
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 24 de agosto de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

“Quero dá aqui o meu abraço ao ex-vereador desta Casa, Zequinha Collor, meu 

amigo, seja bem vindo. Quero dá um abraço aqui um abraço em todos os 

moradores do nosso município. 

Quero agradecer ao meu bom Deus por tudo. 

Tenho uma indicação para os senhores analisarem e votar. Solicitando da 

prefeita do nosso município, nossa amiga Ceci Rocha, e do secretário de 

Infraestrutura, Eraldo Brasil, que seja feita a sinalização em todos os quebra-

molas do nosso município, com pinturas. Principalmente quando vamos  

descendo e subindo a Rua de Cima e a Rua do Meio e tem vários quebra-molas 

e realmente precisa, pois você realmente não vê e, quando vê, tá em cima e é 

aquele pulo ou tem que dá aquela freada  brusca. Espero que esta Indicação 

seja feita em breve, que toda a população agradece. 

Quero também aqui falar para os moradores da nossa cidade, que o 

requerimento que fiz para o DER para sinalização e quebra-molas da AL 210, 

segundo o engenheiro, Alexandre Acioli Tenório, se Deus quiser, no inicio de 

setembro agora, será realizado. Projeto já foi feito. A parte técnica já vieram e 

fizeram as medições dos quebra-molas. Se Deus quiser, no início de setembro, 

diminuindo as chuvas, será realizada esse pedido do requerimento que foi de 

nossa autoria e com a aprovação de todos da Casa”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Gostaria e registrar hoje que é o Dia Nacional da Infância, mas de uma maneira 

triste com a o falecimento do garoto, mas é a vida. 



Gostaria também de lembrar que dia 22, domingo próximo passado, foi 

comemorado o Dia Nacional do Folclore. Ficamos triste quando vemos ali a 

margem da BR-316, um marco da cultura da nossa terra e do Estado de 

Alagoas, interrompido, espero que momentaneamente. O Parque de Cavalhada 

Paulo Cesar Moraes Júnior. Que virou canteiro de obras. Quero fazer uma 

Indicação, solicitando do Poder Executivo Municipal, a reconstrução do Parque, 

assim que for liberado o material de construção das ruas que ali estão sendo 

beneficiadas. 

Como marco da nossa cultura, dia 12 de outubro se aproxima. Dezembro 

também, que tem a festa da Padroeira, que era feita ali duas homenagens, as 

crianças e a Nossa Senhora Aparecida. Gostaria que o Poder Executivo 

respondesse, dentro do que determina a Lei Orgânica, que é 10 dias uteis, como 

é que vai se promover a restauração daquele Parque, tendo em vista que está 

feito através de Projeto de Lei. 

Segundo, gostaria de mostrar que estamos realizando no Distrito Santo 

Antônio, no Parque Luiz Vigário, o 1º Torneio Alagoano do Folclore, da 

Cavalhada, onde conseguimos 56 cavalheiros de 14 municípios. Sábado tivemos 

seis classificados, domingo tivemos mais seis. E, vamos passar para a terceira 

etapa sábado, onde se classifica mais seis”. 

 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

“Nobre vereador Fernando Vigário, primeiro quero agradecer ao senhor e aos 

demais organizadores desse evento, por ter colocado o troféu de campeões dos 

campeões, em homenagem ao meu pai. Fico muito grato ao senhor e a todos  

os demais que estão organizando esta grane Cavalhada”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

“A nossa missão é fazer as homenagens enquanto vida tivermos. Todos os doze 

troféus, pois cada etapa tem três e com os três da final. Pessoas que 

infelizmente foram vitimadas em nosso município, pela covid. Dentre eles, um 

ex-corredor da Cavalhada, o Dr. Gilberto Vitalino, de Satuba. Homenageamos o 

Cacau, o Osmar, Zequinha Batinga. Essa é a luz que podemos enviar de vida, 

para eles. 

Gostaria também senhor presidente, duas homenagens de Moções de Parabéns. 

Uma para Beatriz Couto, que completou idade nova no domingo, dia 22. E, hoje, 

uma Moção de Parabéns para o nosso grande amigo edil Fernando Malta, 

presidente da Câmara de Capela, que aniversaria no dia de hoje.  



Antes de encerrar, gostaria apenas de mostrar aqui, que tem uma frase que 

desde pequeno que ouço e ela diz que quem é vivo, é mortal. Estamos 

passando aqui momentos de muitas dificuldades e vinha hoje preocupado, 

porque a beira da pista, de lá do Trevo até aqui em baixo, vi talvez 90% do 

pessoas sem mascara e ainda não é o momento para isso. Temos como último 

exemplo a vereadora Lays, que graças está recuperada. Quero solicitar que 

houvesse uma maior fiscalização. Vi várias pessoas sem mascaras e sabemos 

que um infecta pelo menos, cem. Está aí vigorando uma nova cepa, que é mais  

perigosa do que a que estava. Estamos preocupados, porque até os Estado 

Unidos, um país de primeiro mundo que tem um aporte maior no cuidado com 

a saúde, está sofrendo. Gostaríamos de solicitar da Secretaria de Saúde, uma 

maior vigilância e também quanto aos cuidados que devemos ter.  

Estamos fazendo o torneio e estamos exigindo a mascara, lá tem álcool em gela 

para todos e com a maior preocupação do mundo”. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

“Bom dia a todos que nos acompanham através do site Atalaia Pop, que 

posteriormente estarão me acompanhando no meu Instagram. 

Inicio hoje agradecendo a Deus pela minha cura. Foram dias complicados, mas 

nada comparado às pessoas que foram internas, que infelizmente faleceram. 

Agradeço ao vereador Alexandre e a Alice, que tiveram muita preocupação e 

aos demais vereadores que me mandaram mensagem. 

Também lamento muito o falecimento do menino Arthur. Um menino que só 

nos deixou ensinamentos de força, de coragem e de fé. Então, todo o meu 

carinho a família do Arthur. Que Deus o tenha. Ele com certeza hoje está em um 

bom lugar, em um lugar melhor que nós. 

Gostaria também de falar sobre a minha Indicação, que é a 026 de 2021, onde 

solicito a nossa prefeita, através da Secretaria de Educação, da secretária 

Glauciane Veiga, que seja implantado brinquedotecas e a disposição de um 

profissional de Educação Infantil, nas escolas que ofertam a EJA. Haja visto que 

tem uma evasão de alunos, pais e mães que não consegue estudar no período 

noturno, porque não tem com quem deixar os seus filhos. Tenho certeza que 

será apreciada por esta Casa e também que a nossa prefeita e nossa secretária, 

conseguiram implantar essas brinquedotecas, junto com um profissional de 

Educação Infantil. 

Procurei saber da Secretaria de Educação, vi que já tem em algumas escolas, 

mas que seja estendido a todas as escolas que ofertam a EJA. 



Aproveito a minha fala na Tribuna, para fazer um elogio. Acho que além de 

criticas temos que elogiar quando o profissional, o secretário, se esforça para  

fazer um trabalho. Hoje o meu abraço e elogio vai ao Mateus Toledo, no Setor 

da Juventude, que vem desempenhando um belíssimo trabalho. Um jovem 

esforçado e que procura ajudar a juventude. 

Preocupada, fui buscar informações e vejo os projetos que vem no futuro. 

Aproveito minha fala para falar da agenda, pois temos uma semana muito 

interessante, que é a Semana da Juventude. Inclusive está acontecendo hoje na 

Escola Antônio Vieira, começou às 8 horas, com a palestra sobre 

empreendedorismo social. Hoje também, às 10 horas, palestras sobre a saúde, 

abordando o uso de drogas e a prevenção sexual. Amanhã, quarta-feira, dia 25 

de agosto, vai ter um Workshop de maquiagem, que será com a Lays Mendes, 

uma grande profissional aqui no ramo de maquiagem. Também na Escola 

Antônio Vieira. No dia 26 de agosto, na quinta-feira, vai ter uma palestra sobre 

empreendedorismo criativo, que vai ocorrer na ASMALU, às oito horas. Também 

a tarde vai ter a oficina de teatro. Dia 27 de agosto, sexta-feira, apresentação de 

oficinas na ASMALU às nove horas. O Fórum da Juventude também vai 

acontecer as 14 horas. Finaliza a semana no domingo, com o trekking jovem, 

que começará na Quadra Raimundo Nonato, às nove horas. 

Finalizo minhas palavras falando que cada vereador tem uma maneira de fazer 

um trabalho. Parabenizo Janaína Montenegro, Alexandre e aos demais. A gente 

vê que hoje temos uma Câmara unida, apesar de algumas situações. Agora, falar 

de um trabalho que já faço antes de ser vereadora, acho muito difícil. Nesta 

Casa passaram quase 30 indicações e todas foram votadas unanimes, inclusive 

teve o projeto desjejum, que já está funcionando nas escolas. 

Meu trabalho é um trabalho sério, é um trabalho que aqui nesta Casa fiz um 

juramento. Sempre fiz antes de ser e continuo fazendo. Se a população tem 

questionamentos, sempre estamos de portas abertas nos gabinetes, vocês 

podem acompanhar nossos trabalhos. Hoje tem a facilidade da internet, tem o 

Atalaia Pop. Como tenho no meu lema, o trabalho não pode parar, é levantar a 

cabeça, depois deste problema de saúde que tive, e continuar trabalhando. 

O que desejo é que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana tranquila”. 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) 

“Senhores vereadores, queria saber do nobre presidente se já ouve um minuto 

de silêncio pelo falecimento do Arthur. Se não houve, pedir que foi concedido 

esse minuto de silêncio”. 

 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 



“Concedido o minuto de silêncio”. 

 

Vereador Alexandre Tenório 

“Queria neste momento transmitir meus sentimos aos pais, a Tati e ao Flávio, 

que são os pais do Arthur. A Tati é minha prima. Estender esses sentimentos ao 

Maxwell, a Aparecida, ao Neto, enfim, aos amigos e familiares que junto com 

todos nós, sentimos a perda de um guerreiro e uma superação de vida. Uma 

criança que veio nesse mundo, usado por Deus, para ensinar a muita gente, 

principalmente do nosso município. Tenho certeza que o Arthur agora está em 

um cantinho bem especial. Que Deus o tenha e o coloque em um lugar de 

muita luz e paz de espirito. 

Em uma das minhas indicações, quero pedir ao Executivo do nosso município 

que concretize um local onde possa acolher, de uma forma direta ou indireta, a 

todos os doentes de câncer do nosso município. E, que denomine este local, 

esta Casa, com o nome do Arthur. 

Senhor presidente, na sessão passada falei que estaria apresentando uma 

indicação hoje, pedindo que o Executivo do nosso município, elaborasse um 

Projeto de Lei onde fosse instituída a doação, dentre outras ações que pode ser 

estabelecida na Lei, para a Menstruação Livre. Doação de absorventes. O Projeto 

de Lei já se encontra com a redação pronta, esse projeto achei por 

conveniência, não tirarmos o nome do Projeto de Lei que tem autoria no 

Estado, da deputada Cibele Moura, onde foi denominado Liberdade para 

Menstruar. 

Esse Projeto é composto de sete artigos, onde leva em seu preambulo a 

redação que fala que institui e define diretrizes para politicas públicas, liberdade 

para menstruar, no âmbito do município de Atalaia. 

No artigo primeiro, diz que fica instituído no âmbito municipal, a politica 

pública Liberdade para Menstruar, que possui a finalidade de conscientizar 

sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos. 

O artigo segundo diz que a política instituída por esta Lei, tem como objetivo a 

plena conscientização a cerca da menstruação, bem como o acesso aos 

absorventes higiênicos femininos, como fator de redução da desigualdade 

social. 

Dentro desse projeto, tem vários incisos e eu colocaria em destaque o artigo 

terceiro, inciso 1º, 5º e o 6º. Consiste nas seguintes diretrizes básicas, como 

ações e articulações entre órgãos públicos, sociedade civil e a iniciativa privada, 

que visem ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito, em torno 

da menstruação. O quinto disse respeito ao incentivo e fomento a criação de  



cooperativas, microempreendedores individuais e pequenas empresas que 

fabriquem absorventes higiênicos de baixo custo. O sexto é a possibilidade de 

disponibilização e distribuição gratuita de absorventes pelo poder público, por 

meio de aquisição pro compra, doação ou outras formas, inclusive mediante 

parcerias com iniciativa privada ou organização não governamental. 

O artigo quarto diz que fica estabelecido o absorvente higiênico como um 

produto higiênico básico e classificado como essencial. Com isso, o absorvente 

higiênico passa a ser considerado componente obrigatório das cestas básicas 

do Governo Municipal. Espero eu que passe por todo esse tramite.  

As cestas básicas que possam ser compradas ou confeccionadas neste 

município, passem a ter como item básica e prioritário os absorventes 

higiênicos femininos. 

O artigo 5º fica regularizado o Poder Executivo a regulamentar a universalização 

do acesso ao absorvente higiênicos, inclusive com a possibilidade de ser 

estabelecida. 

O artigo sexto diz que as despesas decorrentes da aplicação desta Lei poderão 

correr a conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento 

do Poder Público envolvido, podendo ser suplementada se necessário. 

Estou com a ajuda de Vossas Excelências, espero que a indicação minha seja 

aprovada pelos nobres vereadores e que estejamos logo depois dando entrada 

e protocolando isso ao Executivo do município. 

Peço a colaboração de todos os vereadores, em especial das vereadoras Lays e 

Janaína, que a gente possa unir forças e pedir ao Executivo do município que 

encaminhe o mais rápido possível esta Lei”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) – Aparte 

“Vereador Alexandre, pode contar com o apoio do vereador Marcos Rebollo no 

projeto”.  

 

Vereador Alexandre Tenório 

“Nobre vereador Marcos, não tenho dúvidas que partido de Vossa Excelência, 

um projeto que visa a melhoria, principalmente das alunas e daquelas pessoas 

de baixa renda do nosso município, teria o apoio de Vossa Excelência”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 



“Saudar a todos os vereadores aqui em nome do ex-vereador e amigo, 

funcionário desta Casa, Toninho Miranda. Seja bem vindo, aqui é a Casa que 

você conhece até demais, pois já foi vereador, tem a história politica do seu pai, 

do seu irmão. E, hoje como funcionário da Casa, acompanhando nossos 

trabalhos. 

Quero dar o meu bom dia a todos que escutam Atalaia FM, ao Atalaia Pop, aos 

meios de comunicação que temos nas nossas redes sociais.  

Quero abrir os meus discursos hoje parabenizando a Guarda Municipal, a 

prefeita Ceci Rocha por ter atendido um pedido da Guarda Municipal, onde era 

uma preocupação nossa de muitos anos aquela situação do transito na Rua da 

Lotérica, na Vila José Paulino, que foi citada aqui na sessão passada. Estávamos 

aguardando esses cones chegar e, graças a Deus está no centro da cidade e Vila 

José Paulino. 

Hoje a tarde estaremos em visita e está aberto aos demais vereadores e a todos 

que estão aqui presentes, para que a gente possa olhar aquele transito e dar 

uma amenizada naquela problemática que já vem há muitos anos, na Vila José 

Paulino, onde tem o comércio, a casa lotérica.  

Passando por ali há alguns anos atrás, a gente já percebe que a situação ali não  

é fácil para os pedestres e nem para o pessoal de carga e descarga do comércio 

de Atalaia. Vamos colocar ali os cones, para fazer uma mão única e um trabalho 

educativo, onde venha entrar pela praça nova, contornando pelo Zé Neto e 

voltando só saída. Isso vai servir também para os moradores daquela localidade, 

porque é uma forma de ajudar os próprios moradores daquela Rua, que virou a 

principal da Vila, que tem um comércio ativo. Graças a Deus é um comércio que 

vem dando certo. 

O comércio aqui em Atalaia, temos a Permanente, a Ótica Diniz, Lojas 

Americanas, G Barbosa. Outros investidores trazendo comércio para a nossa 

cidade. Isso é importante, pois numa cidade onde a renda principal é a usina, a 

Copervales, antiga Uruba e a Prefeitura do município, sentimos na pele e, na 

posição de parlamentar, recebo cobranças de pessoas pedindo emprego. Tem 

um número de efetivos bom e com essa mudança de Governo, pudemos trazer 

de volta aqueles funcionários que não vinham para essa Prefeitura há muitos 

anos. E, depois desse recadastramento, até diminuiu a quantidade de 

funcionários contratados. Mas, o município também não deixa de funcionar sem 

o contrato”. 

 

Vereador Neto Acioli – Aparte 



“Gostaria de agradecer a prefeita de nosso município, Ceci Rocha, no domingo 

agora passado, um morador da nossa região ele foi dormir e não acordou. A 

família não tinha condições de comprar o caixão para que ele fosse sepultado. 

Procurei a secretária de Assistência Social que me falou que tinha acabado a 

licitação e não tinha o caixão. Entramos em contato com a prefeita, dia de 

domingo e, automaticamente a prefeita autorizou a compra e doando para essa 

família. Quero aqui agradecer a prefeita Ceci Rocha”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

“Ontem sentei com a prefeita Ceci Rocha e o procurador Nicolas. Como vemos 

frisando aqui ultimamente nesta Tribuna, vêm coisas boas para a Guarda 

Municipal. Alguns dizem que o vereador Marcos só fala na Guarda Municipal. 

Não gente, o vereador Marcos Rebollo pediu aqui o rateio dos 40% da 

Educação. Implantou os 10 anos para incorporar a gratificação, de foram 

ininterrupta. Não sou vereador só da Guarda, mas, como a Guarda vinha parada 

e hoje está em ascensão, estamos aqui cobrando e melhorando cada vez mais a 

segurança do nosso município. A Guarda Municipal é Policia Municipal. 

Considero a Guarda como policia municipal de nosso município e faz um papel 

de polícia. Temos aqui a 4ª Companhia de Policia, que diga-se de passagem, 

com um trabalho do Charlandisson, o Diego, o Melo, pessoas que tenho mais 

aproximidade. Vejo o trabalho intenso desses caras e o compromisso desses 

profissionais da segurança com o nosso município. Hoje, praticar um homicídio 

ou um roubo em nosso município, pensa duas vezes, porque tá aí a Pelopes que 

está de parabéns. Já pegou vários bandidos aqui em fulga, roubo de carro, de 

moto. É em parceria com a Policia Militar, com a Policia Civil que tenho aqui 

dois amigos, o Fernando Malta, o Fernando escrivão e o delegado que mandei 

até uma Moção para ele de Parabéns, pelo tenho que passou aqui sem 

criminalidade em nosso município. Então, esse Centro Integrado é para trazer 

uma condição de vida para o munícipe atalaiense e uma segurança para o 

nosso município. Eu mesmo quase fui vitima de um assalto na porta da minha 

casa, as onze horas da noite. Olha que ousadia dos caras, vim assaltar numa 

principal com câmera de vídeo lá na rua, mas antes estava sem limite, mas hoje 

vejo que diminuiu. 

Com esse projeto do led que está para ser implantado aqui em Atalaia, Pilar 

também conseguiu com a implantação do led, que diminuiu a violência no Pilar, 

que lembro que era mais de 20 homicídios por mês. Pilar chegou a ser a quinta 

cidade mais violenta do Brasil. Atalaia estava se caminhando para esse mesmo 

patamar. Mas, temos que exemplo é na coisa boa, ser referência de coisas boas 

e não de coisas ruins. O prefeito Renato Filho, com investimento na Guarda 

Municipal, que hoje temos carros blindados na Guarda Municipal do Pilar. 

Temos pistolas compradas e o curso começa no dia 8. O prefeito anunciou um 



helicóptero para a Guarda Municipal de Pilar. Acho que será a primeira Guarda 

Municipal do Brasil a ter um helicóptero, que irá ajudar a Policia Militar e Civil, 

ajudar a um socorro também. 

Passamos na BR e tem lá construção de um Hospital, que também poderá abrir 

vagas de empregos para algum atalaiense, que seja formado na área de saúde. 

Um Hospital com a grandeza daquele vai empregar mais de mil pessoas. 

A prefeita ontem também anunciou que está para vim viaturas novas para 

Atalaia. Disse a prefeita que de preferência caminhonete, carro grande, que 

cause impacto.  

Agora a pouco um guarda entrou aqui com seu uniforme digitalizado. Você vê 

o respeito que tem ao se deparar com um agente de segurança municipal e vê 

ele bem fardado. Antigamente a gente via um guarda de chuteira society, de 

tênis, no transito o dia todo com a camisa desbotada, branca. Qual o respeito 

que iria ter um cara desse. Para se manter a ordem no município, o agente de 

segurança tem que tá uniformizado, como fez a prefeita Ceci Rocha. Dando o 

uniforme digitalizado para o pessoal da ronda e em todos os postos os guardas 

têm a sua farda azul marinho. Foram investidos mais de 20 mil para vestir a 

Guarda Municipal de Atalaia.  

Estamos aqui preparando a sede da Guarda para dar um conforto ao guarda 

que passa 24 horas em nosso município, pois temos pessoas que vem de outras 

cidades. Para dar o conforto ao guarda que vai almoçar, vai tomar um banho. 

Vejo esse crescimento da Guarda e esse apoio que a prefeita vem dando, o que 

é de fundamental importância. 

Qual o incentivo em troca disso? É 30% que falta para o guarda municipal 

chegar a 100%. Estamos indo para cinco ou seis cidades que vai dar os 100% e 

Atalaia não vai ficar fora. Tenho certeza que a prefeita do jeito que trata a 

Guarda, a exemplo do seu irmão Jaminho, que no tempo que ficou na 

Secretaria, ficou marcado pelo tratamento que teve com a Guarda Municipal.  

Foi feito aqui uma semana de treinamento, disponibilizado pela prefeita Ceci 

Rocha, para capacitar o guarda em patrulha, em abordagem, em ordem unida, e 

tudo isso é importante trazer para o nosso município.  

A Guarda está bem representada pelo nosso diretor Thyago. A prefeita vem 

dando um apoio grande a Guarda, com duas viaturas e tá para chegar mais. 

Importante essa parceria e quem ganha com isso é o próprio guarda, a 

Instituição e o povo atalaiense que passa a confiar no seu agente de segurança 

municipal. A Solange que tem comércio sabe a importância de ter a 

instabilidade de está ali segura pela Policia Militar, pela Guarda Municipal. 



Alguns vereadores vem cobrar aqui indicações, que foi eu que pedi ou fulano 

que pediu. As indicações são feitas para fortalecer o nosso pedido com a 

prefeita. Lembro que o Quinho passou por esta Casa, nosso amigo, cara de 

bem, que admiramos, ele pediu uma pista de skate, que não foi feita no 

Governo que ele pediu. Pedi, através de indicação que fizesse uma pista de 

skate para o lazer do atalaiense e a prefeita já tem projeto e vai fazer. Se o 

vereador não conseguiu lá atrás, a gente pede que hoje ela faça. 

Quantos vereadores num já pediram aquele asfalto da Porangaba? Neco, 

Marivaldo, Mauricio Tenório. Eu pedi também aqui e tenho certeza que o Arthur 

Lira ou a prefeita vão conseguir esse 1km de asfalto que liga aquela BR, 

passando por Porangaba. O Pilar hoje é referência em asfalto. Todo o pilar hoje 

é calçado e, porque não Atalaia, uma Porangaba talvez ligando à Ouricuri, não 

possa ser? Tenho certeza que a prefeita Ceci Rocha com seu apoio no Governo 

vai trazer esse tão sonhado 1 km de pista para o município. 

 Reforçando, as coisas que pedimos não é para nossas casas, não é para 

beneficiar meu quintal, mas sim pessoas que fazem lotação, munícipes que 

moram na Porangaba, no Triunfo e por aí vai.  

Deixo aqui uma nota de utilidade pública, para as pessoas que foram fazer o 

exame em Maceió, do otorrino e testar o aparelho, dia 31, as seis horas da 

manhã, na Praça do Trevo, a prefeita Ceci Rocha disponibilizou um ônibus mais 

uma vez. Agradecer também ao secretário Índio, que vai levar 17 pessoas para 

fazer o teste do aparelho auditivo. Vai ser de grande importância, de grande 

valia para quem vai botar o aparelho, que pela primeira vez vai ouvir a voz de 

um parente, de um irmão, de um filho, de um avô. Também alguns netinhos 

que vão receber. E. diga-se de passagem, um aparelho caro que será doado 

0800. Fico muito feliz. É muito gratificante subir nesta Tribuna e dizer que 

conseguimos aparelho, cirurgias para o pessoal que vai precisar. É importante e 

que fica um legado e a sensação de dever cumprido aqui nesta Casa. Agradecer 

aos parceiros que possibilitam fazer o exame do otorrino, o aparelho. Fico feliz. 

Correr atrás. Ninguém é forte sozinho, pois atrás de mim existem parceiros, 

amigos que trazem ideia. Por isso que estou disponível para atender a todos, 

independente se vota em mim ou não. Cada ideia que venha trazer o beneficio 

para Atalaia, é aceita. Criticas também. Agora, façam criticas fundamentadas. 

Façam criticas, onde você veja que houve o erro. Agora, não façam criticas só 

por que não vota em mim, ou não gosta do vereador. Tem que ter a humildade 

também de parabenizar, agradecer e ser justo, ser grato. Dizer que não gosta 

dele como pessoa, mas como político ele faz, ele me atende, faz jus e me 

representa. Acho que seria bom para o nosso ego, como qualquer um, receber 

um parabéns e um muito obrigado. A única moeda de troca que o vereador 

recebe é um muito obrigado e as vezes é tão pouco. 



Quero aqui dizer que o caminho certo nunca deu errado. A gente trabalha certo 

e os frutos vem, demora. Posso dizer aqui que vivo bem, porque sou bem 

avaliado pelos meus amigos, que fazem questão de estar perto de mim e onde 

vou sou bem recebido. Isso para mim é a maior riqueza e o maior legado que 

meu pai me ensinou, ser um cara amigo, companheiro e parceiro, e que sabe a 

dor do próximo. 

Mais feliz ainda por estarmos aqui há vários mandatos e isto é uma avaliação. 

Então, antes de fazer uma critica a um politico, pergunte o porquê que ele estar 

tanto tempo na Câmara. 

Não teve nome mais perfeito para o Governo do Estado, do quê o Cidade Linda. 

Estive ontem no Bittencourt, vi a satisfação e vi a alegria no rosto de cada 

cidadão que tem sua casa e seu comércio. Realmente um canteiro de obras que 

está sendo executado no Governo Ceci Rocha. A parceria nossa no Governo do 

Estado, no Senado, com os deputados federais é para isso, é para batermos a 

porta e sermos atendidos, pois quem ganha com isso são os munícipes 

atalaienses. O Paraíso, que as vezes serve até de chacota nas redes sociais, 

também vai fazer parte do Cidade Linda e vamos ter o prazer prefeita Ceci 

Rocha e governador do Estado Renan Calheiros, quero ter o prazer de nessa 

nossa gestão ainda, inaugurar e cortar a fita do calçamento daquela localidade 

que tanto sofrem com os buracos naquelas ruas. 

Parabenizar o nosso amigo secretário Eraldo Brasil, um cara que eu admiro pela 

disponibilidade dele, sempre atencioso, retorna ligação. Agradecer pela 

reposição de lâmpadas no Povoado Santo Antônio. Agradecer ao Índio por 

mandar o carro para umas casas que estavam uns dias sem água. Tudo que 

estou agradecendo aqui, foi por utilidade pública, não foi para o vereador 

Marcos Rebollo. 

Parabenizar pelo projeto Agosto Lilás, onde nós participamos. Achei um evento 

lindo, onde a secretária Valéria, junto com as meninas cantaram a música Maria, 

que foi um show a parte. Também abriu os olhos as  mulheres que as vezes tem 

medo de denunciar, por colocar sua vida em risco, mas foi bom para abrir os  

olhos e ficar atentas. Aquele projeto é um projeto que salva vidas. Tem 

mulheres que passam anos e anos ali caladas e esse projeto encoraja a elas 

denunciar e ter sua vida de volta. 

O sonho de todo desportista atalaiense é ter um time aqui na Federação. Isso 

chegou, pois Atalaia hoje tem um time na Federação que vai disputar Sub 17, 

Sub 18 e Sub 20. É o Independente Atalaia, com o Ronaldo. Já foi dado o Alvará 

de funcionamento, o CNPJ, dado entrada na Federação. Levei esse projeto para 

a prefeita Ceci Rocha e ela abraçou. É um clube do município de Atalaia e com o 

apoio total da gestão. 



Quero fazer uma indicação para a secretária de esportes, a Joana, para fazermos 

uma visita na Praça do Trevo, onde tenho um projeto há mais de quatro anos e 

não saio do papel, não foi dada atenção. Mas, estamos sendo cobrados para um 

quadra de futevôlei e vôlei de areia na Praça do Trevo, uma área de lazer para 

quem curte o esporte”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

“Antes de iniciar a minha falar, gostaria de parabenizar e dizer que tem todo o 

meu apoio esse projeto que é de grande importância, talvez um dos projetos de 

mais repercussão social que o município possa ter, que é esse projeto que o 

vereador Alexandre apresentou nesta Casa. A gente como mulher, sabe a 

necessidade, sabe da dificuldade que algumas mulheres tem, que algumas 

meninas, inclusive em nosso município tem, chegando até a faltar aula nesse 

período, porque não a condição de comprar o seu absorvente. Tenha a certeza 

que esse será um dos grandes projetos sociais que Atalaia já teve. Conte com 

esta vereadora e os meus parabéns. Tenho certeza que a prefeita Cecília vai 

implantar e colocar ele em prática em nosso município. 

Falando em mulheres, estamos no Agosto Lilás e gostaria de parabenizar em 

nome da secretária Valéria, ao evento que houve na quinta-feira, o Agosto Lilás, 

onde contamos com a presença de grandes mulheres, como a deputada Fátima 

Canuto. Também quero parabenizar aos vereadores que estiveram presentes, 

porque é um momento muito importante e que os homens também precisam 

ouvir todos os pronunciamentos, tudo que foi falado e presenciar mesmo 

aquele momento. 

Vereador Anderson Medeiros - Aparte 

“Só me justificar sobre o evento do Agosto Lilás, pois tive uma reunião em 

Maceió e não pude chegar a tempo. Quero dizer que vi o evento através das 

lives, ficou muito bom. Parabéns para a prefeita Ceci Rocha. Conte sempre 

comigo nestes eventos, que sempre estarei lá”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

Dizer que em alusão ao Agosto Lilás, através do projeto Lei Maria da Penha vai 

à Escola, de minha autoria, temos levado ao longo desses anos, desde 2018, 

esses temas, para as nossas alunas e professoras. Esse ano, graças a Deus tive 

todo o apoio da Secretaria de Educação, onde em parceria com a Assistente 

Social Tamires, a gente está promovendo o papo com elas. Na quinta-feira 

estivemos no Distrito Santo Antônio, hoje será na Escola Dr. João Carlos e, no 

dia 30, na Escola Antônio Amâncio.  



Fui convidada pela idealizado do projeto Era uma Vez, a professora Janete, que 

é um projeto lindo e que está fazendo voluntariamente no Sapé, nos Olhos 

D’água. Ela me fez o convite. Tive o prazer de fazer uma doação de 50 livros 

infantis para esse projeto, de participar levando a leitura para aquelas crianças. 

Além da leitura, estão desenvolvendo uma turma de futebol feminino, que é o 

Sapelense. Hoje, conta com todo o apoio da vereadora Janaína do Cal. 

O que o vereador Marcos falou aqui são coisas muito importantes, O vereador 

não precisa se enaltecer tanto por uma indicação. Todas as indicações aqui são 

válidas, são em prol da população, de uma comunidade, do servidor público. 

Então, cada indicação, independe de quem for, ela é atendida pela gestão, deve 

ser parabenziada por todos e todo mundo deve ficar feliz, porque isso significa 

que algo de bom está sendo feito no município. 

Apresentei 29 indicações. A vereadora Lays outras vinte e tantos, outros 

vereadores também. É impossível também a gestão atender a todos no mesmo 

momento, ou a todas imediatamente. Tem indicações que são mais fáceis de 

resolver e mais urgentes. Outras podem esperar um pouco. Outras exigem 

licitações. Acho que uma das primeiras que a vereadora Lays fez aqui, sobre o 

desjejum e a gente vê isso sendo aplicado. Isso é ótimo, é bom para as crianças. 

Não pode ficar com raivar, porque a prefeita atendeu a indicação dela. Isso é 

até criancice por parte de quem pensa dessa forma”. 

 

Vereadora Lays Melo – Aparte 

“Acho muito válido o que você está falando, porque é interessante que a 

população tanto nos acompanhem no site Atalaia Pop e nas redes sociais, para 

acompanhar nosso trabalho. Acompanhei seu trabalho no pleito passado, vi que 

fez inúmeras outras indicações, que hoje foram colocadas em prática pelo 

Governo da prefeita Cecília Rocha e, porquê não enaltecer o seu trabalho e o da 

prefeita? Somos treze vereadores e o que devemos ter em comum é essa luta, 

essa força e dedicação para quem vem acontecer. Fico feliz com o seu trabalho, 

sabendo que a população da Branca está sendo beneficiada. Hoje, estão 

ocorrendo na Branca inúmeras reformas e construções. Acredito que já temos 

essa união, só é falha de 1%, para denegrir o trabalho de cada um. Mas, 

sabemos que o trabalho de cada um existe aqui dentro desta Casa. Parabéns  

pelo trabalho”. 

 

Vereadora Janaína do Cal         

“Como foi falado na sessão passada, mas infelizmente tem pessoas, e isso 

também é um tipo de violência vereadora Lays, onde você é citada e não tem o 



direito de responder. Esperei uma semana e hoje posso dizer que a vereadora 

Janaína realmente sonhou muito, passou quatro anos sonhando, mas graças a 

Deus eu acordei e acordei para uma realidade. 

Dizer que eu estava sonhando. Que não existe o Centro de Especialidades. Que 

não existem as especialidades que eu citei. Tudo isto existe e tivemos neste fim 

de semana 240 mamografias realizada no município de Atalaia. Será que eu 

estava sonhando? Ninguém passou na Praça do Trevo e viu lá uma unidade 

móvel, fazendo os atendimentos? Será que sonhei e não foi realidade que 40 

mulheres da Branca vieram fazer o exame? Isso é uma realidade, a realidade que 

eu quero vê e que eu luto. E, que todo mundo que gosta de Atalaia e quer vê 

Atalaia crescer, é a realidade que todo mundo quer ver. Não adianta vim aqui 

com conversa mole, porque o serviço está sendo prestado. Muito se tem a fazer, 

a gente sabe, mas o serviço está sendo prestado.  

Para encerrar as minhas palavras, quero parabenizar aqui o meu esposo Cal pela 

organização da I Copa dos Pais de Futebol do Distrito Branca. Foram seis 

semanas promovendo o esporte e lazer no Distrito Branca. No último domingo 

foi a grande final, com a vitória do time Palmeiras. Na ocasião tivemos a honra 

de receber a prefeita, a secretária de esportes, o prefeito da cidade do Pilar 

Renato Filho, seu pai Dr. Renato Rezende e a nossa deputada Fátima Canuto. 

Além de prestigiar o campeonato, a gente pôde fazer visitas no Distrito Branca e 

reafirmar o apoio da vereadora Janaína do Cal a deputada Fátima Canuto. Muita 

coisa boa está vindo para o Distrito Branca. Pudemos apresentar algumas 

lideranças a deputada e reforçar esse compromisso da deputada Fátima Canuto 

e da prefeita Ceci Rocha, no Distrito Branca e em toda Atalaia”. 

 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

“Eu hoje pela manhã fiz uma visita a Escola do Povoado Boca da Mata, a Escola 

Domingos Correia. Fui saber do curso que está acontecendo, oferecido pelo 

Senai em parceria com a Prefeitura de Atalaia. O semblante dos alunos são dos 

melhores, a conversa foi boa. Me relataram que estão aproveitando algo nunca 

visto na nossa cidade. A população de Atalaia só tem a agradecer o 

desempenho da Prefeitura de Atalaia e da prefeita Ceci Rocha. 

Venho hoje com uma Indicação para o presidente desta Casa, vereador Cicinho. 

Vinha recebendo várias reclamações de pinturas feitas nas ruas. O pessoal 

coloca uma oficina e na rua mesmo fazem a pintura dos carros, dos portões e a 

população me ligando e dizendo que não podia passar com o carro, porque o 

cara estava com uma pistola e o carro, não importa o valor, estava sendo 

atingido pela poeira de tinta. 



Estou com uma indicação para fazer esse projeto, um projeto de minha autoria 

para que seja proibido em nosso município, pintura de veículos e de portas em 

nosso município, em vias públicas. 

Muito obrigado pela atenção e Deus abençoe a todos”. 

 

Vereador Rudinho Rodrigues - PSC 

“Desde já dá o meu bom dia a todos que nos assistem aqui na Câmara, ou 

através dos meios de comunicação.  

Quero inicialmente solitar da mesa diretora, duas indicações, uma para que seja 

colocada duas bueiras na estrada de acesso aos Mirandas, lá na Ouricuri, 

porque está gerando alguns problemas lá de tramsporte naquela região. Fui 

alertado pelos moradores e pelo meu pai, Zequinha Collor, que frequenta muito 

essas regiões de Assentamentos no município, pois faz parte do trabalho dele 

junto a o INCRA.  

Quero fazer uma indicação também para a Secretaria de Saúde e a prefeita Ceci 

Rocha, que seja ampliado ou feito em nosso município, um Centro de 

Reabilitação para os pacientes pós Covid. Temos uma demanda grande de 

pessoas acometidas e que, em alguns casos , permanece com algumas sequelas 

respiratórias e ou pessoas que precisem do tratamento de pilates. Eu como 

profissional da área, sei da importância desse trabalho para aquelas pessoas 

que necessitam. 

Quero ainda aproveitar e reforça tanto a secretária de Saúde Nilza, quanto ao 

secretário de Transporte, Índio. Até pedir a Secretaria desta Casa que envie lá 

para a Secretaria de Transporte, a minha Indicação de número 4, que quando eu 

solicitei aqui no início do ano, que seja disponibilizado um carro lá no Hospital 

João Lyra Filho, no período noturno. Este carro é para atender os pacientes que 

tenha algum atendimento noturno no Hospital e depois precisam seguir para a 

sua residência. Para chegar ao Hospital, até conseguem uma carona, mas depois 

que passam o tempo lá para o atendimento ou necessita de um internamento, 

que é comum, esses pacientes não tem mais como retornar ás suas casas. 

Tenho certeza que já está sendo pensado com carinho nesta minha Indicação e 

a secretaria de Saúde, juntamente com a de Transporte e a prefeita Ceci Rocha, 

vão encontrar alguma solução. 

Faço um pedido aqui para que o Jurídico da Casa compareça aqui em breve, 

para discutir aqui algumas mudanças que precisam ser feitas, do Regimento 

Interno. Já passou o primeiro semestre e precisamos tomar alguma posição 

quanto a isso, porque tem alguns pontos que ainda geram discussão aqui na 

Casa e conseguimos resolver isso, de uma vez por todas. 



Deixar meus parabéns a secretária Valéria, de Assistência Social, pelo evento do 

Agosto Lilás. Todos os participantes, todos os núcleos da Secretaria de 

Assistência, aos amigos vereadores que compareceram. As vereadoras Janaína e 

Lays, por de alguma forma, contribuir com ações de prevenção contra a 

violência à mulher. 

Enaltecer aqui e parabenizar a deputada Fátima Canuto, por sempre está lado a 

lado na gestão e sempre procurando o melhor para o nosso município. 

Já vou me antecipar aqui. Quero aqui antes já deixar um lembrete aos 

funcionários públicos do nosso município, que já se encontra em vigor a Lei de 

Proteção ao Autista, que foi um projeto de Lei apresentado por este vereador 

aqui, já foi sancionado e está valendo. Esta Lei beneficia também aos pais ou 

responsáveis legal de crianças autistas. Um dos benefícios é a redução de carga 

horário, sem prejuízo do seu salário. Essa redução de carga horária serve para os 

pais terem mais tempo e se dedicarem mais nos cuidados com seus filhos. 

Vocês já podem procurar a suas respectivas secretarias, apresentar os 

documentos comprobatórios que estão descritos na Lei e assim garantir mais 

este beneficio, que o vereador Rudinho, juntamente com a Prefeitura de Atalaia, 

juntamente com a prefeita Ceci, achou um meio de está ajudando a todos 

vocês. 

Além desse projeto de Lei, já vou me antecipar que já tem mais três projetos de 

Lei que protocolei nesta Casa e serão lidos na próxima sessão, que trata sobre o 

IPTU de pessoas portadoras de doenças graves, doenças raras e incapacitantes. 

Assim como de residências que estão localizadas nos locais de feiras livres do 

nosso município. Existem residências que são prejudicadas por estarem dentro 

do espaço de feira livre e que de certa forma, precisam ser retribuídas de 

alguma maneira. Projetos que vão vim para a leitura dos demais colegas desta 

Casa e tenho certeza que vamos achar uma saída e reconhecer o direito a essas 

pessoas. 

Um outro projeto de Lei que visa regulamentar a situação dos estudantes de 

quaisquer áreas que queiram ser estagiários em nosso município. São muitos 

alunos, são muitos jovens que me procuram e que devem procurar também e 

os demais vereadores da Casa. E, ainda não há um meio legal, com respaldo e 

com tudo que a Legislação cobra, para o município conceder esse estágio aos 

estudantes atalaienses. Quero deixar aqui minha mensagem a todos vocês 

estudantes, que em breve essa situação será regulamentada e assim vocês 

poderão fazer o estágio, adquirir experiência nas suas respectivas áreas. Nós já 

fomos estudantes e sabemos que a prática do estágio em quem nos capacita 

melhor e nos deixa o aprendizado para ser um grande profissional no futuro. E, 

dá o retorno ao município com o trabalho e ajuda as pessoas. 



Quero parabenizar ao secretário Eraldo Brasil, que sempre que a gente faz 

alguma solicitação, de imediato ele não mede esforços para atender. Iluminou 

uma grande parte da zona rural de Atalaia, em alguns pontos que eu tinha 

comentado com ele que estava havendo esta necessidade.  

Quero parabenizar ao Índio e ao amigo Rogério Isidoro que estão num trabalho 

intenso na Secretaria de Transporte, para atender a demanda do nosso 

município”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Aparte 

“Vossa Excelência acabará de falar sobre a questão dos estagiários. Proponho 

ao presidente da Casa, que faça também uma Indicação de minha autoria ao 

Executivo do município, com relação a Lei do Jovem Aprendiz, que essa lei já 

está em vigor em nosso Estado e poderíamos colocar ela nos moldes municipais 

e vê a melhor maneira para que as pessoas, tantos os estagiários, quanto esses 

jovens que tem muito o que aprender, mas muita coisa também a oferecer, 

possa fazer parte do trabalho não só da parte direta da Administração Público, 

como da indireta”. 

 

Vereador Rudinho 

“Por fim, quero em geral deixar os meus parabéns a toda Secretaria de Finanças 

e a nossa prefeita Ceci Rocha, por tá cumprindo o que há de mais sagrado com 

o funcionário público, que é o recebimento dos seus salários. 

Chamar a atenção para um fato que passa despercebido, mas que merece 

realmente aplausos, que nós erámos acostumados a só pensar em receber 

salários, ou no dia, ou após o dia em que o município recebe o recurso do FPM. 

Ou seja, dia 10, dia 20 ou dia 30. E, a atual gestão vem conseguindo pagar os 

funcionários mesmo antes de receber o recurso do FPM. Isto mostra o 

compromisso, a regularidade e a responsabilidade com o dinheiro público. 

Vários pagamentos já aconteceram, mesmo antes do município receber o 

repasse do Governo Federal. O último, os funcionários contratados receberam 

bem antes do dia 10 de agosto, e  mostrando assim que a Prefeitura está 

organizada financeiramente e podendo dar cada vez mais tranquilidade aos 

funcionários deste município, porque sabe que vão receber até mesmo antes da 

data prevista. 

Quero em nome de Deus desejar uma ótima semana a todos e dá o meu bom 

dia a todos que nos acompanham. No que achar que o vereador Rudinho possa 

lhe ajudar, pode entrar em contato comigo, seja pelo meu telefone, ou pelas 



redes sociais, que estarei sempre aqui disposto para lhe estender a mão e lhe 

ajudar no que for necessário, dentro do meu alcance”.        

   


