de um nível muito alto, que de 54 guardas, 32 

passaram e vamos fazer teste agora dia 13. Para você vê a importância e a responsabilidade 

para uma Academia que dá um curso à Guarda Municipal.  



E, por ironia do destino, vendo agora uma reportagem, houve um assalto a uma drogaria de 

uma farmácia em Maceió e quem conseguiu render o bandido, foi um guarda municipal da 

cidade de São Miguel dos Campos. Por quê? Uma Guarda Municipal que foi capacitada para 

esse tipo de ação. Hoje eles já têm armas, tem o porte e isso é muito importante. Com certeza 

a prefeita vai trazer para Atalaia também, para formarmos nossos guardas municipais que 

fazem um trabalho de excelência em nosso município.   

Quero dizer ao presidente que parabéns. Não votei em Vossa Excelência para este segundo 

biênio, mas tenha certeza que se estivesse aqui, meu voto seria seu mais uma vez, pois não 

tenho nada contra e essa nossa parceria no Legislativo continua de pé. Não foi feito nada 

diferente com os outros presidentes, como o vereador Alexandre Tenório foi presidente desta 

Casa por dois mandatos e foi antecipada a eleição. Conte comigo. 

Quero também parabenizar ao agente de Saúde, o Wanderson, que por esses dias viajou à 

Brasil para buscar melhoras aos agentes de Saúde. Dizer a ele e a todos os demais que estão 

aqui presentes, que contem comigo, estou aqui para ajudar no que for preciso. Não só agora, 

mas lá atrás também tenho feito a minha parte, na questão dos agentes, na questão da saúde. 

Dizer aos amigos do SAAE, que tenho encabeçado essa luta, essa briga desde o começo, 

quando estávamos na dúvida se iria ser indenizado, se iria ser realocado os funcionários. 

Então, quero dizer a vocês que a minha ideologia vai ser seguida para o que é certo. O 

compromisso continua e contem comigo, independente de política, independente se vou ter 

votos, pois estou defendendo a categoria, defendendo os pais de família que prestaram 

concurso público em nosso município. Tenham a certeza que a prefeita também está 

preocupada em fazer esse trabalho juntamente com os vereadores, para discutir o que vai ser 

melhor para vocês. Para que venha realocar vocês num canto que veja que vocês prestaram 

concurso público e estão na incerteza, mas vai dar certo, pois esta Casa não irá dar as costas 

para vocês. Encabecei essa defesa lá atrás e continuo junto com todos vocês, para que a gene 

venha trazer dias melhores. O servidor não saber para onde vai ser realocado, reaproveitado, 

isso é angustiante, é doloroso. Mas, descansem o coração, porque vai ter vitória e não vai ter 

ninguém desamparado. Falo por mim, mas tenho certeza que os parceiros que estão nesta 

Casa jamais tem a intenção de prejudicar quem quer que seja.  

Em nome do meu compadre e amigo, Zé Albuquerque, quero mandar uma Moção de Parabéns  

para todos os educadores do município de Atalaia, onde no qual também votei contra a 

unificação  de matricula nesta Casa, onde no apagar das luzes mandaram um projeto que era 

para unificar matricula. E o vereador Marcos Rebollo votou contra, em respeito àqueles que 

perderam seus empregos. Em respeito aqueles que optaram por um emprego no Estado ou no 

município. Depois veio um projeto nesta Casa onde beneficiaria meia dúzia de pessoas. Votei a 

favor da gestão democrática deste município. Votei a favor do rateio dos educadores do apoio. 

Então, minha parte tenho feito aqui neste município, sempre em prol do profissional e do 

servidor. Quem quiser pode vim aqui e olhar as minhas pastas. O compromisso é firmado e 

tenho o maior prazer de subir nesta Tribuna e dizer que estou há anos brigando e defendendo 

o servidor público deste município.  

Ouvi aqui nos corredores e no Plenário alguns comentários sobre procuradores, salários da 

Procuradoria do nosso município. Discutir isso agora? Foi aprovado há anos atrás altos salários 



e está só se mantendo. Se não era viável, porque esta Casa aprovou os altos salários? Se a 

Prefeitura mostrou que tem condições de pagar um salário de 15, 16 ou 17 mil, que continue 

pagando. Agora, não venha agora dizer que é alto, pois se é alto agora, lá atrás não era? Não 

vejo nenhum impasse, porque foi votado nesta Casa o salário do procurador, há anos atrás. E 

hoje vai discutir o quê aqui, que estão ganhando muito? Se o município tem condições de 

pagar, que continue pagando e melhore também o valor dos servidores também, de todas as 

áreas. Se é ara beneficiar a uns, que beneficie a todos. A gestão é voltada para todos, não só 

para uma categoria ou uma minoria. Se votou a favor do salário alto, porque hoje vai diminuir? 

Discordo. Já que está alto, aumenta de outros também. Vamos discutir politica com realidade, 

logica e consciência.       

Quero aqui parabenizar a gestão, a prefeita Ceci Rocha, pela aquisição de duas viaturas 

caminhonetes 4 por 4 para o município de Atalaia. Temos uma S10, temos uma Amaork, temos 

uma Pálio Wekeend, fardamento novo, hora extra para pela Prefeitura. Isso só abrilhanta mais 

o nosso trabalho e o nosso compromisso com esse município. Dizer que está chegando mais 

duas ambulâncias aqui para o município, para prestar um serviço de qualidade mais ainda. Já 

têm ambulâncias em outras localidades do município. Isso é muito bom, só quem ganha com 

isso é o povo e mostra que nossas indicações estão chegando aos ouvidos da prefeita e está 

sendo atendidas.  

Quero dizer a vocês temos vindo a esta Tribuna cobrar. Tenho minha conduta, meu 

pensamento para fazer politica totalmente consciente. Errar todo mundo erra, somos passivos 

de erros, mas antes de errar temos que pensar e analisar. Projetos que chegam a esta Casa 

tem que ser analisados. O projeto de energia do led no município, voltou, pois foi analisado 

por todos os vereadores. Temos que ter o tempo par avaliar e vê realmente o que vem de bem 

e de ruim. Tá aqui, foi emendado, uma comissão de 10 ou 11 vereadores pensando no melhor 

do empresário que sente esse período de pandemia. Não só em Atalaia, mas no Brasil em 

geral, tem sofrido esta classe.  

Não é justo um gás de cozinha por 110 reais. Um litro de combustível por 7 reais. Temos pago 

um preço muito alto. O quilo da carne mais de 40 reais. Estamos pagando um preço muito alto 

e não tenho nada contra a politica de presidente, mas como é que pago tanto impostos, tantos 

aumentos e é chamado de mito ainda? Que mito é esse, que se aumenta todos os dias, que se 

cobra impostos todos os dias. Não estou aqui defendendo bandeira de esquerda nem de 

direita, mas não entendo como é chamado de mito, se todos os dias o mito vem e não 

conseguiu botar a nossa infração em dia, não conseguiu diminuir custos, não conseguiu 

diminuir nossos impostos. Vejo pessoas brigando nas redes sociais e em grupos, defendendo 

Bolsonaro e o cara é chamado de mito. Acho que tenho feito coisas melhores que o mito aqui 

em Atalaia e nunca fui chamado de mito. Não quero ser chamado não, estou aqui só fazendo 

uma comparação. O cara é chamado de mito, porque está aumentando o meu custo de vida? 

O cara é chamado de mito, por hoje me dar um bujão de cozinha que era 40 reais e hoje mais 

que dobrou? O cara é chamado de mito, porque não posso comer mais no churrasco? O cara é 

chamado de mito, porque não posso mais cozinhar no gás de cozinha? Minha gente, vamos 

acordar e se atentar para o que é realmente mito e o politico que vem brigar por vocês.  



Tá aí o Paulo Guedes, um cara que veio para resolver a situação do nosso país e é um nada 

com nada. Até da televisão sumiu, porque não resolveu nada.  

Estou aqui todas as terças-feiras mostrando nosso trabalho e compromisso com o povo 

atalaiense. Então, quero aqui mandar uma Moção do Dia do Médico para o Dr. Renato 

Rezende, um cara compromissado com o estado de Alagoas. Também para o Dr. Antônio que 

deve ser lembrado por esta Casa. Deve ser lembrado não só por mim, mas por esta Casa, pelo 

trabalho feito em Atalaia. Dr. Antônio foi um cara que ajudou a todos aqui desta Casa e talvez 

tenha caído no esquecimento. Homem de bem e que merece ser reconhecido em nosso 

município.  

Só ressaltar os parabéns que o vereador Neto deu aqui ao Índio, secretário de Transporte, que 

nunca vi um secretário em Atalaia ligar para um vereador e pedir para que faça uma agenda de  

trator e caçamba, que estava ali para atender. Muito surpreso com a ação do secretário 

Emanuel, o Índio, que me ligou esta semana, para atender essas pessoas que precisam dessa 

demanda. 

Vou fazer uma visita a ele na garagem da Prefeitura, onde era a antiga Magnum. Está de 

parabéns pela organização, eu vi as fotos. Dizer que a gente vê o transporte aqui, a caçamba, 

ônibus, as máquinas todas dignas do povo atalaiense usar. 

A Secretaria de Saúde ontem fez uma ação no Distrito Santo Antônio que foi distribuir 

dentaduras, isso trás autoestima. Isso para muitos é pequeno, mas para quem está recebendo 

sua dentadura, está recebendo sua autoestima de volta, seu sorriso no rosto.  

Quero também fazer uma indicação para a Secretaria de Esportes, para que fizéssemos uma 

sala no está O Luizão, para criar o Museu do Esporte. Era trazer o Seu João Acioli com algum 

item do Torino que ele deve ter em casa, pois foi um cara que sempre batalhou, sem fins 

lucrativo, mas sempre presente no esporte atalaiense. O Lebre deve ter também. A mãe da 

Wany deve ter da Sapucaia. Também deve ter itens do Osmar, muitas coisas do Independente 

que devem ser mostradas para os jovens atalaienses, para os antigos atalaienses, para vermos 

a historia do Independente. Também de vários clubes. O Tempero deve ter alguns itens  

também. Iriamos mostrar esses itens através de um stand, para mostrar aos jovens atalaienses 

e a gente também, que participou de tudo isso. De Santo Antônio teve o Flamengo que 

disputou vários campeonatos e foi campeão várias vezes. O estádio hoje está bem cuidado, 

está de parabéns. Abrir essa sala para que o museu de esporte venha fazer parte da vida dos 

atalaienses”. 

Vereador Tacinho – Aparte 

“Sobre a questão do tempo que foi extrapolado, nenhum vereador é culpado disso, mas sim 

quem está conduzindo o tempo. Enquanto o vereador estiver na Tribuna, pode ser aparteado”. 

Vereador Marcos Rebollo          

 “Dizer que estou muito feliz da minha volta hoje. Feliz com o desenvolvimento de Atalaia. Feliz 

em poder contribuir com vocês de alguma forma e dizer que o Gabinete do Povo continua de 

portas abertas para atender a todos vocês atalaienses, independente de quem seja, de quem 



vota ou não na gente, de grupo politico, de cordão azul ou vermelho. No Gabinete do Povo o 

que existe é a democracia”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“População de Atalaia aqui presente e que nos acompanham através da transmissão do Atalaia 

Pop e da Rádio Atalaia FM.  

Senhores vereadores vejo muito conversa bonita, muito discurso e prática zero. 

Principalmente o que a Saúde do nosso município está passando. Vi vereadores aqui dizer que 

está a mil maravilhas, marcando todo tipo de exames médicos em nosso município. Estou aqui 

com uma solicitação de ultrasson de uma gestante, que tem o direito de ser feita sua 

ultrasson, o pré-natal e seu acompanhamento médico. Essa gestante me procurou, porque a 

Secretaria de Saúde do nosso município não está marcando uma ultrasson gestacional. 

Vereador líder, se proponha a pegar isso aqui, como Vossa Excelência falou, como o vereador 

Anderson, que está sendo marcado. Mas, está sendo marcada por indicação politica. O serviço 

público a população precisa e precisa ser atendido. Mas, fechar as portas e só resolver pela 

politica? Está aqui a ultrasson e quero ela marcada. Vossa Excelência marque e me avise, para 

poder atender a população do nosso município. 

Gente, eu fiquei indignado e estou indignado a cada dia que se passa em nosso município. 

Estive no Santa Inês, fazendo uma matéria de uma senhora acamada, doente, com um câncer, 

sem o devido olhar da Secretaria de Saúde desse município. Precisando de gazes, precisando 

de remédios, de sonda e depois da denuncia que eu fiz, sabe o que foi que fizeram com essa 

senhora, o castigo que deram a essa senhora? O Melhor em Casa foi lá e deu alta. Onde a 

senhora precisa de um nutricionista, de um psicólogo, mas porque a mulher fez uma matéria 

com o vereador Mauricio Tenório, para mostrar a situação dela, foi dado alta.  

Senhor presidente, solicito o Jurídico desta Casa que faça um oficio ao Ministério Público do 

nosso município, pedindo a prisão preventiva da secretária municipal de Saúde, por 

negligencia a população de Atalaia. Por negligência com a nossa população.  

Estou com outra matéria hoje que vai sair, lá no Paraíso, onde tem um senhor doente, 

precisando de cuidado, foi no CAPS e foi negado seu direito. Agora em casa, com criança de 

menor, pegando faca, já tentou se suicidar, já tentou matar a filha. Ontem tomou água 

sanitária e o município de Atalaia não tomar as providências. Pediu ajuda a esse vereador, pois 

iria tentar se matar ou matar as filhas dentro de sua casa. E, nós parlamentares, eleitos pelo 

povo de Atalaia, não podemos deixar isso acontecer. 

Que o Jurídico tome providências e enviei oficio ao Ministério Público, pedindo a prisão dessa 

secretária de Saúde, que é acobertada pela deputada estadual Fátima Canuto, para perseguir a 

população de Atalaia, para humilhar a quem precisa. É isso deputada o que Vossa Excelência 

tem para trazer para Atalaia? Colocar uma secretária de fora, com toda a equipe de fora, para 

massacrar a população da minha querida Atalaia. Está aqui o meu apelo e que se tome 

providências. 

Vou ao Ministério Público e se não resolver, vou à Brasília, mas vou denunciar no Ministério da 

Saúde o que está acontecendo no município de Atalaia. 



Vamos para o PSF Santa Inês e está lá a população clamando, porque não tem médico e 

enfermeiro para atender aquela população. Para mostrar um exame, um hemograma, um 

exame mais simples para poder um médico passar, não existe nenhum médico ou enfermeira 

para atender aquela população. E a Saúde está tudo bem?  

E já estou com outro caso para mostrar o desperdício de dinheiro público em Atalaia. Locaram 

muito carros com dinheiro público em Atalaia, onde pedi aqui a Licitação e fui negado. Tem 

uma criança, onde vou amanhã fazer uma matéria na casa dela. Uma criança especial, que 

precisa ir à Maceió fazer seu tratamento. Tem que sair no carro da hemodiálise 5 horas da 

manhã para ser atendido 2 horas da tarde e esperar o carro para voltar de 5 horas da tarde. 

Onde precisaria de um carro para atender essa criança. 

Vereador líder, cadê a Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Agora eu vejo, a 

prefeita do município de Atalaia brincar, se fantasiar de Branca de Neve, de Xuxa, de princesa 

Aurora. Agora, as crianças dessas populações sendo enganada. Festa é bom, admiro. Fizeram 

uma festa na Ouricuri no pico do meio dia, sem uma tenda, sem uma água mineral, três 

crianças desmaiaram lá e não teve presente para dar aquela população. Só falácias e 

brincadeiras. Foi pra Branca de Atalaia e para o Santo Antônio no pico do meio dia e do mesmo 

jeito as crianças desmaiando lá”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) – Aparte 

“Nobre vereador, gostaria de dizer a Vossa Senhoria que os problemas de Saúde estão se 

agravando. Essa semana recebemos uma pessoa que iria para Recife fazer um tratamento final 

de câncer e foi negada ajuda tanto ao pessoal daqui, como o de fora. A realidade é que precisa 

de uma reestruturação. Está muito Fake News, muito propagado o Governo, mas na realidade 

as ações estão sendo pouquíssimas”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“A população clama por saúde. Tem hoje no Hospital da Vila atendendo lá estagiário. Recebi 

uma denuncia que chegou uma menina lá que tomou água sanitária e a estagiária foi procurar 

no Google o que podia dar a essa criança, para poder tentar salvar ela lá. Então, o médico é o 

Google e não o profissional que está recebendo lá. 

Estão aqui os funcionários do SAAE. Estamos cobrando há vários meses e o que querem fazer 

com os funcionário do SAAE é uma falta de respeito e consideração. Tem dinheiro, 32 milhões 

e vai para 80 milhões a indenização aqui do município, e tem 14 ou 15 funcionários para 

indenizar e jogando com a barriga, para prejudicar a população. Estão mandando aqui um 

Projeto de Lei que um operador de bomba, vai ser gari no município de Atalaia. Isso é feio, é 

vergonhoso, essa Casa deixar acontecer isso. 

População, está aqui de novo e maquiado, o projeto da taxa de iluminação pública. Fiz os 

cálculos aqui, vou me aprofundar. Mas, maquiaram alguns dados e embutiram aqui, para a 

população ser prejudicada neste projeto. Tenho certeza que esta Casa, com esses vereadores 

aqui, não vai deixar passar esse projeto, essa aberração. 



Já temos uma BRK em nosso município, com falta de água, aumentando a taxa e ainda mais a 

taxa de iluminação pública. Quando se fala de led, o led é para diminuir o custo da energia. A 

rede de led vai consumir menos e se vai consumir menos, o município não vai consumir mais. 

Mas, quero tirar o dinheiro da população.  

Não sou contra o procurador, até votei a favor dos cargos do procurador e do aumento do 

procurador, mas existem dez procuradores no nosso município, cinco concursados e mais 

cinco contratados. Mas, contrataram outro sem licitação, para ganhar 15 mil reais por mês. 

Um aumento em 180 mil por anos, pagar mais um advogado, onde já tem dez”. 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

“Uma advertência neste reclame, pois contrataram Gomes Pereira Advogados, prestação de 

serviços especializados de advocacia, para atualizar a Legislação municipal, em especial no que 

tange plano de cargos e carreiras do município, Regimento Jurídico Único, a Lei Orgânica 

Municipal e a Lei de Contratação Temporária, além da elaboração de um novo código 

Tributário municipal e propositura de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com atuações 

judiciais no Tribunal de Justiça. Ora, querem fazer uma nova Atalaia no tangente a pressionar 

os funcionários, a diminuir salários e aumentar a carga horária. Isso é uma aberração jurídica. 

Enquanto oposicionistas, vamos lutar pelos direitos dos funcionários e estamos levando essa 

documentação de hoje já para as mãos dos nossos advogados e, nas próximas sessões, 

estaremos patrocinando a defensa dos funcionários públicos”. 

Vereador Tacinho - Aparte 

“Não iria tocar neste assunto, mas já que tocou e a opinião está contrária a do presidente, 

acho que o Regimento tem que ser cumprido e temos que ter a habilidade de presidir, porque 

não é o primeiro e nem será o ultimo vereador a passar dos dez minutos. Aqui todo mundo já 

passou. Então, vamos ter coerência e fazer as coisas certas para não ter uma Câmara sem 

harmonia. Se o assunto que está sendo debatido é de interesse da comunidade, nada que 

possa passar alguns minutos. O bom é mantermos a harmonia da Casa”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Vejo aqui até alguns elogios de vereadores e tem que elogiar mesmo quando é atendido. 

Mas, a forma com que está trabalhando o secretário de Infraestrutura do município de Atalaia, 

ele está atendendo a particulares e não ao município. Fiz uma matéria no Paraíso hoje e tive 

que retornar o carro. Lá tem uma poça d’água desde o inverno e nós já estamos no verão. E a 

estrada que dá acesso ao Loteamento Paraíso continua do mesmo jeito. As estradas dos 

Assentamentos do nosso município estão do mesmo jeito. Precisamos escoar a nossa 

produção e não tem máquina, não tem acesso. O vereador Marcos diz hoje aqui que o 

secretário mandou marcar uma agenda. Secretário, atenda a população de Atalaia, porque vou 

ter que fazer uma nota de repúdio para Vossa Excelência se não for tampar aquele buraco do 

Paraíso e resolver os problemas daquela Rua lá dos Olhos D’água, dos Assentamentos. 

Tenho que denunciar, vou para as redes sociais, doa em quem doer, mas tenho que denunciar, 

porque não está bom. O Hospital está ruim, não tem remédios. As escolas estão aí e não 



começou nenhuma obra das escolas. Me diga onde esse município está bom? Está bom em 

perseguir a população. É o que sabem fazer”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Gostaria de parabenizar inicialmente nosso amigo Phablo do Atalaia Pop pelos 15 anos da 

página do Atalaia Pop. Sucesso. 

Parabenizar os professores, os médicos no dia de ontem e, no dia de hoje, os pintores.  

Hoje temos aqui uma polemica e conversava aqui com o meu amigo Tacinho e dizia que 

chegou a hora vereadora, do ônus e do bônus. A oposição com os seus ônus e a situação com o 

bônus. É aquela historia, quem está do lado da prefeita, tem que defender do jeito que tá. Se 

tá bom ou ruim, tem que dizer que tá bom. A realidade é essa. 

Gostaria de dizer que quem se referiu ao procurador, vereador Marcos, com todo respeito a 

Vossa Senhoria, fui eu. E não reclamei de salário de procurador, Vossa Excelência interpretou 

mal. Apenas disse que nós temos 9 advogados, mais o procurador que também é advogado, 

fora os que trabalham no Fórum. Disse que não adiantava a prefeita gastar 15 mil reais a mais 

mensais na contratação de advogado”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

“A minha explanação sobre a questão do procurador não foi nada de interpretação errada 

contra Vossa Excelência. O que tentei mostrar é que está se falando de custo com procurador, 

mas foi dado aqui por esta Casa um aumento que achei na época, totalmente sem condições 

de ter dado naquele momento, para o procurador”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Vossa Excelência votou a favor ou contra”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

“Votei a favor, porque perguntei ao prefeito da época se a Prefeitura tinha condições de pagar 

esse valor e disse que naquele momento tinha condições de pagar. Se hoje falou que tem 

condições de pagar, que pague. Tem outros escritórios, tem outras Secretarias que dependem 

de outros procuradores. Que continue pagando, mas que faça a coisa da forma correta”. 

Vereador Fernando Vigário 

“É pra esclarecer publicamente e dizer que Vossa Excelência sofreu como eu, do bônus lá atrás  

e tivemos que votar, porque dava sustentação. Hoje estou na oposição, tenho o meu sentido 

de liberdade exata e só voto se eu quiser.  

Não vou prejudicar os funcionários, porque estou vendo que aqui está uma armadilha muito 

bem feita. Aqui essa comunicação que li agora a pouco vereador, vai desmanchar leis, vai tirar 

direitos, delegar direitos a outros que não tinha. Infelizmente prefeita tem maioria absoluta. 

Só precisava de 10 votos, ela tem 11. Vamos aguardar.  



Falaram tanto do Governo Bolsonaro que aumenta tudo e aqui, tá aumentando a água, 

aumentando a energia, aumentando numero de funcionários, tá tirando poderes de 

funcionários como está nesse projeto do SAAE. Como é que um operador de bomba que tem 

curso especial, vai a partir de hoje ser um simples gari? Me respondam como é que vai fazer 

isso na lei? A lei diz, alias dizia, porque já mudou, que só tem estabilidade no serviço público 

estadual, municipal e federal quem se propõe a concurso público de provas e títulos”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

“Só para esclarecer a questão do procurador, que além de termos os procuradores efetivos, 

também tínhamos um escritório que prestava serviços, que era um serviço de qualidade e 

necessário naquele momento”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

“A gente vê uma sessão dessa, que a bomba não vai vim agora, vai vim lá na frente. Estão 

dizendo que funcionário nenhum vão ter decréscimo salarial e as gratificações que tinham 

incorporadas, onde tem deles que tem mais de 10 anos. Como vai ficar a situação deles? Aqui 

não tem dizendo que vão ser mantidas as gratificações ou tem? Não li todo ainda, porque 

chegou agora. Me responda essa mágica, o funcionário que opera na sessão tá vai passar a 

ficar em casa e receber como gari o resto da vida. Que privilégio é esse? Qual a lei que 

acoberta isso? 

Estamos aqui numa briga para aprovar uma emenda que está nas comissões, para que quando 

a gente complete 35 aos de trabalho e 60 ou 65 anos de idade, tenham o direito e o respeito 

de ir pra casa sem trabalho. E agora querem empurrar essa daqui, como que a gente era 

menino amarelo. Não sou advogado, mas tenho certeza que dará um grande questionamento 

para realizar essa troca de funções.  

Eu já estou indo à Maceió, já marquei e as 15 horas estarei com os advogados, para a gente 

propor o que é de irregular aqui dentro. A nossa função é essa. Eu escolhi ser oposição e vou 

carregar o ônus da prova, enquanto que quem está na situação vai ter o bônus diário da 

administração. Sem querer denegrir ou maltratar nenhum vereador, mas a realidade todo 

mundo está vendo e é essa daqui. Não tem cabimento nenhum servidor do SAAE que está 

nessa situação de trocar de função. A vida vai dá uma pirada, pois tinha seu trabalho, 

recebendo a maioria uma miséria de 1.100 reais, para trabalhar e dar de comer a família 

todinha e agora virar malandro, digo no popular, subscrito pela Lei. Receber seu salário sem 

trabalhar. Isso é uma desonra para nós que estamos na vida pública, que estamos lutando para 

valorizar o trabalho do servidor. É ele quem trabalhar e quem trás ganhos reais para a nossa 

terra.  

Gostaria de dizer de novo vereador Marcos, todo mundo metendo o pau no Bolsonaro. 

Bolsonaro acabou de sancionar e ano que vem é mais 1% na arrecadação dos municípios, 

injetando ainda mais. Tem dois anos de crise e os municípios mês a mês, aumentando a 

arrecadação. Sabemos que o problema daí é ingerência politica, pois querem por que querem 



colocar aquele cidadão no Governo novamente. A CPI que resultado deu? Brigas dos membros, 

porque não tem um motivo concretizado para suspender ou afastar Bolsonaro”. 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

“Ao invés dele mandar esse dinheiro para os cofres públicos, ele tem que se preocupar com a 

economia desse país. Enchendo os cofres públicos de dinheiro e esquecendo de atingir a classe 

pobre, que é a que mais paga o preço. O que quero falar é que o cara chamada de mito, que 

cobra mais de 40 reais no quilo de carne, 110 reais no bujão. O aumento na tarifa de energia 

não é só em Atalaia, é no Brasil inteiro. A água e esgoto também vai vim a conta. O senhor 

Paulo Guedes enchendo os cofres públicos de dinheiro e esquecendo de defender a classe 

pobre, que é quem mantem esse país de pé”. 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

“Com a pressão é grande e a pauta é grande nesta Tribuna, esqueci de pedir uma Moção de 

Parabéns para o meu filho Pedro Tenório, que participou da Vaquejada de Boca da Mata e 

rachou o primeiro lugar. 

Quero que vote e não quero hoje discutir a nível de Brasil, mas sim de Atalaia, que existe 

recurso para tratar a população de Atalaia. Esses 15 mil reais que está sendo usado para  

perseguir a população, podia dar em compra de sonda para aquela senhora, em compra de 

medicamento. Colocar óleo diesel para fazer as estradas na zona rural. E não para privilégios e 

acordos políticos. A folha desse município está alta, porque várias pessoas de outros 

municípios está ganhando do município de Atalaia sem trabalhar, pela questão dos acordos 

políticos”.    

Vereador Fernando Vigário 

“Gostaria de subscrever essa Moção para esse jovem valor da Vaquejada. 

Eu me refiro ao Governo Federal, porque é ele quem mantem o município. Todo o recurso 

daqui é praticamente oriundo de lá. 

O Estadual também tem feito sua parte. Tenho dito por aí que o nobre Governador não é 

Governador só, ele é prefeito também, pois tem feito nos 102 municípios. Uma revolução 

administrativa nunca vista. 

Sabemos da complexidade que é dominar um município, estado e um país nem se fala. Existe 

um jogo de cintura e temos que olhar que quem deu mais ganho real aos municípios nos 

últimos 20 anos foi Bolsonaro, quem queira ou quem não queira. A realidade é essa. 

Gostaria de agradecer ao senhor presidente, pois na última sessão aqui fiz um pedido e Vossa 

Senhora já atendeu, com a limpeza lá de trás. O visual já está outro. Visualizar também o poder 

como um todo. O Legislativo é assim, temos que nos ajudar, ter ideias coletivas para que 

funcione bem. 

Gostaria de dizer que esses projetos que aqui estão, são muito complicados”. 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) – Aparte 



“Queria que Vossa Excelência mandasse colocar o A do nome Radjalma que caiu tá mais de 

dias. Tava lá no Gabinete do Povo do vereador Marcos Rebollo. 

Já que não vou fazer uso da palavra, queria aqui agradecer ao pessoal do DER que houve 

requerimentos aqui da vereadora Lays, do vereador Neto, assim como eu fiz também, para 

aquelas imediações da Usina Uruba. O vereador Neto já disse que o pessoal já começou a fazer 

alguns trabalhos lá e, diante mão, quero agradecer”. 

Vereador Tacinho 

“Sobre essa questão do advogado. Primeiro quero pedir ao Mauricio Tenório para subscrever a 

Moção de Parabéns para o filho dele. Sobre a questão dos advogados, acho que não pode se 

contratar são coisas que não vale a pena. Hoje, se o time de advogados do município está 

completo, mas precisa de reforço e o município tem condições de pagar, como em outras 

gestões já foi pago e aprovado por alguns aqui. Desde já pode contar com o meu apoio nesse 

voto da contratação desse advogado”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Esse projeto de renovação dos Agentes de Saúde, vou votar favorável ao projeto de forma 

integral.  

Quanto a esses dois já disse que votava contra lá atrás e vou votar de novo, porque a BRK, 

quem não sabe que fique sabendo, já enviou para os cofres públicos de Atalaia, mais de 35 

milhões de reais. Tenho uma reunião marcada na Seinfra e vou trazer por escrito. Vou mostrar 

que até dezembro vão ser liberado mais 35 milhões. Vão ser quase 76 milhões. Se existe no 

SAAE cerca de 34 funcionários, se for pagar os direitos deles, sobra dinheiro e muito. Vai 

mexer nas Leis, na Lei Orgânica e em tudo para deixar os coitados trabalhando com o salário 

de gari. Quer dizer, aquela coisa de humilhar o resto da via do servidor que era um operador 

de bomba, para ser gari. Trabalha? Não, estou em casa. Está em casa recebendo um salário 

vitalício. Vai poder isso onde? Isso é uma vergonha para nós enquanto políticos. Deveria ser 

obrigado a ser feita aquela dita reunião que falamos aqui, com juiz, promotor, com 

desembargador, advogados, Audiência Pública completa com a comissão do SAAE, para 

discutir.  

Na quarta-feira da semana passada estivemos aqui ouvindo o SINTEAL e a gente de boca 

aberta viu o que vinha acontecendo lá de trás, não de agora. Na outra vez eles alertaram que 

Atalaia vai para o vermelho, onde despencamos de número de alunos. Perdendo mês 5 

milhões de reais e mais algumas coisas. Na época que o nobre vereador Anilson estava na 

pasta tentamos avançar neste aspecto, mas como estava com muitas complicações não foi 

possível fazer aquele levantamento exato. E porque não contrataram esse advogado para 

rever esse dinheiro? Por que não fizeram uma politica dia a dia, casa a casa para colocar os 

meninos que estão em outras cidades, levando dinheiro para as contas dos outros municípios”. 

Vereador Mauricio Tenório - Aparte 

“Moro na divisa do Pilar com Boca da Mata. Esse ano foram 30 alunos da Boa Fé para o Pilar, 

fora os que estão indo para outras cidades. O que está havendo com o município de Atalaia?”. 



Vereador Fernando Vigário 

“Que possamos pedir aqui de forma coletiva, uma Indicação para que viesse também aqui o 

programa recém implantado no Pilar, que dá mil carteiras de motorista de forma gratuita para 

a população. Temos mais de 50 mil habitantes. Tá na hora de exigir ao Poder Executivo que ele 

sirva mais ao nosso povo”.  

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

“Em nome do meu amigo vereador Marcos Rebollo, que esteve algumas sessões aqui afastado, 

por uma boa causa, desejar bom retorno Marcos. Sempre bom trabalhar em parceria com 

você, pois sempre tem algo a aprender. Manda meu bom dia a todos que nos acompanham de 

modo online. 

Recebemos hoje aqui nesta Casa, três projetos de Leis, o qual não pudemos ainda analisar de 

forma minuciosa, mas são temas que a gente já acompanha e tenho certeza que essa Casa vai 

manter o compromisso de fazer o que for correto. 

Recebemos o projeto de Lei que trata da situação os funcionários do SAAE, que vai ser extinto. 

Acho que os funcionários, passaram despercebido no momento que eles tinham que cobrar lá 

atrás, quando eles ficaram sabendo que iriam ter esse prejuízo em seu concurso público. Não  

me recordo, não fazia parte dessa Casa, mas não me lembro de manifestações aqui no 

município, com relação a isso. Foi lá no ano passado, mas o bom é que chegou para ser 

executado na administração da prefeita Ceci Rocha. A prefeita que quer manter o 

compromisso e ajudar os funcionários. Talvez se fosse com outro gestor, apenas iria fazer o 

que tá na Lei, na Constituição Federal, artigo 37, como o nosso amigo Fernando falou, que o 

ingresso em cargo efeito só se dá através de concurso público.  

Assim como o vereador Marcos vem participando das reuniões, eu já participei de várias 

reuniões com o pessoal do SAAE. Sempre me coloquei a disposição para colaborar no que for 

preciso e para de alguma forma, mantermos a estabilidade desses funcionários diante do 

município. 

Chegou o projeto de Lei e vamos analisar. Pelo pouco que li, se mantem garantido o direito dos 

trabalhadores, de não ter redução de remuneração, de ser aproveitada as gratificações 

legalmente incorporada. Está no projeto de Lei isso. Está no artigo 6º, salvo engano paragrafo 

3º, questão de rescisão de contrato. Tem uma tabela de cargos que podem ser transformadas 

por equivalências. Mas, isso são assuntos que esta Casa vai estudar com responsabilidade. E, 

tenho certeza que vocês funcionários do SAAE, se apegando nessa classe de vereadores que 

sempre se demonstrou ser parceiro de vocês, vamos chegar a um entendimento e tenho 

certeza que vamos ter dias mais tranquilos lá na frente. O projeto vai ser apenas lido hoje e vai 

seguir para as comissões. Lá tenho certeza que os nobres vereadores terão ideias para tocar 

esse projeto com responsabilidade. 

Tanto é que nós nos reunimos e convocamos a BRK. Salvo engano virá na próxima sessão. 

Onde nós vamos fazer todos os apelos e questionamentos da população, com essa empresa, 

pois se não é da satisfação da população, jamais será desses vereadores. Então, nós corremos 

atrás dessa empresa, que já devia ter vindo muito antes aqui a Atalaia. Mas, nós vamos com 



certeza pedir as informações, que estamos carentes e insatisfeitos com o serviço da BRK aqui 

em nosso município”. 

Vereador Tacinho – Aparte 

“Quero lembrar, pois passou despercebido, de parabenizar o Atalaia Pop, que carinhosamente 

falou Atalaia Popi, desde que foi fundado há 15 anos atrás. Foi uma das coisas que aconteceu 

no mundo renovado, no mundo da informática, que mais contribuiu para o nosso município. O 

trabalho do Atalaia Pop. Quero em nome do Phablo, quero homenagear a todos que fazem o 

Atalaia Pop, os que já passaram e os que tiveram a ideia de fundar este site e agora a Rádio 

Web do Atalaia Pop. 

Quero parabenizar a prefeita Ceci Rocha pela festa das Crianças em todo o município. Seja 

qual foi o horário, foi feita a festa e está de parabéns. Inclusive, parabéns ao paquito 

Rummeniggue. Muito bom Rudinho, tem que participar. Garanto a você que se estivesse sido 

convidado, estaria lá. 

Sobre a questão da BRK, essa bendita BRK. Tivemos o prazer de ter a presença da Ceci Rocha 

aqui na presidência da Câmara e veio falar conosco que não está aguentando mais a 

reclamação da população. Nós também vereadores. O atendimento dessa BRK até o momento 

não mostrou para o quê veio. Se veio para fazer isso, que vá embora. Nós temos que não só 

resolver a situação dos funcionários, como essa BRK tem que fazer chegar água na casa do 

povo. Acredito que na maioria do município de Atalaia, não está nem chegando água e quando 

chega é da cor de coca-cola. A prefeita garantiu que o responsável viria pra Prefeitura, mas em 

comum acordo com os vereadores, ela resolveu trazer esse cidadão para a Câmara nesta terça-

feira. Aproveito para convidar a toda a população de Atalaia que é quem está sofrendo. Que 

seja convidado a população, as Associações de bairros e Povoados, as autoridades, o 

Ministério Público, que venha Dr. Bruno e Dr. Eliziu, pois a população está precisando de uma 

resposta dessa BRK. Que venham todos aqueles que querem o bem da nossa querida e amada 

Atalaia”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Reforçar aqui que a insatisfação da população é a insatisfação desta Casa. Por vezes quando 

recebemos uma ligação da população, para conseguir um carro-pipa, pois tá faltando água em 

tal rua. É uma dor de cabeça que não gostaríamos de tá passando. A gente se coloca na 

situação dessas famílias. E, realmente o que pudermos fazer para melhorar, a população de 

Atalaia pode contar com esses vereadores. 

Outro projeto de Lei que trata da iluminação pública. Já veio aqui no inicio do ano, vereadores 

fizeram uns cálculos equivocados, tentaram jogar o peso para esta Casa. Mas, com 

responsabilidade pegamos o projeto e fomos discutir. Está retornando agora e vamos dar 

outra lida e vê se já está de acordo com aquilo que a gente imagine. Mais uma vez isso mostra 

a responsabilidade nossa, senão já tínhamos votado lá atrás.  

O projeto que trata do Previne Brasil, que vem substitui o PEMAC, é mais uma atitude louvável 

da Prefeita, porque trata-se de uma Portaria, a 2979 de 2019. Então, esses ganhos, essas 

benfeitorias do Governo Federal era para tá acontecendo há dois anos atrás, mas só que não 



tinha o nosso amigo Mauricio que era o líder, que não se importava em brigar com a bancada 

de vereadores, para regulamentar isso para esses funcionários. Agora, graças a Deus, assim 

como os funcionários do SAAE, os funcionários da Saúde vão ter a situação regularizada, de 

uma Portaria de 2019. Está chegando o Projeto de Lei nesta Casa e tenho certeza que os 

amigos vereadores vão estudar e aprovar o que for de bom para o funcionalismo do município.  

Quero deixar aqui uma mensagem a todos os envolvidos com shows e eventos, com bares. 

Que já está nesta Casa um novo Projeto de Lei que apresentei em relação a horário de 

funcionamento de bares, de restaurantes, de shows e ventos, porque é uma classe que foi 

muito prejudicada ao longo desses dois anos e que nós temos que regulamentar. O que a Lei 

1010 de 2011 citava naquele momento, há dez anos atrás, hoje já não é mais a realidade do 

nosso município, assim como as justificativas legais apresentadas. Vai chegar cópias para os 

vereadores e é o momento da gente analisar essa retomada dessa classe que passou com 

muitas dificuldades, incluindo os músicos. 

A respeito da Festa do Dia das Crianças, também pude participar nas comunidades. Foi uma 

festa bonita, parabenizar a todos que se envolveram. É certo que tinha calor né, mês de 

outubro, Brasil. Se não tiver calor, a não ser que estamos morando na Suíça. Com calor ou não, 

a festa foi feita para as crianças, entregas de presentes. Vereadora Janaína participou lá na 

Branca, entregou bastante presente também. Outros vereadores fizeram outras ações e 

parabenizar a todos”. 

Vereador Tacinho – Aparte 

“Eu também estive lá na festa, só não fui convidado para fazer parte da entrega dos 

presentes”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Sobre a questão da Saúde, venho vendo sim esses exames sendo realizados. Até o vereador 

Mauricio postou aqui um exame de uma ultrasson, acho que ele pegou da época da campanha 

passada, quando os pacientes que procuravam desesperados dizendo Rudinho consiga esse 

exame, essa cirurgia, porque aqui a gente não consegue nada. Tanto é que ele trouxe um 

exame sem data, deve ter pego lá de trás. Até tivemos o cuidado de tirar foto, pois daqui a 

pouco ele posta foto dizendo que foi de 2021.  

Tem falado de uma poça d’água numa estrada de barro. Rua Paraíso tem uma poça d’água. 

Tem. Mas, hoje o que vemos lá são as casas sendo reformadas, terrenos baldios onde hoje 

está sendo construídas galerias, porque aquele problema que existia antes está sendo 

resolvido com calçamento. Inclusive vamos dizer que já esteja como se fosse no Paraíso, 

naquela Rua que dá acesso ao Nazaré, pois o calçamento vem da parte de trás, até chegar na 

parte principal da Vila. É evolução e melhoria que as pessoas estão enxergando e estão 

investindo naquela região.    

Essa discussão de salários altos, folha de pagamento alta. O nobre vereador Marcos lembrou 

bem, que folha de pagamento alta tava no ano passado, porque não se conseguir pagar o 

funcionário em dia. Pagava uma parte por faixas, deixou meses atrasado e com 

responsabilidade a prefeita Ceci Rocha conseguiu colocar em dia esse ano. Então, se ela está 



pagando, é porque não se tem folha alta. O que vejo é uma responsabilidade nunca antes 

vista, com os salários dos funcionários de Atalaia. Já estamos no décimo mês, sendo pago 

rigorosamente em dia e antes até do repasse do FPM, o que mostra a organização das contas 

públicas do nosso município.  

Quero aqui novamente deixar uma mensagem aos funcionários do SAAE presentes, que 

podem contar também com o vereador Rudinho no que for preciso. Vocês sabem, pois já 

conversei com vocês, sendo favorável no que for para acharmos uma melhor saída para todos 

vocês funcionários, vamos correr atrás”. 

Vereador Anilson Júnior - MDB 

“Hoje inicio o meu pronunciamento agradecendo a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 

Brasil e da comunidade do bairro José Paulino. O qual teve nesse último mês uma brilhante 

festa, uma festa muito bonita em homenagem a Nossa Senhora. Estive presente no dia 11, 

representando a Câmara Municipal de Atalaia, junto com o vereador Neto Acioli. Desde já 

peço uma Moção de Parabéns para o padre da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que tão 

brilhantemente conduziu aquela festividade. É um padre novo, mas muito atuante e que com 

certeza vai trazer a sua contribuição social e religiosa para o município de Atalaia.  

Aproveitar também e deixar a minha satisfação de ser professor e melhor, de ser professor no 

município de Atalaia. No último dia 15 comemoramos o Dia dos Professores e é muito 

gratificante as mensagens que eu recebo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp de ex-

alunos que mencionam a importância da  experiência de ter convivido um pouco comigo, 

enquanto professor, nas salas de aula. É muito gratificante a gente saber que contribui para o 

desenvolvimento intelectual de um município e de uma comunidade. Parabéns a todos os 

professores e, principalmente a todos os meus colegas professores, estendendo aos 

educadores que fazem o município de Atalaia. Vocês são grandes guerreiros e contribuem para 

a evolução desse município.  

Começamos a entrar na pauta do dia. E, hoje nós estamos recebendo na Casa três projetos que 

no meu ponto de vista é de muita importância e grande relevância para Atalaia. 

O projeto do SAAE que é o projeto que está mais em debate, tenham certeza servidores do 

SAAE que esta Casa, assim como sempre fez em todas as matérias que envolve o 

funcionalismo público de Atalaia, vai tomar os devidos cuidados para fazer o que for melhor 

para o município de Atalaia. Vocês não podem pagar o preço se o problema não foi nosso. A 

BRK vem se instalando no município de Atalaia, através de uma medida no Estado de Alagoas, 

que tem amparo na Constituição Federal, pois o Tribunal de Contas exige que seja feito o 

saneamento básico em 100% de todos os municípios brasileiros. Por isso a BRK está avançando 

e privatizando essas áreas. Mas, nós teremos o cuidado de trilhar o melhor caminho para os 

funcionários do SAAE. 

Voltamos com o projeto de iluminação pública, que esta Casa identificou alguns 

questionamentos, levamos em seguida para a nossa prefeita e para o Procurador, que muito 

atento discutiu e está reapresentando o projeto. Vai para as comissões onde terá um novo 



estudo e, com certeza, terá a responsabilidade para sair dessa Casa trazendo desenvolvimento 

para o município de Atalaia. 

O terceiro projeto é o projeto do Previne Brasil, um projeto que vem para substituir o PEMAC. 

Tá aqui o meu amigo Aderval que é um guerreiro e um profissional atuante da categoria dos 

Agentes de Saúde, que já foi presidente. Está aqui o nosso amigo Anderson que hoje é o 

representante da categoria. Esse projeto é somente um atestado para a gente ratificar o que 

vem do Governo Federal. Geralmente vamos acatar, pois com certeza deve trazer melhorias. 

Mas, quero que a comunidade saiba que ainda esta na casa, chegou hoje, já submeti para a 

minha assessoria jurídica que vai analisar e vamos discutir durante a semana, para trazer 

clareza para a população de Atalaia. 

A gente vê no município de Atalaia ações que realmente trazem uma nova cara para a 

população. Recentemente vimos nas redes sociais o lançamento de distribuição de sorrisos, 

distribuir sorriso pra população. Lá no Distrito de Santo Antônio a população passou a receber 

dentaduras para levar sorrisos para dentro de casa. A gente vê a satisfação daquela 

comunidade.  

Assim como também a gente vê a distribuição de sorrisos entre as crianças do município. 

Desde já quero parabenizar a gestão e a prefeita Ceci Rocha. Na gestão passada comecei a 

trazer as minhas historias voltadas para as fabulas da nossa literatura. Hoje a gente vê as 

fabulas se materializando diante das nossas crianças. A nossa gestora tem um carinho especial 

com a comunidade, faz questão de estar presente, atuante e no meio das comunidades. 

Trazendo as fabulas, as princesas e a alegria para as crianças. A senhora prefeita, é digna de 

parabéns.  

Lamentavelmente um professor faz uma critica para a senhora. Mas, também vi esse mesmo 

professor e aqui precisa ressaltar a grandeza do reconhecimento, pois ele foi às redes sociais 

pedir desculpas por ter sido infeliz nas suas colocações. Mas, que de maneira nenhuma tira o 

brilho e a grandeza da prefeita de Atalaia, em levar uma nova forma de fazer o dia das crianças 

nas comunidades do município. 

Tomei conhecimento hoje, através do discurso do vereador Mauricio, sobre a questão de uma 

ultrasson de uma gestante, que possivelmente teria sido negada. Mas, quero lembrar a 

população de Atalaia que duas vezes por mês, durante todos os meses é feito o mutirão de 

ultrassonografia em Atalaia. Inclusive, neste próximo sábado, vereador Mauricio, tem um novo 

mutirão onde serão feitas 100 ultrassons e não entendo o porquê que essa gestante não foi 

agraciada, tendo em vista que as gestantes são prioridades nas ações da Secretaria Municipal 

de Saúde. Mas, eu respondo, é que talvez essa gestante procurou a pessoa errada. Talvez 

esteja fazendo aquela politica antiga de procurar um vereador, de procurar um favor. Peço a 

senhora que procure direto na Secretaria de Saúde. Se não conseguir falar, bate na sala da 

secretária de Saúde que ela lhe atende, como atende a todos.  

Mas, vale também ressaltar, como o líder do Governo falou aqui, é uma solicitação que não 

tem data e é de uma gestão de quarto mês. Então, é possível sim que deixaram para a próxima 

quinzena. Mas, tenho certeza que se essa senhora procurar a pessoal certa, fará sua ultrasson 

ainda neste sábado. 



O vereador Marcos levantou a questão aqui do salário do procurador do município de Atalaia. 

O meu advogado é o meu irmão e a minha esposa. Confio neles. Quem está atrás de uma 

pasta, assinando documentos, tem que ter sua equipe de confiança, porque a questão judicial 

você vai carregar por toda sua vida, pois é muito prudente que toda gestão traga sua equipe 

de procuradores, que tenha responsabilidade e confiança nos atos administrativos que vão 

executar”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

“Vereador, quero lhe parabenizar por seu discurso e dizer que no começo da sua fala, que já 

foi citado aqui pelos vereadores, os funcionários do SAAE que vamos vê o projeto e fazer o que 

é certo, para acabar com esse tormento na vida dos funcionários do SAAE. Hoje a BRK gera um 

constrangimento em nosso município. Trazer essa direção para cá e nós vereadores, 

independente de ser situação ou oposição, falar com o responsável, para que tragam um 

serviço de qualidade. Já tem tempo para ela prestar esse serviço de qualidade em nosso 

município”. 

Vereador Anilson Júnior 

“A BRK está tentando reajustar as coisas, mas não está conseguido. Tenho fé em Deus que 

com o auxilio e as cobranças tanto da  população, como da gestão e desta Casa que há algum 

tempo vem tentando convocar a BRK para dar explicações ao povo de Atalaia, tenho certeza 

que logo teremos um serviço de qualidade com relação ao oferecimento de água no município 

de Atalaia. 

Outra coisa que me deixou triste foi alguém querer chegar nesta Tribuna e colocar em duvidas 

toda a competência, organização e todo o bem que a deputada Fátima Canuto está  trazendo 

não só para o município de Atalaia, mas para todo o Estado de Alagoas. Já que perguntaram, 

vou dizer onde é que tá deputada Fátima Canuto em Atalaia. A deputada Fátima Canuto é a 

primeira deputada que vejo presente no município de Atalaia e que destinou nas suas e 

emendas impositivas, 800 mil reais para a Saúde do município de Atalaia. Esse dinheiro vai ser 

revertido principalmente numa grande reforma no Hospital João Lyra Filho, que vai ser um 

Hospital de referência nessa parte da zona da mata de Alagoas. Querer questionar uma mulher 

que quase todas as semanas está fazendo ação social no município de Atalaia? É lamentável. Já 

apoiei diversos deputados, estaduais principalmente e nenhum deles tiveram um pingo de 

carinho com o município de Atalaia. Estou hoje acompanhando uma deputada que nem apoiei, 

que fiz parceria para a próxima gestão e que tem todo esse cuidado de olhar para o povo de 

Atalaia. Assim como a gestão está tentando fazer. Mas, não é fácil resolver o problema do 

município.  

Atestei aqui no discurso do vereador Fernando, um pedido para que seja feito as CNH social 

também no município de Atalaia. É um reconhecimento do vereador Fernando, da forma e  da 

politica que é feita no município do Pilar, como ele mesmo falou. Hoje temos um grupo 

tomando conta de Atalaia que é esse mesmo grupo que mudou a realidade do Pilar. Mas, 

precisamos entender que para chegar nesse processo da CNH social, já são seis anos do 

prefeito Renato. Primeiro se estrutura a Casa, primeiro se organiza”. 



Vereador Anderson Medeiros – PSC  

“Hoje venho começar com a indicação que já foi feita por mim e acho que por demais 

vereadores aqui, sobre a ampliação dos cemitérios. Já tinha feito uma Indicação para o 

cemitério da Vila, mas como o problema é geral, então a minha indicação vem solicitando para 

que amplie todos os cemitérios do nosso município. 

Venho com uma Moção de Pesar do meu amigo Machado. Por conta disso, do cemitério 

lotado, quase que o Machado não era sepultado na Vila. Só foi sepultado, porque a família já 

tinha um tumulo e conseguiu fazer o sepultamento dele no cemitério da Vila. Tá um problema 

no nosso município. A nossa cidade vinha tão atrasada, que até isso a prefeita Ceci Rocha 

pegou, os cemitérios lotados.  

A minha outra Moção de Pesar é para o meu amigo Manoel, conhecido como Mona, lá do 

Santo Antônio. O meu amigo vereador Fernando Vigário deve ter conhecido, uma pessoa de 

bem, uma pessoa muito boa. Nós estamos aqui na certeza que um dia partiremos. Deus é tão 

justo que nos deixou sabendo disso, pois tem tanta gente por aí metida a besta, achando que é 

alguma coisa. Já vi tantas pessoas assim, que pensou que não morreu e deixou as mansões e as 

fazendas, e ele embaixo de sete palmos de terra. 

Fiz também uma Moção de Congratulações. A Câmara Municipal de Atalaia, através deste 

vereador, apresenta votos de parabéns a diretora da Escola Antônio Amâncio, a senhora Leila 

Medeiros e as diretoras adjuntas, as senhoras Gilvânia Leite e Ângela Alves, e a coordenadora  

a senhora Mauricele Barbosa, pela belíssima festa em comemoração ao Dia das Crianças. Uma 

festa feita com o coração, que sempre foi feita. Acompanhei, como já tinha acompanhado das 

outras vezes. Dessa vez pude me identificar mais, pois presenciei. As organizadoras, meus 

parabéns pela festa, muito bonita. Tive a ideia de sortear uma bicicleta com os alunos. A 

pretensão é que no próximo ano possamos fazer isso em outras escolas. Foi um momento de 

muita satisfação em vê a alegria naquela criança. Sabemos que o sonho de uma criança é 

primeiro uma bicicleta, o meu era. Satisfação em Deus me usar, porque nada foi feito por mim, 

quem fez foi Deus. Disse ao Maycon naquela momento, que cuide desse bicicleta, pois foi Deus 

que mandou, ele só me usou para entregar a ele. Toda honra e toda glória vai para o senhor 

Jesus. Fiz uma Moção parabenizando o jovem aluno da Escola Antônio Amâncio, ganhador da 

bicicleta. 

A última Moção de Parabéns de hoje é para a vice-prefeita Camyla Brasil pela belíssima festa 

na sua residência. Também tinha acompanhado nos bastidores outras festas que ela tinha 

feito. Vi a Camyla no meio da criançada, participando das brincadeiras. Foi um momento de 

alegria. Vice-prefeita Camyla Brasil, parabéns, muito bonita a festa. Em outros convites, estarei 

sempre a disposição.  

Hoje venho aqui nesta Tribuna com o sentimento de agradecimento. Muito obrigado pela  

atenção e que Deus abençoe a todos”. 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

“Peço à Secretaria da Câmara que prepare uma indicação para que seja solicitado a prefeita do 

nosso município, pedindo a ela uma guarnição da Guarda Municipal, para fazer todo o final do 



ano, uma ronda no centro do nosso município. É um ano atípico, de muitas compras e os 

comerciantes estão pedindo que a partir do mês de dezembro, venha fazer um efetivo mais 

forte, para que não venha pegar os comerciantes de surpresa”.  

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E INDICAÇÕES 

Indicação nº 031/2021 – Indico depois de ouvi o Plenário, solicitando da Excelentíssima 

senhora prefeita Ceci Rocha que venha revitalizar a Maria Fumaça da Usina Brasileiro. 

Justificativa: haja visto que com essa iniciativa, não só apenas mostraremos para a nossa rica 

história, como também para valorização de todos os moradores daquela região. Plenário Dr. 

Luiz Augusto da Rocha Tenório. 19 de outubro de 2021, vereador Alexandre Antônio Vieira 

Tenório.   

Vereador Mauricio Tenório 

“Essa Maria Fumaça é uma historia que existe no município de Atalaia. Esta Casa já fez um 

projeto de Lei criando o Parque Municipal. Os assetados, a população é contra a retirada da 

Maria Fumaça. Ela pode ser restaurada, mas voltar ao lugar de origem. Os assentados só 

permitem que ela saia de lá, se for com documento assinando mostrando que vão devolver. Se 

não for assim, ninguém tira aquela Maria Fumaça de lá, por aquela população não vai deixar. 

Que fique o alerta, porque ali é patrimônio do Assentamento Brasileiro. Ali já tem o Parque e 

tem que ser colocado na rota do turismo, para poder as escolas irem com seus alunos mostrar 

a origem da Usina”. 

Vereador Tacinho 

“Acho nobre vereador Mauricio que o patrimônio é histórico do Brasil, do Estado de Alagoas e 

do município de Atalaia e não do Assentamento. Tudo bem sobre a questão de ficar lá ou 

qualquer canto. Acredito que terá uma discussão para vê qual o melhor local. Não sou contra 

que fique lá, mas só quero dizer que é um patrimônio do município”. 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Na própria Indicação pede que a Maria Fumaça fique lá. Que seja feita a restauração e que 

venha deixar no mesmo local”. 

Vereador Alexandre Tenório 

“A Indicação pede que crie um parque ecológico. Tem de papel, mas não tem de fato. Se a 

gente puder agregar o valor das ruinas da Usina Brasileiro, de uma Maria Fumaça, aproveitar 

aquela paisagem e valorizar o turismo ecológico, valorizar a população que ali residem. Na 

minha concepção, por isso fiz a Indicação, eu não tiraria a Maria Fumaça de lá. Ainda que parte 

do Estado ou parte do Brasil vá olhar a Maria Fumaça, em qualquer lugar que seja desse 

município, que tenha uma maior visibilidade, mas tiraria a história com relação a Usina 

Brasileiro. Faço essa indicação, se os vereadores puderem aprovar, aprovem e, depois, eu 

particularmente vou explicar a prefeita o porquê estou fazendo essa indicação. Visando tudo 

isso que falei, sem se falar de renda e prosperidade também para aquele povo daquela 

região”. 



Vereador Rudinho Rodrigues 

“Aproveitando para acrescentar aqui essa Indicação do vereador Alexandre, muito louvável. 

Concordar com o vereador Mauricio que seja restaurada e colocada na rota do turismo. Quero 

aqui deixar meus parabéns a prefeita Ceci Rocha, que conseguiu ter uma visão muito ampla 

desta questão do turismo, mas além do que eu tinha imaginado realmente em fazer esse feito. 

Nesses 10 meses várias vezes vi em suas postagens, ela visitando essa Maria Fumaça e dizendo 

que ia colocar ela na rota do turismo de Atalaia. Ontem mesmo ela já postou o pessoal 

fazendo essa limpeza inicial daquela região e isso mostra uma visão de futuro, porque o 

turismo é um grande potencial para este município. Algo que nunca foi pensado antes, por 

quem tanto frequenta aquela região. Deixar os meus parabéns a Ceci e dizer que conte com o 

meu voto para a aprovação”. 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Em discussão e votação, aprovado por todos os vereadores presentes”.        

   


