
 
 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 22 de junho de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC)  

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Primeiro quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui hoje, 

junto com os colegas vereadores, para juntos construirmos o melhor caminho e 

direcionamento para o município de Atalaia. 

 

Em nome da minha esposa, da doutora Halane, saudar a população de Atalaia, 

presente na sessão de hoje. Assim como os ouvintes da Atalaia FM e nossos 

internautas do Atalaia Pop, que vem sempre dando destaque as matéria e a 

importância aos debates que surgem nesta Casa. 

 

Hoje, o que me traz a esta Tribuna, é uma prestação de contas dos serviços que 

esta Casa está realizando mais uma vez em defesa do povo atalaiense. Na sessão 

passada, nós recebemos alguns projetos para serem analisados. Projetos esses, que 

no tramite regimental tem que passar pela comissão de Justiça e Redação, a qual 

este vereador que vos fala, sempre fez questão de ser pelo menos membros, 

porque é onde passa o coração dos projetos, onde passa o que vai vim de 

melhoria para o município de Atalaia. Nesta comissão hoje, sou vice-presidente, a 

presidenta é a vereadora Janaína e os membros formados pelo vereador Rudinho, 

líder do Governo, Tacinho e Toni Barros. 

 

Nesta comissão, toda vez que chega um projeto, a gente se reúne, discute e 

procura entender e trazer a solução para o povo de Atalaia. 

 

Hoje estamos dando devolutiva dos projetos que recebemos. Dois três, dois 

referentes à doação de terrenos para construção de duas creches no município de 

Atalaia. Mais duas creches que vão atender as famílias atalaienses, as mães que 



terão um lugar confortável e adequado para deixar os seus filhos. Infelizmente, o 

Governo não conseguiu destinar esta creche para onde ele queria, para onde foi 

feito o estudo técnico da Secretaria de Educação, que era para alguns Distritos e 

Povoados, por falta de área pública nestas localidades. Já vou pedindo, 

encarecidamente, que quem tiver uma área de 50 por 50, em qualquer Distrito ou 

qualquer Povoado, se não puder doar, tentar procurar o Governo ou algum 

vereador, para fazermos uma ponte e vê a viabilidade de estender também as 

creches para os Distritos. Pois, realmente temos Distritos em Atalaia que não possui 

creches próprias, como o de Ouricuri, Olhos D’água, Santo Antônio e precisamos 

ter um olhar diferenciado para estas comunidades.  

 

Estamos devolvendo este projeto, que já foi aprovado pela comissão de Justiça e 

Redação e hoje entra em pauta, e acredito que terá unanimidade dos votos, pois 

acredito que o vereador Mauricio e Fernando são responsáveis suficientes para 

saber separar o que é gestão e oposição, de um projeto desta magnitude, que tem 

que ser aprovado por todos os membros desta Casa. 

 

Além do mais, nós estamos devolvendo hoje para votação, o projeto que fala da 

reestruturação de cargos da Guarda Municipal, que é a Ouvidoria e a Corregedoria. 

Também é um projeto essencial para o funcionamento da Guarda Municipal, que 

vem se destacando neste Governo e tendo vontade de trabalhar, na rua e todos os 

dias patrulhando e ajudando na segurança pública do município de Atalaia. 

 

O quarto projeto que ainda encontra-se na comissão de Justiça e Redação, é o que 

fala do reajuste da taxa de iluminação pública. Eu como vice-presidente desta 

comissão, tive o cuidado de estudar o projeto na integra, as suas alíquotas e suas 

faixas de consumo. 

 

Apresentei, junto com a vereadora Janaína, um vídeo explicando como é que você 

atalaiense não vai ser enganado por ninguém e vai conseguir fazer na sua casa, o 

calculo de quanto você irá pagar. Mostrei que até determinada faixa o aumento 

não é absurdo. Informei que algumas faixas serão isentas, outras terão uma 

redução e algumas terão ajustes. E, por conta desses ajustes, que vai haver na taxa 

de iluminação pública, que o projeto não está hoje em pauta. 

 

De forma responsável esta Casa está dialogando com o Poder Executivo, 

entendendo qual é o objetivo deste projeto, quais as melhorias que ele pode trazer, 

para juntos construirmos as alíquotas adequadas ao bolso do atalaiense. Que traga 

desenvolvimento, mas que não prejudique a população. A nossa função de 

legislador é essa, não prejudicar a população. 



 

O projeto não está em pauta e deixo claro que essa decisão foi da Câmara, em 

conjunto com o Governo. Estamos dialogando para construir a melhor solução 

para o município de Atalaia. 

 

Finalizo o meu pronunciamento dizendo que fechar o dialogo para este projeto, é 

um recesso para o município de Atalaia, porque precisamos avançar na melhoria da 

iluminação pública. Mas, com responsabilidade e eficiência”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Primeiramente venho hoje fazer um apelo a sociedade atalaiense que compareça 

para tomar a vacina contra o covid. Todo mundo é ciente da gravidade desse vídeo, 

perdemos já muitos amigos atalaienses, conhecidos. A Secretaria de Saúde vem 

passando por uma dificuldade de diminuir essa faixa etária, porque muita gente 

está faltando de ir tomar a vacina. 

 

Entre a faixa de 50 a 59 anos o município tem uma média de quatro mil pessoas. 

Muitas delas é claro, já se enquadraram nas comorbidades, ou era da Educação ou 

Saúde. Mas, das pessoas que não se enquadraram em nenhuma dessas faixas, 

menos de 300 pessoas se vacinaram. Então, a Secretaria de Saúde faz esse apelo”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) – Aparte 

 

“Alertar sobre um problema que está havendo. Eu fui três vezes no Posto para 

tomar a vacina de gripe. Só que cheguei em horários indevidos, onde 11:40 o 

pessoal já está se recolhendo. Outro dia foi as 15:40 e o pessoal já tem ido embora. 

A solução que queria que Vossa Senhoria, solicitasse, em entendimento com a 

Secretaria, que a equipe que fica parada no Posto, procurasse as casas de muitas 

pessoas que não estão em condição de locomoção até o Posto, em função de 

saúde. Temos lá os agentes de saúde e poderia muito bem a equipe ir de casa em 

casa, e talvez dê um avanço maior nesta vacinação”. 

 

Vereador Neto Acioli (PP) – Aparte 

 

“Já tem esta equipe que faz esse trabalho, está indo nas casas das pessoas que não 

estão tendo condição de ir até o local”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“No Distrito Branca este trabalho está sendo feito, onde os agentes de Saúde estão 

indo com as enfermeiras e técnicas de enfermagem, nas casas das pessoas. Mas, 

vou fazer sim essa solicitação à secretária, para que este trabalho seja constante no 

Distrito Santo Antônio, se estiver com essa falta. 

 

O alerta que estou fazendo aqui é com relação a vacina do covid. Recebemos a 

vacina Pfizer, está sendo aplicada no Cube, porque requer uma refrigeração 

diferente, não pode ser aplicada na temperatura ambiente. Então, que as pessoas 

vão, porque as que são de uma faixa etária menor e que querem se vacinar, está 

atrasando o calendário e prejudicando as outras pessoas. Atalaia baixou a idade de 

ontem para 47 anos. Então, quem tiver a partir de 47 anos, compareça ao Hospital 

João Lira Filho ou aqui no Clube, para poder tomar a sua vacina e a gente poder 

avançar na vacinação em massa da população atalaiense. 

 

Na semana passada fiz aqui uma Indicação, solicitando que fossem adaptados 

leitos de estabilização para pacientes com covid. Tive informação aqui por escrito, 

da secretária, de que esses leitos já foram implantados no Hospital João Lyra Filho 

e estão em fase de organização, para atender pelo menos aquelas pessoas que 

precisam ficar um ou dois dias internos. 

 

Ratificando aqui a fala do vereador Anilson, que muito bem explanou os tramites 

dos projetos desta Casa. Estamos hoje colocando hoje em votação dois projetos 

importantes, onde o município irá doar dois terrenos para o Estado de Alagoas, 

para a construção de creches, que com certeza será um avanço na nossa educação. 

 

O projeto da Guarda Municipal, que só tem avançado e melhorias na sua estrutura 

nesta gestão. Conseguimos visualizar uma nova Guarda em Atalaia.  

 

E, como o vereador Anilson falou, sobre o último projeto, da iluminação pública, 

este projeto tramita nas comissões, de Justiça e Redação e de Finanças, nas quais 

eu faço parte. O projeto está em discussão junto a gestão. O projeto não vem para 

esta Casa de qualquer forma, vereador nenhum aqui iria aprovar ou rejeitar o 

projeto sem antes fazer uma análise. Não é do dia para a noite que vamos colocar 

em prática. O projeto está sendo analisado, será apresentada aqui as melhorias 

através de emendas do que for necessário. E, tenham a certeza que na hora certa o 

projeto virá para esta Casa e será muito bem divulgado, explanado, ninguém fará 

aqui nada as escuras, como foi dito em redes sociais que os vereadores aqui 

estavam com a lei da mordaça. A gente aqui está sim estudando o projeto e 

buscando apresentá-lo aqui, da melhor forma para toda a população. 

 



Lembrando que vem as festas juninas. Uma festa muito bonita, muito boa, mas a 

gente precisa ter todos os cuidados”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Falando sobre festa junina, dia 24 de junho, dia de São João, peço uma Moção de 

Parabéns para minha mãe, Maria Aparecida, minha genitora, que completa ano no 

dia de São João”. 

 

Vereador Neto Acioli          

  

“Primeiramente gostaria de agradecer o nosso Criador, o nosso bom Deus por tudo.  

 

Em nome do nosso amigo Phablo, gostaria de agradecer ao site Atalaia Pop, a 

Rádio Atalaia FM. A todos os funcionários desta Casa. A todos os colegas 

vereadores e vereadoras desta Casa. Ao público aqui presente. 

 

Em nome dos meus filhos, quero abraçar a toda juventude de nossa Atalaia, que é 

o futuro da nossa terra, o futuro do nosso país. Abraçar os comerciantes. 

 

Quer aqui também agradecer ao secretário de Infraestrutura, Eraldo Brasil e a 

prefeita do nosso município. Fiz uma solicitação para que fosse feita a reposição de 

lâmpadas no Povoado Olhos D’água e automaticamente fui atendido. Ontem foi 

colocada as lâmpadas dos Povoado. 

 

Tenho aqui uma Indicação para que os senhores aprovem, que é para colocar o 

piçarro na estrada que dá acesso a Fazenda Granja, onde moram os amigos Zé 

Alves, Bastinho, o pessoal do Simão. A estrada está muito ruim e precisa d 

metralhas numa ladeira que tem lá, próximo a casa do nosso amigo José Alves.   

 

Quero aqui fazer um apelo ao nosso diretor geral do DER, para que dê uma olhada 

com mais carinho para a Indicação que eu pedi e esta Casa aprovou, para que seja 

feito um quebramolas. São três quebramolas na AL 2010, que está com quase dois 

meses que esta Indicação foi feita e até hoje, não recebemos nenhuma resposta. 

Continua acontecendo os acidentes naquela localidade. Até hoje esta Casa não 

recebeu nenhuma resposta. 

 

Quero dizer ao povo de Atalaia que no que for de bom para o povo da nossa terra, 

para os empresários, os comerciantes de nossa cidade, tenho certeza que essa 

também uma preocupação da gestão, em trazer melhorias para a nossa cidade. 



Então, quero dizer que podem contar com o meu apoio, dentro das condições 

normais”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“A minha vinda aqui hoje nesta Tribuna, falar sobre algumas Indicações que tenho 

feito, esta semana, semana passada. Como já estamos em recesso a partir da 

próxima semana, dia 30. Estamos concluindo nosso trabalho, fazendo algumas 

Indicações e tentando fazer o melhor para o povo atalaiense, para essa população 

que mais uma vez me conduziu para esta Casa. 

 

Fiz uma Indicação para o Executivo deste município, para a prefeita Ceci Rocha 

sobre os funcionários do SAAE Alagoas. Se a gente for analisar é de fundamental 

importância, pois temos pais de família que estão lá há vários anos e hoje estão na 

incerteza do que vem para eles, daqui há uns dias. Estive com a prefeita, que me 

dizer que irá entrar em contato com o Governador Renan Filho, sobre a BRK. 

 

O que temos a falar sobre o SAAE? Uma empresa que prestou serviço aqui há 

muito anos, que no qual temos uma estação de tratamento ultrapassada, fabricada 

há mais de 60 anos neste município. Há 60 anos atrás quantos moradores tinha em 

Atalaia? A rede de esgoto do município de Atalaia praticamente não tem, pois é 

jogada no Rio Paraíba. E, tem uma estação de tratamento, que foi projeto da 

gestão passada, mas nunca funcionou. A rede de água do município de Atalaia é 

de amianto, uma rede com produto cancerígeno e fácil de contaminar, pois no 

trajeto que vem, até chegar na sua casa, com certeza vai ter alguma infiltração, pois 

não é um cano PVC que tem uma durabilidade de muitos anos embaixo da terra. 

Quando quebra um cano, dura três ou quatro dias para voltar a funcionar, porque 

o material não tem a cola rápida.  

 

Então, que esta empresa venha para trazer água de qualidade, para que traga 

saúde à população atalaiense, pois uma água tratada vai diminuir o custo com 

medicamentos, com exames, pois somos uma cidade ribeirinha e o esgoto, o 

saneamento vem para contribuir com isso. Sem contar que o desperdício de água 

hoje é grande e, com o hidrômetro, a população vai se preocupar em não estragar 

água. Espero que ela venha e que a água chegue na caixa d’água do morador, sem 

acionar bomba, porque a energia é cara. Hoje está super-faturando o processo, 

pois para a água chegar na caixa d’água, tem que se ligar uma bomba, tem a taxa 

normal e o consumo.  

 



Que a prefeita veja a realocação dos funcionários do SAAE. São mais de 20 pais de 

famílias que estão ali locados há mais de 20, 15 anos, sem contar que tem pessoas  

que prestaram concurso público neste município para operador de bombas e 

outros tipos de função que existem no SAAE. Fiz essa Indicação. E, se possível, que 

mande o convite para esta Casa, para o vereador Marcos Rebollo e demais 

vereadores, para participarmos dessa reunião, pois é preciso que se tenha esse 

entendimento sobre a situação dos funcionários do SAAE”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Vereador, no momento quero parabenizar o senhor pela iniciativa de fazer essa 

Indicação. Fui procurado por alguns colegas do SAAE, em especial pelo professor 

Bibido, o Josenildo, sobre essa situação, tendo em vista que alguns municípios já 

estão absorvendo esses servidores do SAAE. Ele havia me pedido também que 

tivesse esse diálogo dentro da Casa, para tratar junto com a gestão, de absorver 

esses servidores do SAAE, pois nada mais justo, pois são irmãos atalaienses que 

prestam serviços à comunidade atalaiense, há muito tempo. Conte com meu 

apoio”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) - Aparte 

 

“Ainda bem que Vossa Excelência está se unindo, pois venho há mais de três meses 

batendo nesta tecla, sobre como ficaria a situação do funcionário do SAAE. Isso era 

para ter feito audiência pública, ir até a prefeita, explicar e vê a melhor maneira de 

resolver o problema. A empresa vai assumir no mês que vem e o funcionário do 

SAAE não sabe para onde é que vai, como é que fica e o que vai fazer. Tem pessoas 

já perto de aposentadoria e temos que ter essa preocupação mais”.   

 

Vereador Fernando Vigário - Aparte 

 

“Gostaria de parabenizar também Vossa Senhoria e mostrar também a 

preocupação com o futuro desses funcionários. Essas últimas semanas foram de 

tantas preocupações para mim, que não sei se o SAAE foi incluído na vacinação, 

para que tivesse uma prioridade, tendo em vista que vários funcionários de lá se 

infectaram com a covid, todos escaparam graças a Deus. Gostaria que Vossa 

Senhoria, mediante a situação, incluísse essa preocupação nossa de também 

imunizar todos os funcionários do SAAE”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 



“Estive com a secretária de Saúde há uns dias atrás e ela pediu a relação de 

Infraestrutura, de SAAE. Inclusive, da classe da Educação, a secretária está fazendo 

um apelo para que os funcionários vão se vacinar. Tantas pessoas que querem ser 

vacinadas, imunizadas e tem que ficar apelando para o profissional da Educação ir 

tomar a vacina. Em Israel vi que quem não toma a vacina, é suspenso o salário. Se o 

professor não quiser se vacinar, chama pra conversa e se não tiver jeito, vai ter que 

suspender, porque ele vai trabalhar com pessoas. Só não toma vacina em Atalaia 

hoje, quem não quer. Hoje, em São Luiz do Maranhão, 18 anos de idade já estão 

tomando vacina. Atalaia está dando esta oportunidade de tomar vacina e a pessoa 

não está se preocupando. Não entendo o que acontece para um profissional da 

Educação, não querer tomar a vacina. Mas, vamso pedir mais uma vez que o 

profissional procure que vai ter a vacina. Assim como para o empresário, para o 

micro-empresário. Aqui é a partir de 47 anos e está baixando. 

 

Os projetos que estão vindo aqui para esta Casa, quero destacar o da Guarda 

Municipal, de Corregedoria e Ouvidoria, isso é de fundamental importância. UM 

projeto vindo do Executivo, da prefeita Ceci Rocha, que vai dar condição do guarda 

municipal fazer o curso de formação, de tirar seu porte de arma e andar legalmente 

armado dentro do município. No Pilar já está avançado e já concluiu a primeira  

etapa do porte de arma, inclusive no mês que vem estaremos iniciando a parte de 

tiros. Quero dizer o Governo do Renato Filho é um Governo que trabalha, que 

avança e aqui não será diferente. Vamos implantar a Corregedoria e Ouvidoria, 

tenho certeza que os amigos vão votar neste projeto, pois traz beneficio para a 

categoria que estar aqui todos os dias tomando conta da população atalaiense. 

Que diga-se de passagem, uma Guarda Municipal muito bem representada pelo 

nosso amigo Thyago, nosso guarda municipal há mais de 15 anos no município e 

que presta um serviço de excelência. 

 

O outro projeto são dos terrenos para a creche municipal, tenho certeza que todos 

irão votar. 

 

O projeto que fui procurado nas minhas redes sociais, fui parado nas ruas, pessoas 

ligando para mim. Munícipes atalaienses preocupados com esse projeto da 

iluminação pública. Onde o vereador Anilson Júnior, a vereadora Janaína fizeram 

suas explanações em uma live. O vereador Mauricio apresentou os números na 

semana passada. Eu tive a preocupação de vê o que o projeto traz para o nosso 

município. O projeto se encontra aqui nas comissões, isso mostra a preocupação 

dos vereadores em não assinar projetos que venham trazer algo de ruim para o 

munícipe. 

 



Estou aqui pela terceira vez, pelo terceiro mandato consecutivo pelos amigos 

atalaienses que acreditaram e depositaram seu voto de confiança em mim e não 

estou aqui para decepcionar, mas sim fazer o correto. E quem não lembra que o 

vereador Marcos Rebollo votou contra a unificação de matriculas neste município. 

Eu votei contra as gratificações que incorporavam com dois, três, quatro e cinco 

anos, hoje são dez anos ininterruptos. Eu fiz um projeto para que aumentasse os 

anos dos carros de lotação, táxis e vans, que eram seis anos e quando chegava nos 

seis anos, talvez o carro novo e o dono sem condições de trocar, mas hoje são 

trocados com dez anos. E outros e outros projetos aqui a favor do povo. Acho que 

a população atalaiense não tem dúvidas do vereador Marcos Rebollo. 

 

A população me procurou com preocupação, fizemos as contas. Vamos sentar com 

o Executivo, com toda a Câmara, inclusive a oposição. Estamos aqui sentando para 

resolver e trazer o melhor”. 

 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

 

“Se possível vereador, me explique como ficaria com a criação da Ouvidoria da 

Guarda, já que o município já tem sua Ouvidoria. Uma fica ligada a outra ou são 

independentes”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Esta Ouvidoria é da Guarda, é interna. A Ouvidoria do Dedé é geral, inclui todo o 

município. A Ouvidoria e Corregedoria tem que ser criada para que a Guarda 

Municipal participe de cursos, que venha tirar o porte de armas. Tudo em beneficio 

da GM. 

 

Vereador Mauricio, vamos colocar led no município. Uma iluminação que é mais 

econômica, uma iluminação mais digna. Sem contar que o Pilar depois que 

implantou o led, a violência diminuiu. Ninguém se atenta que o índice com a 

implantação do led no Pilar, diminuiu a violência de rua no Pilar. São índices da 

Policia Militar e Policia Civil. Mas, que a iluminação de led venha trazer benefícios 

que não atrapalhem no bolso do cidadão atalaiense, que não atrapalhe no bolso 

do comerciante atalaiense. 

 

Estamos em um período de pandemia. Estamos passando por um momento difícil 

e incerto. Sem contar que este projeto é para 2022, pois período de pandemia não 

podemos mexer na parte orçamentária. Então, é para 2020, mas vai chegar a hora 

que chega 2022. Então, estamos preocupados em fazer o correto, para que amanhã 



a Câmara não seja penalizada, porque votamos em um projeto que trouxe algum 

de ruim para os munícipes. Estou aqui para ser parceiro, um contribuinte e 

representante legal do povo, dessa forma estarei contribuindo para você aqui 

acreditou em mim mais uma vez. Então, aqui não tem nada as escuras, não tem 

segredo. 

 

Voltarei aqui a esta Tribuna quantas vezes quiser para dialogar e tratar de assuntos 

que venha beneficiar toda população atalaiense, num entendimento que seja 

melhor para todos. É assim que somos conduzidos para esta Casa. O vereador 

Marcos Rebollo estará sempre a disposição do povo. Este discurso meu não é de 

fantasia, não é de mentira e enganoso, é um discurso que sempre preguei nesta 

Casa e continuarei pregando”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Os projetos que estão aí, gostaríamos primeiro de fazer um pedido especial aos 

senhores vereadores e a Mesa Diretora desta Casa, para que nessas duas creches 

pudéssemos fazer duas grandes homenagens a duas ex-professoras do município. 

A ex-vereadora Andréa Maria do Couto e também a esposa do nosso amigo, 

também falecido, Ebis Francisco, que foi professora por longos anos. Gostaria que 

os senhores vereadores atentassem para isso, porque seria uma homenagem que 

vai ficar para o resto de nossas vidas. 

 

`Primeiro mostrar aos companheiros que nós não somos afeitos de tá nas redes 

sociais, pregando mentiras. E, particularmente, tenho até contestado 

veementemente que tudo que a gente vê na rede, na maioria dos casos, são fake 

news. 

 

Temos o projeto das creches, temos o da Guarda, que gostaria de chamar a 

atenção do nobre vereador Marcos Rebollo, quando está alcançando uma grande 

propagação da Guarda, mas o cordão umbilical ainda estar lá. Por que, nobre 

vereador, a indicação futura ser de gestor? Por que não ficar uma coisa interna da 

Guarda. Acho que isso poderia muito bem ser retirado, pois tanta luta que tem 

feito a Guarda Municipal. Estamos brigando pela Guarda não é de agora, mas de 

três ou quatro mandatos atrás e a gente queria muito vê ela crescer de forma 

uniforme, individualizada. Temos aqui o exemplo, o Executivo trilha seu caminho, o 

Legislativo trilha o dele. Quando há alguma desavença, procura-se logo a Lei. Mas, 

lá não, é uma espécie de mordaça”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 



 

“Coloquei um projeto há anos atrás sobre o Atalaia Prev. Tive que votar agora para 

ser Indicação, porque nunca veio para esta Casa do Executivo, que fizesse a eleição 

democrática do Atalaia Prev, mas sim, era feita uma votação de um Sindicato, da 

Câmara, da Prefeitura e sempre foi uma eleição de faz de conta. É só você lembrar 

quem foram os presidentes, que vai notar que nenhum gestor perdeu a eleição. 

Sem contar que sempre tinha alguém que vinha tirar algum beneficio com dois ou 

três votos. Passamos para ser Indicação, achei melhor do quê não fazer a eleição 

democrática. A da Guarda Municipal é também indicada, do Corregedor e do 

Ouvidor. Se não dê certo, troca. Uma eleição de faz de conta, prefiro nem fazer. 

Uma eleição em que raramente o gestor vai perdeu uma indicação dele”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de dizer a Vossa Senhoria, que se quiser, pode fazer uma emenda e a  

gente remenda isso. Estarei a sua disposição. 

 

O terceiro projeto, da iluminação de led. Esse projeto e o da água futura, serão a 

grande dor de cabeça de oito municípios do Estado de Alagoas. Quero daqui dizer 

que o momento do Brasil é aquele em que a esquerda toda está unida para 

derrubar Bolsonaro. Será que estão esquecidos que Bolsonaro diminuiu o ICMS, os 

impostos do óleo disel, do álcool, da gasolina e agora do gás de cozinha? E que 

montante atinge isso? Estamos vendo aí o PIB sobrando, Bolsa lá em cima, o dólar 

baixando, a maior desses últimos 20 anos, os municípios dobrando quase o ICMS 

mensalmente. E, porquê os prefeitos ainda estão com essa cede toda, de fazer um 

aumento desse. Não digo nas caladas da noite, pois não quis dizer isso quando 

coloquei nas redes sociais que é um absurdo, e é. Hoje, quem estava cortando boi, 

não estar mais, por carestia, desembesto no país. Hoje quem é dono de casa, que 

vai numa feira, nessa semana leva 500 reais e na outra semana se for com os 

mesmos 500, vai passar vergonha. Ou será que tô inventando isso? 

 

Aí você tem um aumento de energia de 100%. Isso na residencial, que é uma 

média de 114 a partir de 150 a 200 kw. Vai ter um aumento de 1200% num prédio 

comercial, como estar aqui. Nós queremos mostrar, sem medo de vim para cá dizer 

verdades. Na realidade, eu e o vereador Mauricio estamos na oposição, não quero 

denegrir com qualquer colegas vereadores que estão na situação, mas quero se 

alertem para isso, pois vamos pagar também, nossos parentes vão pagar também. 

E, esse preço é muito amargo. Esse preço não condiz com a realidade do povo de 

Atalaia, do Nordeste, do Brasil, nesta triste pandemia. Então, não é a hora. 

 



Não vimos ainda o serviço de led, se vai ser bom ou se não vai. Não vimos ainda se 

a água vai melhorar ou se não vai. Concordo com o vereador Marcos, que a rede 

está desgastada há tempos e víamos lutando por isso também. 

 

Quero voltar a 86, quando o Governo lançou um projeto que dizia que Atalaia seria 

saneada 100%. Foi um dos municípios do Nordeste privilegiado para ser saneada 

100%. Hoje temos lá dois museus a céu aberto, indo pra Comesa, o serviço 

interrompido, a empresa faliu e ninguém sabe onde entrou o dinheiro. 

 

Tenho medo de aprovarmos um projeto de energia, um de água lá na frente e 

condenar o miserável povo pobre da minha terra. Façam as contas senhores 

vereadores. Seria de bom alvitre que o Governo que diz que veio para mudar, para 

ajeitar, que veio para crescer Atalaia, desse o aval, suspenda por um ano para testar 

e vê o trabalho que vai ser feito com led, se a água vai ser boa, porque é explorar o 

povo como um todo. 

 

O vereador Marcos falou que iria se reunir para diminuir valores. Quero 

parabenizar os senhores se fizerem isso. Mas, eu particularmente não vou, neste 

momento, neste ano, votar aumento de imposto, até porque, a arrecadação do 

município está subindo mês a mês. Então, não é necessário isso. 

 

O necessário seria o Portal da Transparência, porque ninguém está sabendo ainda 

como estar. O Ministério Público deu 30 dias para ser publicado. Não sei se vai sair 

e, se quando sair, vai ser verdadeiro. Então, a realidade é essa. 

 

Sou oposição, não de está perseguindo individualmente, mas sim de mostrar a 

realidade e quero que o meu município cresça, passo a passo, mas, dessa forma, 

tirando o direito do povo, não vai crescer. 

 

Quero agradecer ao vereador Mauricio, pois esta grande luta que estamos tendo, 

levando nome de mentirosos nas redes sociais, mas a justiça divina tarda, mas não 

falha. A verdade sempre vem a tona. Tá aqui comprovado. Essa taxa daqui da 

1.088% de aumento, de uma casa comercial. É o preço de um empregado mês. E 

ainda vem o imposto a ser cobrado do empregado. Todos que for ter um aumento 

desse, vai no mínimo dispensar um, desemprego vem aí”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“É justamente, o projeto está sendo avaliado. Vamos trabalhar em cima da tabela, 

da alíquota, para diminuir e fazer uma coisa justa para o município de Atalaia. 



Trazer benefícios, mas com condição para que isso entre no bolso do usuário. Esta 

avaliação do projeto é justamente para adequar o morador atalaiense”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Estou sabendo de três municípios que estão nesta situação. E o mais avançado 

entrou na Justiça em dezembro, porque a BRK foi sucinta em dizer que não queria. 

Já ganhou três estâncias, mas não está segundo ainda se ela vai ficar com os 

funcionários. Por isso que fico preocupado com os daqui, quando Vossa Senhoria 

entrou com essa Indicação. Se não aderir, pelo menos existir um PDV que justique 

a dispensa dos funcionários”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Marechal Deodoro já aderiu, Barra de Santo Antônio e outros municípios já 

aderiram. Então, é um modelo a ser seguido, para trazer uma tranquilhidade. A 

prefeita está muito preocupada com essa situação. Ela, justamente com o Governo 

do Estado e a BRK, para que traga  uma solução para os funcionários do SAAE”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Os outros dois projetos, eu voto favorável. No da Guarda e das Creches”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Hoje, população de Atalaia, vou começar meu pronunciamento e fazer uma 

denuncia. A denuncia que faço é sobre a seleção de agente de saúde do nosso 

município. Tem um edital que diz que para você fazer a prova, tinha que morar na 

localidade. Tem o PSF da Sapucaia que foram duas vagas, uma para atender aquela 

região de São Macário, uma parte de Brasileira e outra para ficar no Assentamento 

Boa Fé, que tem 130 casas, mais a vizinhança que tem mais umas 50 casas. Foram 

feitas inscrição de cinco pessoas. As cinco pessoas passaram na primeira etapa, as 

cinco pessoas qualificadas, com nível superior. Lá na Boa Fé é zona rural, mas o 

pessoa estuda. Pessoa com nível superior, há 21 anos que mora naquela localidade 

e foi totalmente desclassificada, por uma pessoa que reside na Branca de Atalaia. 

Isso por manobra de vereador. Pedi a pessoa que vá na delegacia, fazer uma 

queixa-crime primeiro, porque se tiver errado tem que mandar prender esta 

secretária, que já deveria está presa há muito tempo. Vou até as estâncias finais 

vereador Rudinho, porque Vossa Excelência é o líder e foi quem indicou a pessoa 

para lá. Isso vou trabalhar na Justiça e a Justiça é quem vai resolver.     



   

Senhores vereadores, existe na Secretaria de Educação, recurso da merenda escolar. 

Como as Escolas não estão funcionando, se fazia um kit escolar mensalmente para 

dar a cada aluno. Vamos para o sétimo mês de mandato e só foi entregue um kit 

até hoje. E aí Câmara? Cadê a Câmara de vereadores de Atalaia? Que não se 

manifesta, que não resolve o problema da população. Isso é um crime que estão 

fazendo com a população de Atalaia, que tem o direito, mas que estão cessando o 

seu direito de receber aquela cesta. Fica aqui a minha indignação a esse povo que 

estão administrando o nosso município. 

Chegou a esta Casa de Leis aqui, três projetos. Voto em dois, agora tem um que eu 

voto contra e tenho certeza que Vossa Excelência, vereador Fernando Vigário, vota 

contra. 

 

Até na força da emoção, quando postei nas minhas redes sociais, que divulguei, 

que tentaram me desmentir, eu postei um aumento até 400%. O aumento é 

absurdo, tem aumento que vai para 400%, tem aumento que vai para 500%, tem 

aumento que passa de 1000%, tem aumento que passa de 3000%.  

 

Vou dá um exemplo que passa de quatro mil. Hoje, num município carente de 

industrias e querendo trazer industrias para cá, estamos afastando as industrias do 

nosso município.Temos três industrias no nosso município, Copervales, que é a 

geradora de emprego, renda e impostos para o nosso município. Temos a Pedreira 

Atalaia que é depois da usina. E temos a Pedreira Monteiro. No meu ponto de vista, 

não era nem para pagar taxa de iluminação pública, porque não tem iluminação 

pública lá. Hoje, essas empresas consumem mais de 50 mil kw mês e pagam 116 

reais de iluminação pública. Agora vereadora Júnior do Anilson, Vossa Excelência 

que foi para as redes sociais dizer que os cálculos eram mentirosos. Faça a conta 

dessa mesma empresa, hoje quanto ela recebe. Vai pagar no projeto de hoje, 

R$ 1.065,00. Quem entende da matemática, vê quanto é que tá o aumento. 

Vereador, tá mentindo ou tá aqui na tabela? Eu vou divulgar a tabela. 

 

Existe uma tabela, que está aqui dentro do projeto. Essa tabela tive a curiosidade 

de me informar, tem o consumo próprio, da Eletrobrás, que tem prédio dentro do 

município e também paga. O residencial tá aqui as tabelas de quanto os 

consumidores vão pagar. O comercial tá aqui. No comercial, o absurdo é maior. 

Um taxa comercial que consumiu 10.501 kw por mês, um gerador de emprego e 

renda do nosso município. Hoje ele paga 102 reais de iluminação pública. Na Lei 

que essa Casa quer aprovar, só não aprovou ainda nas escuras, porque o vereador 

Mauricio Tenório e o vereador Fernando gritou, mostrando a população. Ele vai 

pagar 1.088%, vai passar de 102 reais para R$ 1.221,00. É mentira? Tá aqui”. 



 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

 

“Levando em consideração que existem muito mais empresas que custa mais do 

que isso aí”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“A gente vai para o residencial, normal, que consumiu 991 kw, na Lei atual ela paga 

104 reais. Para a Lei se for aprovada por esses vereadores de hoje, vai para 224 

reais. Um aumento de 114%. Querem brincar nesta Casa? Brincar com os 

atalaienses? Fazer vídeo na Internet, dizer o vereador Mauricio Tenório está 

mentindo. Tá aqui o projeto. Tá aqui as taxas que estão sendo cobradas. 

 

Então, é um absurdo se esta Casa aprovar este projeto. Convoco a população para 

vim pra Câmara e cobrar desses representantes. 

 

Tive a curiosidade de ir mais além. Fui ao município vizinho do Pilar, onde a taxa de 

iluminação pública do Pilar, se essa Câmara aprovar do jeito que tá, o Pilar ainda 

vai pagar mais barato do quê Atalaia. 

 

Só um exemplo. Dessa mesma empresa ela vai pagar 152 reais se for localizada lá 

no município de Pilar hoje. Mas, aqui, se for aprovada a Lei, de 116 reais 465 reais. 

 

Vereador Fernando, nós somos os mentirosos? Agora eu vou mostrar a população 

de Atalaia, se essa Lei for passada aqui, com esse absurdo, vou ter que mostrar 

meus colegas vereadores, o porquê passou esse projeto. A população já sabe. Mas, 

eu vou dizer na integra, porque já fui líder, esta Casa sabe. Sei como funciona esta 

Casa e sei como funciona de lá para cá. Então, se esta Casa for contra a minha 

população, eu vou mostrar passo a passo desta Casa. Por que, se defender 

Governo, justo. Agora, não defender a população que lhe elegeu, é covardia. 

 

Então, estou aqui vigilante e olhando todos os projetos que passam aqui. Como 

fizeram um projeto nas caladas, a toque de caixa e aprovaram aqui, nem em sessão 

ordinária e tiveram que convocar extra, para derrubar a eleição do Atalaia Prev. Era 

como iria ser passado esse projeto, se não estivesse o vereador Mauricio Tenório e 

o vereador Fernando Vigário. Ia botar de goela em baixo na população, fazer esse 

assalto no bolso da população de Atalaia. Vereadores que passaram na Tribuna, 

vocês que dizem que faz cálculos, vamos fazer os cálculos, para contestar esses 

cálculos. 



 

O vereador Anilson e a vereadora Janaína, já mentiram nas redes sociais. Mentindo 

estão vocês. Mentindo está Vossa Excelência. Se Vossa Excelência aprovar este 

projeto, vou mostrar por A mais B, como é que funciona da Casa grande para a 

Casa pequena. 

 

E o absurdo vai ser a BRK, cobrar taxa alta, taxa de esgoto e a população do nosso 

município em quem estar sofrendo”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Mais uma vez quero iniciar agradecendo ao todo poderoso por mais um dia de 

vida. Por mais uma oportunidade de fazer uso da Tribuna. 

 

Dizer que voltei a esta Casa, depois de ter tirado férias de quatro anos. Foram cinco 

mandatos, perdi um mandato, primeiramente Deus achou que tinha que voltar e 

estou aqui. Então, quero que Deus ilumine a mente de cada um de vocês, de cada 

um legislador, de cada um morador do município de Atalaia. 

 

Sei que o nosso município é rico de sabedoria, de capacidade de vê o que é certo e 

o que é errado. Está existindo aqui, sensacionalismo. O vereador da oposição, meu 

amigo, Mauricio Tenório, ele tá no desespero. Mauricio Tenório não está agindo 

conforme é pra agir. Disse que a vereadora Janaína e o vereador Anilson Júnior, 

mentiu quando ele falou em 400%. Na reunião passada, está escrito aqui, quando 

ele falou que esse aumento de 400% era no residencial. Ele agora já mudou 

dizendo que é o comercial. Hoje já disse que o aumento do residencial é de 100%. 

O que significa? 

 

Quero aqui mostrar que algumas pessoas estão querendo fazer campanha, mas 

não sabe que está longe de fazer campanha. Se lutasse pelo povo, se fosse uma 

luta pelo povo, Vossa Excelência tinha iniciado esta luta no Governo que o senhor 

foi quatro anos líder do Governo. 

 

Respeito a posição. Mas, vejam vocês que estão me ouvindo, olhe o que é 

responsabilidade de Câmara. Em um projeto desse, que se coloca para a gente 

apreciar, nós temos, e o vereador Mauricio Tenório, Fernando Vigário e os demais 

sabem que temos 15 dias para ser apreciado. Então, é uma irresponsabilidade a 

gente dar o aval, dizer que vai aprovar ou emendar, sem ler o projeto, sem fazer 

um estudo desse projeto. 

 



Vocês podem ter a certeza absoluta que a prefeita só quer o bem desta cidade, 

que já está mudando. Tanto é que está aqui esse projeto que pouca gente diz, mas  

é para se colocar lâmpadas de led em todo o município de Atalaia. Essa taxa vai ser 

cobrada, depois das lâmpadas de led serem colocadas. Nobre vereador Fernando 

Vigário, o qual tenho uma admiração muito grande, pediu para deixar para 

aumentar pelo menos um ano, e tá sendo isso. Se aprovado, vai aumentar em 2022. 

Está no projeto, mas o pessoal da oposição, pula essa parte e não ler. 

 

Não quero dizer aqui que esse projeto está e errado ou certo, nós estamos 

analisando. Digo nós, porque faço parte das comissões. Ontem fizemos uma 

reunião com dez vereadores. Estamos analisando esse projeto. E, com certeza vai 

vim para aqui o melhor. 

 

Estou achando num tempo desnecessário, esse discurso de campanha”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Acho que o nosso amigo vereador Mauricio, foi muito infeliz quando diz que a 

Câmara está sendo conivente com esse projeto. Está provado a preocupação da 

Câmara com o projeto. Tanto é que hoje esse projeto está sendo avaliado. Nosso 

compromisso com a população atalaiense, nosso compromisso em não vim um 

projeto para trazer maldade, ou ser prejudicial a população, por isso está sendo 

avaliado pela comissão e pelos demais vereadores. Com todo respeito vereador 

Mauricio, mas o vereador tem que chegar na Tribuna e mostrar a realidade da 

Câmara”. 

 

Vereador Anilson Júnior – Aparte 

 

“Quero deixar registrado que quando fui para as redes sociais, fui para ensinar você 

atalaiense, você vereador, a fazer o calculo. Por que a oposição estava chegando de 

porta em porta e dizendo que a tabela da alíquota era o valor a ser pago. E, a 

oposição tem que registrar que foi o vereador Anilson que ensinou a ler o projeto. 

A oposição está dizendo que o projeto estar em pauta, ora, porque a gente não 

apresentou as tabelas nas redes sociais, porque as tabelas estão sendo discutidas e 

este projeto ainda não existe para votação. Esse projeto está ainda nas comissões, 

vai receber as emendas necessárias, para atender as necessidades do povo de 

Atalaia. Vereador Anilson não foi mentir, foi ensinar a você vereador a ler o projeto, 

porque você infelizmente ainda não sabia”. 

 

Vereador Tacinho 



 

“Seguindo o meu raciocínio, o que queremos é trabalhar em paz, sem 

sensacionalismo.  

 

Tem 22 faixas. Só está sendo colocadas essas taxas mais altas. Não estão nem 

falando na isenção que pode acontecer. 

 

Palavras do vereador da oposição, que disse que a Pedreira está pagando 116 reais 

de taxa de iluminação. Uma empresa que vem para cá, explora a nossa matéria, 

trabalha, rende, paga imposto, mas também ganha dinheiro. Uma empresa 

daquele porte, como é que é justo, pagar 116 reais, onde o residencial chega a 100 

reais. Alguma coisa está errada. Então, meus amigos, são nessas faixas que estamos 

quebrando cabeça, analisando, estudando, para tomarmos uma atitude, emendas 

ou outra coisa. 

 

Estas faixas que estão em cima, bem em cima, como, por exemplo, o comércio, 

Vossa Excelência deu o exemplo que paga 102 reais. E é um comércio de grande 

porte, empregador é empregador. Faz o bem para o município. Mas, é 102 reais 

que paga um comércio de grande porte. Vai passar a pagar 224, 100 reais. Vamos 

trabalhar para que não pague 100 reais. Agora, olhe as outras faixas inferiores, 

quanto é que vai ficar. Se quero falar a verdade, tenho que falar de todas as faixas. 

 

Feliz foi o vereador Anilson Júnior, por ensinar nas redes sociais a população fazer 

os cálculos, para não ser enganada por ninguém que queira tirar proveito de uma 

Tribuna e das redes sociais. 

 

Sobre o SAAE. A BRK. Dizer que como ex-funcionário do SAAE, estou preocupado, 

estou trabalhando e tenho certeza da competência da nossa amiga e prefeita Ceci 

Rocha, que ela vai olhar com bons olhos e resolver esse problema dos funcionários 

do SAAE. Tanto por que, não podemos ficar naquela cidade antiga com rede de 

amianto, temos que pensar na nossa saúde e no desenvolvimento dos nossos 

filhos e netos. Todas as cidades do Estado de Alagoas, todos os municípios do 

Brasil, quero algo assim, água de qualidade. Que venha a BRK. Desde já pode 

contar comigo, mas analisando o projeto. 

 

Temos 15 dias para analisar os projetos nas comissões. Esses 15 dias, que tanto o 

vereador da oposição disse esse número na gestão passada, eu também disse, mas 

parece que ele esqueceu. Depois dos 15 dias de tramitação, de trabalho e 

responsabilidade desta Casa, Vossa Excelência venha e faça seu pronunciamento, 

mas, por favor, sem ser de campanha. 



 

Voto na Ouvidoria e Corregedoria, na doação dos terrenos para a creche e ainda 

estou estudando, assim como todos, a tramitação desse outro projeto”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

 

“Mandar um abraço especial a todos que nos acompanham pelo Atalaia Pop.  

Mais uma vez vamos começar, não sei nem que parte é para desmascarar, pois 

mascara não tem mais não, pois só vive com a mentira. E vamos esclarecer. 

 

Quero falar do processo seletivo que teve dos agentes comunitários de Saúde. 

Parabenizar a todos que passaram, a todos que já começaram a trabalhar. Vocês 

fizeram por merecer e souberam aproveitar a oportunidade que a Prefeitura de 

Atalaia deu a vocês.  

 

O nobre vereador Mauricio, aponta para este vereador dizendo que eu escolhi 

alguns cargos. Mauricio, quem tem o poder de escolher contrato, é o Executivo. 

Quando é concurso, é por mérito. Sei como funciona os dois lados, já fui 

contratado e sou concursado por mérito próprio.  

 

Você mesmo sabe que tem pessoas que não acompanhou o vereador, que não 

acompanhou a atual gestão e que passou por mérito. Parabéns, está trabalhando. 

Nessa hora é conveniente ao vereador. Quando não, vem as criticas. Está lá no 

edital sim, tem que morar na região. Fiquei sabendo que a pessoal que passou, 

apresentou comprovante de residência da região, solicitada. No edital não diz 

quanto tempo deve estar morando naquela região, nem distancia. Mas, como o 

senhor afirmou em Tribuna aqui, quando a gente afirma é que tem certeza, consiga 

provar ou caso contrário, eu provarei. 

 

Vamos aliviar aqui um pouco a situação dos funcionários. Primeiro, informar e até 

reconhecer que o vereador Mauricio lembrou a gente que ele era o líder da gestão 

passada, e foi na gestão passada, quando ele era o líder, que foi concedido a 

licença da BRK vim para Atalaia. Não foi de janeiro para cá, foi na gestão passada. 

Através do Governador, tiveram os tramites normais, é uma estatal e a empresa 

conseguiu os serviços em algumas cidades.  

 

Mas, quem vai aliviar a situação desses trabalhadores, é a prefeita Ceci Rocha. Que 

já esteve em conversas várias vezes com ele. O pessoal já está ciente que os 

operadores de bombas, já falei aqui na sessão passada, que vão ser aproveitados. A 

empresa BRK já sinalizou isso. Os demais funcionários, que trabalham na parte 



administrativa, a prefeita já sinalizou que não vai deixar esse pessoal desamparado 

e que eles vão poder ser realocados, para desempenhar alguma função no 

município de Atalaia. Até porque, tem alguns que já estão próximos da sua 

aposentadoria. Ou, eles também tem o direito de querer um PDV, que isso estar na 

condição legal e vai da escolha de cada trabalhador. 

 

Tá falando tanto em reajuste, em reajuste. Lá atrás, quando fazia a coisa errada, 

podia. Energia elétrica estamos aqui estudando para ver a melhor solução que 

vamos encontrar. Agora, a água que o atalaiense paga hoje, é 10 reais mais cara, 

porque o vereador Mauricio aprovou na gestão passada. Isso aí podia, até 

dezembro podia tudo”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 

“Falar aqui do projeto da Guarda, da Corregedoria. Só estão lendo o que querem 

fazer terrorismo com a população”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Como eu também participei da gestão passada, além deste aumento da taxa de 

água, foi aprovado nesta Casa, quando se fala aqui em taxa de lixo e daquilo, foi 

aprovado um novo código tributário nesta Casa, na Legislatura passada”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 

“Então, como vocês estão vendo população, aqueles que querem fazer terrorismo, 

é quem vinha na verdade afundando a administração tempos atrás. Tanto é que 

esse reconhecimento não foi só meu, mas da maioria esmagadora na última 

eleição em Atalaia. 

 

A Corregedoria, está lá no artigo 6º, inciso IX, parágrafo 3º, o corregedor geral 

deverá ser detentor de curso superior, preferencialmente bacharel em direito e do 

quadro da Guarda Municipal. Ninguém está colocando goela abaixo quem vai ser o 

corregedor, a saber corregedor é aquele que julga e tenta corrigir algumas 

decisões que acha que foi equivocada. É mais um ato de valorização da prefeita 

com aqueles que compõe a Guarda Municipal. 

 

Agora, chegar em redes na Internet e estar postando mentiras, para que tá feio. 

Toda hora? Sobre essa Lei, o projeto de Lei de reajuste da iluminação pública, o 

procedimento de uma Casa Legislativa é o mesmo, o projeto é entregue a todos os 



vereadores, que tem o mesmo prazo para ler e estudar. Agora, cada um tem o seu 

entendimento. Assim que foi entregue na semana passada, já começaram a postar 

na Internet mentiras, querendo colocar na cabeça da população, que essa Câmara 

ia agir contra os atalaienses. 

 

Hoje, vem com uma desculpa toda esfarrapada. Tenho alguns exemplos aqui de 

reajuste. Por exemplo, as famílias mais carentes, que consumem pouco, atualmente 

pagam uma taxa de R$ 5,27 por mês. Com a nova proposta ela passaria a R$ 4,76. 

Então, ela diminuiria o valor. Outro exemplo, quem consome 50 kw, de R$ 8,66, 

seria reajustado para R$ 8,68, aumentaria dois centavos na conta de iluminação 

pública. Mas, isso não se fala, sabe o porquê? Por que são os menos favorecidos do 

município, a classe mais humilde. O nobre vereador está preocupado com os mais 

ricos, com os empresários.  

 

O que está acontecendo em Atalaia é que a partir do consumo de 500 kw, a taxa 

de iluminação pública é a mesma para todo mundo. É justo uma casa que consome 

500 kw, pagar o mesmo que uma mega indústria que consome mais de 20.000 kw? 

Tá certo que tem as benfeitorias, todo comércio visa o lucro, se tem comércio é 

porque visa o lucro. Mas, reforço que esta Casa tem compromisso, que a 

população não se preocupe, que os 11 vereadores aqui, que se comprometeram e 

sentaram para conversar, vão analisar, pois está dentro do nosso prazo. E, com 

certeza, a resposta a população será uma resposta convicta e segura, não vai ser 

essa palhaçada que estão botando nas redes sociais, querendo jogar a população 

contra os vereadores”. 

 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

 

“Ressaltando ainda o projeto da Guarda Municipal. O Corregedor e o Ouvidor eles 

não serão nomeados pela prefeita de forma aleatória. Quem leu o projeto viu que 

será escolhido entre os guardas que tenham nível superior. O corregedor, 

necessariamente tem que ser bacharel em direito”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 

“É que parece que o texto que a gente ler é diferente. Providencie senhor 

presidente o mesmo texto para todo mundo, que parece que estão recebendo 

diferente ou estão enxergando ao contrário. 

 

O Porta da Transparência, que tanto questionam, o prazo para o município colocar 

é até o dia 5 de agosto. Então, dentro do prazo de forma legal, vai acontecer. 



 

Quero deixar os parabéns a secretária de Saúde, Nilza, sobre o andamento da 

vacina. É certo que existem alguns empecilho, por conta do tramite, juntar uma 

certa quantidade da população para abrir o frasco e tomar a dose. Mas, que 

atualmente a vacinação foi tirada do Trevo e colocada no Clube, justamente para 

facilitar. Agora, como a idade está baixando, o fluxo será muito maior. Antes, como 

se tratava de muitos idosos, era mais fácil para levar o pessoal de carro. Além disso 

a vacina da Pfizer necessita de uma refrigeração e não seria possível deixar ela no 

Trevo. Toda esta logística foi pensada e já está funcionando no Centro Social de 

Atalaia. 

 

Quero finalizar minhas palavras e dizer a população que o que precisar, o vereador 

Rudinho esta sempre a disposição. Hoje coloquei umas Indicações onde peço ao 

Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Esporte, sobre a colocação de 

refletores no estádio. Também a disponibilização de um carro, de uma ambulância 

lá para a comunidade dos Altos do João Miranda, do Cruzeiroe  do Mirante para 

fazer o transporte dessa população lá para o PSF da região ou para o Hospital”. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

 

“Quero dizer que não sei o que é que tem falar por último aqui, porque o que eu 

queria falar o meu amigo Tacinho, Anilson Júnior e Janaína, falaram. A não ser que 

se queira confundir a cabeça do povo, aí tem essa briga toda para falara por último. 

 

Semana passada, quando saiu essa tabela da iluminação, tinha sentado com o meu 

amigo Mauricio e tinha tentado explicar a ele que aquele não era valor em real, 

mas em alíquota. Ele não quis entender, botou os papeis embaixo do braço e saiu 

correndo. Ia dar uma aula a ele de matemática, mas como ele já recebeu uma aula 

do meu amigo Anilson Júnior, não tenho o que dizer mais a ele. 

 

Quando chega um projeto aqui nesta Casa, povo de Atalaia, chega com 

responsabilidade. A prefeita Ceci Rocha tem responsabilidade, quando um projeto 

chega aqui, não chega de qualquer jeito. O que não impede que a gente sente, 

converse com ela. Se, de repente, estiver atingindo mais a uns do que a outros, a 

gente senta e conversa. 

 

Tenho uma Indicação para o superintendente do DNIT, o senhor Ricardo Barroso 

de Carvalho Filho, sobre uma passarela na ponte. Eu, de criança desci muito a Rua 

de Cima caminhando, pois estudei no Dr. João Carlos. Sempre me preocupei, pois 

o transito de pedestre ali na ponte é intensa. Acho que tem entre seis a oito 



anos,que eu estava no trevo e vi quando disseram que o ônibus derrubou duas 

crianças da ponte. Fui olhar, quando chego me deparo com dois filhos do 

fotografo Demétrio, meu amigo. Fiquei horrorizado com a situação da ponte. Se 

tivesse uma passarela, como estou pedindo no Requerimento, ele tinham passado 

pela passarela e não tinham sido atingidos pelos ônibus. Graças a Deus um se 

salvou, mas um, infelizmente veio a falecer. Se eu passar na ponte e vê alguém 

atravessando a pé, não esqueço do filho do Demétrio deitado na pedra, em óbito. 

Se puder atender o meu Requerimento, vou agradecer demais ao senhor Ricardo. 

 

Outra Indicação que tenho é para a prefeita Ceci Rocha, estou pedindo aqui uma 

Indicação da Vila até o Trevo, porque depois da ponte já tem uma iluminação boa. 

Se puder iluminar a ponte, seria de bom tamanho. Acho que vai favorecer demais a 

todos nós. 

 

Muito obrigado e que Deus abençoe a todo mundo”.     


