
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 29 de Março de 2022 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

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

sessão: 

 

Vereador Neto Acioli (PP)  

“Quero agradecer aqui a todos que me desejaram os parabéns de Feliz Aniversário na 

sessão passada. Não pude comparecer a esta sessão. Meu muito obrigado.  

Primeiro, quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Quero aqui 

dar também um bom dia ao meu amigo Fábio, presidente do Sindicato dos Educadores 

do nosso município. 

Estou com duas Indicações para que seja apreciada e votada pelos demais 

companheiros. Uma solicitação para o DENIT implantar uma lombada próxima a 

entrada da Fazenda Granja, onde tem aquela curva, próxima a antiga churrascaria do 

Correinha. Uma curva muito ruim para quem mora naquela região da Granja, para 

trafegar e pegar a BR naquele local. 

Também uma Indicação para a Secretaria de Infraestrutura para que seja feita a 

reposição de lâmpadas lá no Povoado Ouricuri, no Assentamento conhecido como 

Cícero do Sindicato.  

Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar o trabalho da secretária de Saúde, a 

senhora Fátima Rezende e agradecer por sempre ter atendido as nossas solicitações. E 

a sub-secretária também, a senhora Betânia Cotrim, que é atalaiense de sangue, da 

família Albuquerque. Pessoa boa e dedicada ao trabalho. 

Parabenizar aqui a prefeita Ceci Rocha, pois há duas semanas atrás participei da 

entrega da reforma de duas escolas e duas UBS em nosso município. Como já falei aqui 

nesta Tribuna. E, ontem, participei da entrega de uma construção, pois foi construída. 



Modesta a parte falando, o pior defeito que existe no homem é ingratidão, não sou de 

cuspir no prato de comi, jamais. Mas, a verdade tem que ser dita. Uma obra iniciada, 

onde só estava o esqueleto há 13 anos e, dentro de um ano e três meses de mandato, 

aquelas crianças que vivem em uma situação de fazer cortar coração, hoje recebem 

uma creche naquele porte, onde aquelas crianças, principalmente nesse período que 

há redução de quadro na Copervales, passa a viver numa situação triste, mas hoje 

passam a ter cinco alimentação diária. 

Quero parabenizar a prefeita pela iniciativa e a todo o Legislativo que aprovou o nome 

de ser colocado naquela creche, de uma mulher guerreira, de uma mulher atalaiense, 

como a Dona Maria Luiza Albuquerque Silva, a Dona Luizinha como eu a conheci. 

Parabéns também a prefeita por ter colocado o nome daquela senhora naquela 

creche. 

O meu muito obrigado a todos e contem sempre comigo”. 

Vereador Toni Barros (MDB) 

“Saúdo a todos os presentes em nome do meu amigo Fábio Cirilo, presidente do 

SEATA.  

Quero agradecer primeiramente a Deus e ao Divino Espirito Santo por me permitir 

fazer uso desta Tribuna mais uma vez. Agradecer a Deus também por tudo na minha 

vida. 

Na sexta-feira a Turma do Bem realizou um grande sonho, de muitos anos, era um 

sonho do meu pai. Nós fundamos o Instituto Manoel Barros, onde iremos trabalhar 

pelos mais carentes daquela região do bairro Bittencourt e do bairro 21. Iremos 

trabalhar com ação social naquele bairro, em todos os sentidos, se assim Deus nos 

ajudar.  

Esse era um grande sonho do meu pai e graças a Deus eu como idealizar, ao lado do 

meu irmão Dr. Marconde Barros, que é um grande ajudador deste vereador, onde 

temos uma grande parceria em tudo que fazemos. Tem como presidente a minha mãe 

Dona Marilene Barros e vamos tocar esse Instituto, com o apoio também do deputado 

Ricardo Nezinho e apoio da prefeita Ceci Rocha, que irá nos apoiar nesta batalha. 

Iremos, se Deus quiser, realizar grandes ações no nosso bairro para o mais carente. Só 

tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que ele está me dando. 

Ontem participei de uma inauguração de uma creche no Conjunto Deus é Fiel. 

Sabemos que é a parte da cidade mais carente, onde tem muita gente que necessita 

muito daquela creche. Quero parabenizar a prefeita Ceci Rocha pela grande 

construção daquela creche, que há 13 anos que vivia ali aquele elefante branco, só o 

esqueleto. E, por sua iniciativa, ela construiu aquela creche, que ficou a coisa mais 



bela. Irá atender as crianças carentes daquela região, que vão ter desde o desjejum até 

o jantar. Isso é uma coisa maravilhosa, poder ver essas coisas acontecendo em nosso 

município e ver o município se desenvolvendo em todas as áreas. Parabéns prefeita. 

Que Deus te abençoe e que o Divino Espirito Santo te guie sempre, para que você 

sempre faça essas ações com a nossa população carente, que é a quem mais precisa 

no nosso município. 

Agradecer a Deus por tudo, por mais um dia e pedir a Deus que ilumine sempre o meu 

caminho e abençoe o lar de todos os atalaienses, protegendo a todos”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Saudar os homens em Plenário no nome do nosso presidente Cícero Melo, as 

mulheres em nome da Cida Melo que está sempre presente. Saudar a Guarda em 

nome dos meus amigos Ricardo, Claudemir, Cristovão e o Alencar, que estão aqui 

presente. 

Abro meu discurso hoje para mandar uma Moção de Parabéns. Para quem não 

conhece que fique sabendo hoje que nós temos um jovem que passou num concurso 

bastante disputado aqui no Estado, que é o Isaac Messias dos Santos Montenegro. 

Deixo aqui minha Moção de Parabéns. Parabenizar você Fábio por ter dado essa base 

ao seu filho, um jovem que conheço de pequeno e que sempre vi ele com os princípios 

de homem e hoje dá essa alegria  não só para sua casa, mas se estende para todo o 

município, pois é um filho de Atalaia que foi agraciado por Deus, passando num 

concurso que teve mais de 5 mil candidatos para 12 vagas. Então Fábio, vai essa 

Moção de Parabéns para o Isaac e que Deus continue abençoando sua família, que ele 

tenha uma trajetória bem maior do que imaginamos para esse seguimento que ele 

escolheu para a vida dele. Merecidamente. A base de Atalaia vem forte. Você 

conseguiu dar um ensino, uma boa educação e hoje o seu filho correspondeu a altura. 

Parabenizar a gestão por essa creche lá no Deus é Fiel, uma obra que foi iniciada lá 

atrás e a prefeita concluiu. Isso é que é importante, concluir obras. Se não dar pra 

fazer, não faça para deixar pelo caminho. Faça para terminar. Quando pego um 

projeto, gosto de fazer para terminar, para executar, porque quem ganha com isso é a 

população, é o povo. Desde já quero mandar os meus parabéns à prefeita Ceci Rocha, 

por ter concluído aquela obra que será de grande valia para aquela comunidade do 

Deus é Fiel. 

Quero mandar uma Moção de Parabéns para a Glauciane, secretária de Educação, 

porque esse mês fui para a inauguração do Fortunato, pra Creche Deus é Fiel, Branca 

de Atalaia. Isso é muito importante, obras construídas, reformas.  

Quero reforçar que o que a prefeita falou ontem no Deus é Fiel, que a ajuda vem do 

Governo e que a deputada Fátima Canuto também tá brigando para que a reforma das 



casas venha para ser executada. Isso é o que o povo espera. Na última terça-feira 

tivemos a visita do pessoal do Deus é Fiel. Mas, a prefeita falou ontem de viva voz que 

iria resolver aquela situação. Essa situação não vem de agora, vem de muito tempo, 

mas cada gestão faz o seu papel. 

Há meses atrás lancei uma candidatura minha a deputado federal, que eu pleiteava 

uma vaga para deputado federal. Mas, com o número de vagas pequeno e o número 

de vagas destinado as mulheres, eu até agora não obtive resposta do MDB. Estou 

vendo que as chances estão se acabando, o tempo está passando. A politica de 

Alagoas todo dia se renova, tem um fato novo, aparece candidato a governo de um 

jeito, candidato a vice do outro, senado do outro. Esse tá sendo o jogo politico, mas 

isso faz parte do jogo. 

E, desde já eu quero aqui agradecer. Não é um adeus da candidatura, é um até logo, 

por ter lançado meu nome como candidato a deputado federal, pela primeira vez um 

vereador com o mandato na mão sairia candidato. Pretendia não votar em deputado 

federal, pretendia votar em mim mesmo.  

Quero agradecer a todos os guardas municipais do Estado de Alagoas, de Pilar, de 

Capela, de Atalaia, que vestiram a nossa camisa, que abraçou a nossa candidatura. O 

sentimento de sair candidato é grande demais. Agradecer a cada um de vocês que 

acreditaram nesta proposta, para representar Atalaia e Alagoas no Congresso 

Nacional. 

Mas, esse sentimento vai estar comigo. Tenho apenas 44 anos, me sinto um jovem 

para que amanhã abrace essa causa. 

E dizer que a luta pelos GCMs de Alagoas, de Atalaia, de Capela, de Pilar, a parte que é 

mais próxima, continua. Foi bom que eu conheci pessoas que realmente vestem a 

camisa e que querem abraçar essa causa. 

Dizer a vocês que mandou mensagem, que abraçou essa ideia, essa proposta de botar 

um atalaiense no cenário nacional, de candidatura a deputado federal, eu só tenho a 

agradecer. Confesso que não esperava tantas pessoas abraçando essa candidatura, 

dizendo que estava comigo independente de quem votava para deputado estadual.  

Parece até que já estou jogando a toalha de sair candidato a deputado federal, porque 

confesso que a vaga no MDB é complicada, porque tem Fundo Partidário e que não 

vão abrir mão da sua candidatura. Só que a minha candidatura não visava fundo 

partidário, dinheiro, mas sim uma Alagoas melhor, visando representar Atalaia, 

representar o guarda municipal, representando você alagoano. De uma maneira ou de 

outra, pelos descasos políticos que acompanhamos no cenário nacional e em Alagoas.  



Seria até um pouco de ousadia sair desta Casa um vereador candidato a deputado 

federal. Mas, esse projeto não vai se acabar, não para por aqui. Tenham a certeza que 

nas próximas eleições. 

Todo teste drive que são feitos na política, vão para as Câmaras de Vereadores e não 

para os deputados. Se eu mudar de partido, correria o risco de perder o meu mandato, 

porque o mandato hoje não é mais nosso, é do partido. Então, para não correr esse 

risco e não ter mais problema para mim, corri atrás, briguei, liguei, entrei em contato 

com o presidente do MDB Atalaia, do MDB Alagoas e do MDB Brasil, mas tudo é como 

Deus quer. Talvez eu achei que era o meu momento, mas para Deus não era. Mas, 

continuamos plantando coisas boas, para colhermos coisas boas. Quem planta vento, 

colhe tempestade, então pensem bem antes de plantar, porque a semeadura existe e 

você só colhe o que planta. 

Então, quero deixar minha mensagem de agradecimento a toda população atalaiense, 

a toda população alagoana, que mandou uma mensagem incentivando para sairmos 

nesta candidatura, mas, infelizmente, a cada dia vejo que a possibilidade fica menor. 

Mas, o sentimento, a coragem, a determinação e a ousadia de sair desta Casa um 

candidato a deputado federal, não acabou por aqui. Estaremos voltando daqui a uns 

anos. 

Dizer que o SindGuarda, o Sindicato dos Guardas Municipais de Alagoas, vai ter 

surpresa, vai ter novidade. Essa minha candidatura acendeu uma nova chama que vai 

ter plantado o sentimento em cada GM alagoano. 

Muito obrigado Atalaia, muito obrigado Alagoas e muito obrigado a todos que 

acreditaram nesta proposta que vai ser adiada um pouquinho, mas logo-logo 

estaremos aqui para representar você atalaiense, você alagoano, no cenário nacional”. 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

“Quero iniciar as minhas palavras falando um pouco das últimas semanas, as últimas 

inaugurações que aconteceram e que vem acontecendo de forma rotineira, quase que 

semanalmente no município de Atalaia. 

Em um mês e pouco nós pudemos inaugurar duas UBSs, três escolas, a José Martins, 

Antônio Amâncio, Fortunato Bittencourt e, ontem, após 10 anos que tentaram 

começar a construção de uma creche e tolheram esse direito das nossas crianças, 

ontem, com responsabilidade, compromisso e dedicação da prefeita Cecília Rocha, foi 

entregue uma creche no Conjunto Deus é Fiel. Conjunto que a gente sabe que é uma 

comunidade bastante carente, que é até um crime isso que aconteceu lá, passar tantos 

anos e aquelas crianças não ter direito nem a uma educação de qualidade.  



Mas, ontem, esse sonho se tornou realidade. Cerca de quase 250 crianças estarão 

todos os dias lá, tendo uma educação de qualidade, uma estrutura física de alto 

padrão. Quem pôde comparecer e acompanhou pelas redes sociais, viu que não tem 

nenhuma maquiagem, nem uma mão de cal. Realmente foi entregue uma estrutura 

digna tanto para as crianças, quanto para os profissionais que lá trabalham. 

Temos oito mais para serem entregues nos próximos dias, nos próximos meses. 

Acredito que daqui há mais 15 dias estaremos entregando a do Povoado Olhos D’água, 

junto com mais uma UBS e uma praça modelo CRIA. O Povoado Olhos D’água já 

comemora, com muita felicidade, esse desenvolvimento que a prefeita Cecília Rocha 

vem fazendo. 

É bom que todo esse recurso já estava aqui no Plano de Ação de Aplicação de 

Precatórios do FUNDEB, onde dois milhões e meio seriam destinados a reforma das 

creches, um milhão  e meio para a reforma das escolas, três milhões de reais 

destinados a compra de kit escolar, de caderno, lápis, fardamento, mochila, mas que 

infelizmente não chegaram aos nossos alunos. Hoje, com responsabilidade e 

compromisso feito em campanha, com uma gestão comprometida, a prefeita Cecília 

Rocha vem desempenhando muito bem o seu papel. 

Quero parabenizar a prefeita. Em especial a secretária Glauciane e toda equipe da 

Educação, que realmente vem fazendo um trabalho que merece nossos aplausos. 

Contem com esta vereadora, que sei que muito mais está sendo feito e vem por aí 

para o desenvolvimento da nossa cidade, para melhores dias para nossa população.  

Recebemos hoje nesta Casa um importante projeto que é o Plano de Cargos, Carreiras 

e remuneração dos profissionais da Educação. O projeto hoje vai ser lido, vai ser 

encaminhado às comissões para ser discutido e analisado. Demos uma lida a grosso 

modo. Ontem, a comissão de Educação desta Casa esteve reunida com a secretária de 

Educação e com o seu corpo técnico, em busca de informações, para que a gente 

possa analisar, estudar e tenho certeza que grandes avanços vem com esse Plano de 

Cargos. Um deles é em relação aos recreadores. Quem estava nesta Casa na 

Legislatura passada, cansou de ver que teve recreador que vinha mais a sessão da 

Câmara, do que alguns vereadores. Toda semana estavam aqui numa luta e numa 

busca constante para que fossem incluídos no PCC da Educação. Mas, eles foram 

esquecidos. Mas, hoje estão aqui e um nível foi aumentado para eles, até a sua pós-

graduação. Isso aqui é valorização profissional. 

Estou me atentando só ao recreador, porque foi o que fui olhar, tive o cuidado de 

olhar, porque lembrei da situação deles. Mas, tem um avanço muito grande, a grosso 

modo, como falei aqui em relação, principalmente ao pessoal de apoio, aos vigilantes, 

aos motoristas, aos auxiliares de serviços gerais, as merendeiras, um pessoal tão mais 

que esquecido. Não desqualificando, pois todos os profissionais de Atalaia sei que são 



de excelência. Mas, muitas vezes, quando a gente fala de Educação, só pensa nos 

professores, mas a Educação não só é feita dos professores, ela vai desde o vigilante, 

ao professor, ao diretor. Então, todos, sem exceção, devem ser valorizados. 

Esse projeto vai ser por esta vereadora bastante analisado, estudado para que o 

melhor a gente possa fazer por cada um de vocês, servidor da Educação do município 

de Atalaia. Dizer que contem comigo e fiquem todos com Deus”. 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

“Saúdo a todos aqui no recinto através do nosso presidente José Cícero. A todos que 

estão me escutando através da Rádio Atalaia FM, do Atalaia Pop, das minhas redes 

sociais. Agradeço de forma carinhosa a presença do aluno da Escola Estadual Floriano 

Peixoto, o Cícero. Tive a oportunidade na escolas, através da Direção e dos 

professores, para falar um pouco da minha história como aluna da rede pública. Foi 

um momento impar, onde muitos alunos me procuraram, falando dos seus interesses 

em ralação a política, a Faculdade. Então, seja benvindo a Casa do Povo e volte sempre 

que puder. Chame também seus colegas para assistirem as sessões. 

Chega hoje em meu Gabinete o PCC. Muitas pessoas me procuraram e irei ter esse 

tempo para estudar. Vi que a Comissão de Educação já esteve reunião com a nossa 

secretária de Educação Glauciane. E, o que for a favor do povo e pelo bem do servidor, 

pode contar com esta vereadora que aqui vos fala.  

Hoje entro com a Indicação de número 4 de 2022, que é sobre os retentores de 

impurezas de águas pluviais. Essa é uma ideia que já está sendo usada em outros 

municípios. Uma ideia barata e eficaz. Isso não resolve todos os problemas do 

município, em relação a alagamentos. Mas, por exemplo, em relação a Rua José 

Procópio de Albuquerque, um dos motivos que alaga são os bueiros. Esses retentores 

vão acumular esse lixo, não deixando entupir esses bueiros e vamos poder limpar 

acredito que semanalmente. Uma ideia barata e que pode ser usada em Atalaia. Peço 

que seja vista com carinho pela prefeita e pelo secretário. 

Na semana passada justifiquei minha falta. Encaminhei ofícios e estive em contato com 

o secretário de Transporte, em relação a um transporte para 11 alunos do IFAL, que 

não tem condições de pagar essa ida e volta para o IFAL. Ele me relatou que será 

resolvido. 

Gostaria de parabenizar, acho que o Fábio não está aqui, mas esses parabéns foi 

pessoalmente para a Babi, que é uma grande amiga minha, ao Tito também que é um 

eleitor e um querido amigo. Em relação ao filho do Fábio, que é uma coisa que enche 

de orgulho não só aos pais, mas a todos nós. Ele é um atalaiense que realmente 

buscou através dos estudos e chegou de verdade. Parabenizo a toda família.  



Parabenizo também a secretária Glauciane e assim estendo a gestão. Glauciane me 

enche os olhos pelo trabalho. Como vereadora sempre que tô lá Secretaria de 

Educação, buscando entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, os planos 

de ação, de imediato isso tudo é me passado. Parabéns pelas grandiosas coisas que 

você vem fazendo no município e que assim prossiga. 

Desejo a todos um bom dia e que Deus nos abençoe”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“O Plenário eu saúdo na pessoa do meu amigo Zé Maria, da Flor da Serra que está 

presente. Todo o município de Atalaia que está sendo transmitido pela Rádio e pelo 

Atalaia Pop. 

Senhor presidente, venho solicitando uma Moção de Pesar hoje de uma funcionária da 

Educação do nosso município, que faleceu a semana passada. Trabalhava lá na creche 

vizinho ao DETRAN. A tristeza maior que passo para os atalaienses é que a funcionária 

morreu e a secretária nem luto na escola queria dar. Só houve o luto, porque os 

funcionários se manifestaram e não foram, porque tava uma colega de trabalho para 

ser enterrada. A falta de compromisso dessa atual gestão e dessa secretária de 

Educação, com a população de Atalaia.  

Fico até vendo aqui os vereadores que fazem média pra prefeita do município. Por que 

se eles andar nas escolas e nas creches, não vem com esse pronunciamento aqui. 

Estive hoje no Domingos Jorge Velho, fiz uma matéria lá com um monte de mãe 

preocupadas, porque nem reformaram a Creche que eu denunciei no ano passado, a 

Escola Domingos Jorge Velho. Querendo transferir todos os meninos para o Jabes, 

onde também a Escola não tem condições de receber ninguém, pois está em reforma. 

Acho muito bonito vereador vim aqui, fazer elogio e não olhar a realidade do nosso 

município. É vergonhoso vereadores, vocês fazerem essa defensa aqui e não verem a 

realidade do município de Atalaia.  

Semana passada inauguraram um Posto na Branca, onde eu fiz a denuncia. O absurdo 

e a falta de compromisso é que eles levam os moveis de um canto para o outro e 

inauguram. Quando terminam a inauguração, colocam os moveis de baixo do braço e 

traz para inaugurar em outro lugar. Vai lá na Branca. Tinha uma postagem que tem 

uma televisão ligada. Vá hoje lá para ver se a televisão está ligada. Por que a televisão 

já tiraram para levar para inaugurar em outro canto, pois é uma só para correr todo o 

município. 

Então, vocês que foram para a creche do Deus é Fiel, vão lá olhar hoje, para ver se os 

moveis estão lá e se não levaram para outro lugar. É vergonhoso o que essa 

administração faz e o vereador ainda vem defender. 



Semana passada o vereador Anderson Medeiros mandou, pediu para eu dizer os 

nomes de quem o Big Fone tinha tocado. Vou dizer hoje aqui nesta Tribuna. O primeiro 

que tocou, Vossa Excelência, foi o seu, onde foi desmoralizado por um secretário. 

Bateu nesta Tribuna, fez charmezinho dizendo que não dependia de prefeito e depois 

mandou tirar a matéria. Isso é feio. Vergonhoso para um vereador. O politico tem que 

ter postura, pois se não tiver postura é voo de galinha. Voa daqui prá lá e cai. Tenha 

postura vereador e vem aqui discutir as coisas, pois isso aqui é coisa séria. Vim aqui, 

bater na Tribuna e dizer que não depende e depois tá fazendo média? Faça isso não, 

que é feio e politico tem que ter postura. Vossa Excelência, o Big Fone tocou e Vossa 

Excelência mudou seu discurso.  

Eu ser vereador e fazer parte de uma bancada pra ser desmoralizado, eu ficar onde tá, 

renuncio o meu mandato. O secretário desmoralizar o vereador, eu retiro o meu 

mandato, porque é feio. Cito o nome de Vossa Excelência, que mandou citar o nome. 

Ficou desmoralizado perante a população. 

Tem um projeto que chegou hoje aqui e vai para as comissões. Eu solicito, senhor 

presidente, que é um projeto de importância fundamental, onde vai mexer com família 

e com o futuro da população de Atalaia. Que o senhor presidente convoque uma 

sessão de audiência pública, para se debater um projeto desse, que tem quase 100 

folhas. O que eu vi, não sou técnico, mais a grosso modo a prefeita está dando com 

essa mão e tirando com as duas. Isso tem que ser discutido com os professores, com o 

Sindicato para não poder prejudicar a população de Atalaia. 

Que esse projeto não seja tramitado nesta Casa para ser aprovado em sessão 

extraordinária, seja votado em sessão normal, porque é muita coisa que tem que ser 

discutido. Tem que procurar os técnicos, o sindicato, para discutirmos isso aqui. 

Voltando a Vossa Excelência que se diz o líder. Eu não nego que fui líder do Governo. 

Agora, hoje nesse Governo, o líder foi mais importante do que eu, porque o líder desse 

Governo hoje, lá atrás quebrou o Bolsa Família, lá atrás desviou uma UPA que o 

município hoje poderia ter uma UPA. Hoje está liderando vocês e vocês trabalhando 

para ele. Antigamente o líder trabalhava pelo coletivo, mas hoje os vereadores 

trabalham para o líder. Fora aqueles 160 empregos, que é público e notório, nesses 

120 dias empregou mais de 120 pessoas. Ele manda mais do que a prefeita. Já anda no 

carro dele e no gabinete dele um encaminhamento para as Secretarias. Vá lá na 

Secretaria de Educação que já tá empregado.  

Vereador Marcos, Vossa Excelência que é da base da  prefeita e que apoia a deputada 

Fátima Canuto. Vossa Excelência foi convidado esta semana para entrega de cestas 

básicas, porque o líder estava essa semana, entregando cestas básicas na Flor da Serra 

e nos Assentamentos. Só ele e a prefeita estavam entregando. A bancada da prefeita 



estava também entregando cestas básicas? Ou só quem tem poder e moral é o líder e 

vocês estão trabalhando para o líder?”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

“Vereador, eu não fui convidado e se tivesse ido, talvez não teria ido, porque não 

compete ao vereador Marcos está entregando cestas básicas na Flor da Serra, 

Porangaba e Ouricuri. Estaria sim fazendo um trabalho coletivo e social, se fosse para o 

bem de toda população atalaiense. Mas, para mim ir sozinho fazer esse trabalho de 

entrega de cestas, não combina com o vereador, nem com prefeito e nem com vice. 

Isso é um trabalho da secretaria de Ação Social e imagino que seja dessa forma. Prefiro 

não participar dessas entregas, se fosse chamado”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Mas, as cestas da Secretaria que eram para dar as famílias carentes, ela está sendo 

desviadas pelo vereador Rudinho, conhecido como Tudinho e hoje por Tudão. Foi levar 

para a Flor da Serra e para os Assentamentos, ele e a prefeita. Enquanto chega aqui 

umas famílias carentes atrás de uma cesta básica e não tem. Agora, para fazer politica, 

como estão fazendo esse ano. Vai votar na Fátima. Olha a Portaria para trabalhar. 

Vereadores, vejam isso, porque o absurdo que está acontecendo em nosso município, 

vocês como parlamentares, não é para deixar acontecer. As escolas abandonadas. As 

creches abandonadas. E aqui hoje a pessoa chega dizendo que tá bom.  

Vossa Excelência está olhando pra mim, quero que chegue aqui tenha postura. Num 

bate aqui? Chegue pra prefeita e diga que entrega e vai pra oposição. Então fique 

desmoralizado como Vossa Excelência está. 

Tá chegando as chuvas. A prefeita da incompetência até hoje não resolveu o problema 

das estradas. Vereador Neto mora numa área de difícil acesso e sofre nessa época. 

Temos aqui ofícios que já mandamos e vamos esperar a resposta. A prefeita da 

incompetência, da negatividade, da negação, a Cecília Hussem.  

Analisei esses dias que ela não gosta de mulher atalaiense. Ela não gosta da classe 

feminina de Atalaia. Por que? Ele tem uma vice-prefeita que deu o cotovelo. Fiz uma 

denuncia de um secretário, com BO e tudo e ela não tomou as providências. Segundo 

falaram e é público e notório, que diz que teve um problema com a vereadora Lays 

Melo e expulsou a vereadora Lays do gabinete. Uma menina jovem dessa, 

trabalhadeira, que trouxe ela para o município e disse que seria vice-prefeita, fazer isso 

com uma pessoa desse tipo, que só fez trabalhar pra ela. Expulsar a vereadora do 

município. Mas, vereadora, tenha a  certeza que Vossa Excelência já ganhou, já perdeu 

e já passou por várias dificuldades, como eu já passei. Mas, tenho certeza que se Vossa 

Excelência tiver sua linha, a população, seus eleitores vão entender. Se Vossa 



Excelência tiver postura, uma menina nova, com futuro brilhante, a população vai 

entender se Vossa Excelência chegar e ir pra oposição. Vossa Excelência está sendo 

humilhada. Vossa Excelência tome postura e dê a resposta. O eleitorado seu, tenho 

certeza que vai reconhecer, como o meu, quando fui pra oposição. Vossa Excelência, a 

atitude que tomar, tem o apoio do vereador Mauricio, pois conheço a sua história, 

conheço a da sua mãe e acho que a senhora ficar humilhada numa bancada dessa? 

Não fique. Mostre para seus eleitores que Vossa Excelência tem um futuro belíssimo. 

Mostre que Vossa Excelência tem como levantar a cabeça e dar a volta por cima. Que 

sirva até como um conselho de um parlamentar mais velho, que já vem de outros 

municípios. Tome essa atitude, que Vossa Excelência tomando uma atitude dessa, 

tenho certeza que Vossa Excelência vai ser grandiosamente lá na frente. 

Meu desejo a todos os atalaienses que estão passando por essas dificuldades e estão 

tendo a coragem e a confiança de vim denunciar ao vereador Mauricio Tenório, como 

já fiz um vídeo hoje na Escola Domingos Jorge Velho que estão querendo fechar e as 

mães estão aperreadas.  

Vereador presidente, que Vossa Excelência veja essa questão do projeto em Plenário, 

para podermos discutir esse projeto. 

População, contem com o vereador Mauricio Tenório. Tô aqui para representar vocês, 

denunciar os desmandos dessa atual gestão, a falta de competência e de compromisso 

que ela tem com os atalaienses, em todas as áreas. Vereadores, pelo amor de Deus, 

andem nas escolas. Vereador Júnior, Vossa Excelência que foi secretário de Educação, 

ande nas escolas, veja a realidade das crianças, das mães. Não queiram tampar o sol 

com a peneira, porque passaram o cal na parede das escolas e estão dizendo que estão 

a melhor maravilha. Vai lá na creche que denunciei o ano passada, com mosquito, sem 

berço para os meninos, os banheiros com água caindo. Por isso que estou investigando 

o dinheiro que tá entrando”. 

Vereador Tacinho (PP) 

“Quero mais uma vez primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vida e por 

mais uma oportunidade de fazer uso da Tribuna. Pedir a Jesus que ilumine a mente de 

cada um de nós, cada um ser humano, principalmente cada autoridade, para que se 

conscientize em fazer a coisa certa. Errar menos, pois, cada vez que a  gente erra, 

quem sofre é o povo. 

Em nome de Maria Cícera, minha irmã, que está ali, quero cumprimentar a todos do 

recinto. Em nome do presidente Cicero Melo, cumprimentar a todas as autoridades 

presentes. 

Fiquei atentamente ouvindo cada um dos discursos aqui na Tribuna, iniciado pelo 

nobre vereador e líder do partido PP, o Neto Acioli, onde parabenizou pela creche, que 



não se pode chamar de construção, mas sim de quase construção, pois estava num 

abandono e todos nós sabemos disso. Não adianta tampar o sol com a peneira. 

E o nome que foi dado aquele prédio, da Dona Luizinha, como todos nós chamamos. 

Mãe do meu amigo em memoria, Moiseszinho, mãe do Moabi, Maestroani, Max, do 

Márcio, pessoas aqui, atalaienses, filhos de Atalaia, com serviços prestados por Atalaia. 

Dona Luizinha foi  exemplo de mulher, exemplo de profissional e exemplo de mãe. 

Então, está de parabéns todos os vereadores que aprovaram o nome de Dona 

Luizinha. Está de parabéns a prefeita Ceci Rocha por essa inauguração. 

Tudo que o Marcos fala aqui é importante, porque você Marcos é exemplo de 

vereador. Você é exemplo de amigo, exemplo de parceiros. Você, meu amigo 

Alexandre Tenório, Cicinho e mais alguns, porque é inadmissível e vergonhoso, um 

colega vereado está cruzetando entre Prefeitura e Câmara. Isso é ridículo. Quero dizer 

a vocês e não quero citar nomes, por questão de ética, que parem com isso, que isso é 

feio.  

Existe uns comentários sobre assinaturas que tem de CPI. Quero dizer a Prefeita que 

está me ouvindo e os demais, que até esse momento não existiu assunto de CPI e nem 

de assinatura. Que simplesmente a gente trabalhe unido, sem fazer blá-blá-blá. 

Colocar um colega contra outro? O que é que se ganha inventando isso? Vai correr pra 

prefeita, acreditando que a prefeita vai char que é o fiel escudeiro, pois tá descobrindo 

isso? A prefeita é superinteligente. Se ela não fosse, não estava aqui. Você que está 

tentando fazer isso, quando você abre a porta que sai, dizem olha o fofoqueiro, só 

quer ganhar ponto. É feio. Peço que isso não aconteça, pois o nosso papel é fazer o 

bem, mas não é fazer o bem a prefeita ou ao secretário, é fazer o bem a população. 

Fazer o bem a população, estamos fazendo o bem a prefeita e a todos. 

Eu dou sustentação, mas dou com seriedade. Dou sustentação, sem bajulação, que é 

horrível. Um homem ou uma mulher que se curvam para agradar quem não precisa ser 

agradado.  

A administração Ceci Rocha está aí para toda população saber e ver e sabemos que 

está dando de 10 a 0 em todas as administrações que passaram. Então, ela não precisa 

de bajulamento, mas sim de pessoas sérias do lado dela, para dizer a verdade. Coisa 

que ao contrário, meia dúzia de gente que a cercam, piruagem, é quem faz com quê a 

Ceci errar. Procurem seu lugar, ganhem seus salários e deixem de tá entregando. Isso é 

horrível. A Ceci quer pessoas que ajudem ela nesta luta, tendo em vista que nunca 

governou nada. Vem para Atalaia, para esse desafio, encontrou Atalaia sucateada, está 

reerguendo a autoestima da população, dos funcionários. Então, ela não tá querendo 

bajulação não, criem vergonha. Procurem o lugar de vocês e façam o bem, sem olhar a 

quem. Bajuladores, sem vergonhas, será que vocês estão fazendo o bem, sem olhar a 

quem? Pense que aquela pessoa que você está tentando fofocar, ela precisa do 



emprego, ela tá dando o sangue para não sair desse emprego. Mas, as vezes chega 

umas que dá até de crente, para fazer fofocada e prejudicar aquela pessoa. Ceci Rocha 

não precisa disso, Ceci Rocha precisa de verdade e a verdade Tacinho está aqui para 

lhe dizer. 

Parabéns prefeita pelo Governo que você está fazendo. Parabéns pela administração. 

Parabéns Nichollas pelo trabalho que você tem feito. Se existe erros, toda 

administração existe erros, qual é a administração que não existe? Agora ficar 24 horas 

no ouvido dizendo que tá legal, tá tudo ok, o povo está lhe exaltando, é disso que ela 

não precisa. Vamos deixar a piruagem para lá.  

Marcos Rebollo falou sobre o nosso amigo, nosso conterrâneo, o Isaac. Estudei do 

primário até o segundo grau com o Fábio Cirilo, meu amigo pessoal. Está de parabéns 

você e sua esposa, por educar o seu filho desse jeito, dessa maneira. E hoje ser orgulho 

não só de vocês, mas sim para toda Atalaia. 

Existe uma questão sobre essa chegada do PCC, Plano de Cargos e Carreiras. Vem 

também com o aumento. Quem sou eu? Onde foi que estudei? Onde foi que os 

vereadores estudaram, para em uma semana, entende um projeto desse de não sei 

quantas folhas. Chegou hoje. Se alguém aqui é formado e tem essa competência, 

porque não teve antes quando foi vereador no Governo passado? Por que não viram 

os erros da gestão passada?  

Eu como presidente da Comissão de Educação, eu sim é quem posso convocar uma 

reunião. Essa semana fui convocado por telefone, por terceiros, por quartos. Não vou. 

Se eu sou o presidente da Comissão, não desmerecendo nenhum. Essa secretária que 

aí está, ela sabe quem é Tacinho? E porque ela convoca uma reunião da Comissão de 

Educação e não tem o meu contato, para ligar pra mim. Manda outros colegas 

vereadores ligarem. Eu sou vereador, eu tenho um presidente que é meu primo, meu 

amigo e acredito e confio nele. Se Cicinho Melo me convocar, eu vou pra uma reunião. 

Eu sou vereador, dou sustentação, se Ceci Rocha, prefeita de Atalaia, me convocar 

para uma reunião, qualquer hora eu vou. Vou mais além, existe um chefe de Governo, 

o Nicollas, como eu dou sustentação, se ele me convocar eu vou. Me desculpem os 

demais, mas não me façam convites para reuniões, pois eu tenho o meu direito de não 

ir. Houve uma reunião ontem, mas sem o presidente da Comissão de Educação. 

Reunião essa mais do que desnecessária, pois como é que eu vou ler, estar diante de 

uma pessoa que diz vai ser bom isso e aquilo. Não sei quanto tempo demorou a 

reunião, mas será que deu para explicar alguma coisa, num processo de mais de 60 

folhas? 

Então, senhor presidente, eu preciso do Jurídico desta Casa, para que façam uma 

reunião não só com a Comissão de Educação, porque não só somos nós que vamos 



aprovar, mas sim todos os vereadores. E pode contar comigo para tudo que for de 

importante e de valorização do nosso povo”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

“Dizer que Vossa Excelência está certíssimo no seu pronunciamento. Dizer que hoje 

não faço parte de nenhuma comissão, mas nessa reunião quero fazer parte, se 

possível, com todo mundo. E não fazer uma reunião secreta. Quero fazer parte desta 

reunião para ver realmente o que está vindo para o Educador atalaiense”. 

Vereador Tacinho 

“Mesmo Vossa Excelência sem fazer parte de nenhuma comissão, é um dos vereadores 

que mais trabalham nesta Casa.  

Quero só lembrar a todos vocês que Atalaia tem hoje acima de 30 mil eleitores. Então, 

nós  sabemos que 30 mil eleitores poderão sair de suas residências, para escolher o 

seu presidente da República, o seu Governador do Estado, em Alagoas um senador, os 

seus nove representantes na Câmara Federal e os seus 27 deputados estadual.  

Aqui temos essa bancada e todos os vereadores aqui temo seu motivo de tá apoiando 

o seu deputado. E todos esses deputados tem uma importância em nosso município. A 

começar pelo Gilvan Barros, deputado do presidente Cicinho. Cicinho tem seu motivo 

de tá votando em Gilvan Barros. A minha amiga Lays Melo que há quatro ou cinco 

eleições, tem compromisso com Marcos Barbosa e Marcos Barbosa tem compromisso 

com Atalaia, tem que ser respeitado. Temos Ricardo Nezinho, deputado do nosso 

amigo Toni, que também tem seus compromissos e ele tem motivo de votar em 

Ricardo Nezinho. Como também Rose Davino, mãe de Davi Davino, tem seus 

compromissos e o Neto Acioli, meu amigo de PP, tem motivo de ser. Nosso amigo 

Chico Tenório tem trabalho prestado em Atalaia, compromisso com Atalaia e o 

Mauricio Tenório tem motivo de ser Chico Tenório. Nosso amigo André Monteiro, 

esposo da vice-prefeita Camyla, ele tem responsabilidade e compromisso com Atalaia 

e Anderson Medeiros tem motivo de votar nele. Nossa amiga Jó Pereira, que tem 

trabalhos prestados aqui no nosso município e não adianta colocar venda, pois 

estamos vendo. E o Alexandre Tenório tem motivo de ser Jó Pereira, ou qualquer 

Pereira que seja. O que estou tentando dizer nesse moído todo, é que todo deputado é 

bem vindo na nossa terra, contanto que tenha compromisso. E porque não falar em 

Fátima Canuto? Que está aqui quase que diariamente, que é sogra da prefeita e que 

tem prestado serviços de grande importância e é importante para o nosso município. É 

apoiada aqui pela prefeita, Marcos Rebollo, Rummenigue, Anilson Júnior, Janaína e 

outras pessoas. Merecedora até demais do voto. 

Mas, José Táscito decidiu por conveniência política, nada contra Fátima Canuto, nada 

contra Ceci Rocha, mas apoiar um amigo, filho natural de Atalaia. Tendo em vista que 



Atalaia só teve um deputado estadual que foi Zeca Lopes. Lelo Maia, por coincidência é 

família Lopes, é candidato, é irmão do Zé Márcio vereador de Maceió, vizinho aqui da 

Branca de Atalaia. É Filho de Zé Márcio pai, irmão da família Raposo. E vou votar em 

Lelo Maia, porque preciso trazer gente para cá que tenha compromisso com Atalaia. 

Então, piruagem, acabe o papo de Lelo Maia, de Tacinho, se fica com Fátima ou não. 

Sou Lelo Maia. Dra. Fátima é uma das que mais merece aqui, mas, por conveniência 

politica, não pude ficar. Gostaria muito de ter ficado. 

E, mudando de assunto, quero dizer a todos vocês que o voto que vocês me deram, 

jamais, jamais eu iriei decepcionar, porque fui eleito pelo sexto mandato com muita 

luta, muitos desafios. Cinco mandatos consecutivos e fiquei fora um mandato, ganhei 

mais experiência, não me humilhei nos pés de quem achava que iria me humilhar. E 

Deus, juntamente com o povo de Atalaia, me conduziu para o sexto mandato. 

Agradecer primeiro a Deus e segundo a todos que me elegeram”. 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

“Antes de convidar o próximo orador, quero dizer ao nobre vereador José Táscito 

Martins, que já enviei o processo para o Jurídico, que está dando uma analisada. Vou 

marcar uma reunião, avisar a todos os vereadores, para ele dar a explanação dele 

como Jurídico. Ouvir o Sindicato, os professores, ouvir todo mundo, pra ver se tá tudo 

dentro da normalidade. Não estamos aqui para prejudicar ninguém, mas também não 

estão aqui para dar direito a quem não tem. Vamos dar o direito que o nosso 

município possa cumprir com ele”. 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

“Em nome de Deus eu gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez fazer 

uso da Tribuna desta Casa. Em nome do meu amigo Peu, Petrúcio Valdevino, saudar a 

todos que fazem parte do Plenário da Casa hoje. Agradecer a sempre cobertura fiel do 

site Atalaia Pop. 

Hoje, o que me traz a Tribuna é justamente o esperado projeto do PCC do município 

de Atalaia. Desde o ano passado, intensificou-se nos últimos meses, a preocupação dos 

meus colegas professores, com como iria chegar o novo PCC do município de Atalaia, 

para ser analisado por esta Casa e para ser estudado por cada um dos vereadores aqui 

presentes. 

Ontem, recebi o comunicado no grupo de vereadores, do presidente da Casa, 

informando que o projeto do PCC havia chegado no final da manhã na Casa e, 

imediatamente, eu tomei o cuidado, por além de tudo essa Lei do novo PCC, tem o 

interesse não do vereador Anilson, mas sim do professor. Além do vereador, vários 

familiares e amigos que fazer parte da Educação.  



Sempre destaco aqui nesta Tribuna, que é a Educação de Atalaia a principal 

responsável pela manutenção das famílias atalaienses. Quem não depende 

diretamente da Educação de Atalaia, indiretamente depende, pois tem um pai, tem 

um tio, tem um irmão, de alguma forma a Educação influencia na vida de cada um de 

vocês, no pão que entra na casa dos atalaienses. 

Então, quando tomei conhecimento, imediatamente, vim à Casa buscar uma cópia, 

pois estava disponível para todos os vereadores que quisesse vim buscar. Eu peguei a 

minha cópia, estava dando aula no Floriano e não tive tempo de analisar. Mas, no final 

da tarde fui pra casa fazer a análise preliminar do PCC. É minha função como vereador, 

buscar analisar qualquer tipo de projeto, como também buscar assessoria, se eu não 

tiver conhecimento. É justo e é digno para o homem, ele admitir que precisa de ajuda, 

porque ninguém é capaz de resolver tudo sozinho. 

Também fui comunicado que haveria uma reunião com a secretária de Educação e 

com os membros da Comissão da Educação, para fazer uma explanação preliminar do 

projeto do PCC. E, como era uma reunião para pegar informações, fiz questão de ir 

participar, de entender como é que estava vindo o projeto do PCC. 

Ainda não conclui a minha análise, mas, tenham a certeza os educadores de Atalaia, 

que se for necessário qualquer tipo de emenda para garantir o direito e o conforto dos 

educadores atalaienses, eu serei o primeiro a propor. Como já estou analisando 

algumas possibilidades jurídicas para, se necessário, apresentar algum tipo de emenda. 

Mas, lá na reunião com a equipe de Governo, vi com bons olhos o novo PCC. Ele traz 

alguns avanços, garante algumas conquistas que os educadores já conquistaram ao 

longo do tempo. E, nas categorias mais esquecidas da educação, que são o pessoal de 

apoio, digamos assim, a explanação que nos foi dada, esses tiveram o maior 

reconhecimento da história de um Plano de Cargos e Carreiras do município de Atalaia. 

Ouso a afirmar que é o maior avanço de um Plano de Cargos e Carreiras do Estado de 

Alagoas. Por exemplo, tratando dos motoristas escolares, no Plano atual do município 

de Atalaia, o motorista escolar que ainda não tiveram a possibilidade de ser valorizado, 

inicia sua função com o salário de R$ 1.365,00. Com o novo Plano de Cargos e 

Carreiras, ele vai iniciar a sua função de motorista escolar vai iniciar com R$ 2.035,00, é 

quase 50% de aumento. Isso nos foi apresentado ontem.  

Situações com certeza tem que ser debatidas. Já estou levantando questionamentos. 

Ontem tivemos uma explanação rápida e nós, os quatro, saímos bem satisfeitos com o 

que ouvimos sobre o novo Plano. Claro que na minha análise como professor, vou 

analisar detalhadamente as outras categorias e, se possível e necessário, irei propor 

emendas que visam valorizar o profissional da Educação de Atalaia.  



A minha função neste Governo, como professor, é ser o intermédio entre a categoria e 

o Executivo, como sempre fui, para tentarmos conseguir o máximo de beneficio 

possível para os profissionais da Educação de Atalaia. 

Como é bonito quando se aproxima qualquer tipo de eleição, seja municipal ou 

estadual, porque os discursos mudam, as acusações começam a chegar, um aponta o 

dedo na cara do outro, o outro na cada do um. E na verdade, vocês precisam entender, 

todos nós precisamos entender, que a vida é uma passagem. Tudo passa e o que fica 

somos nós que somos atalaienses e que devemos sim respeito e consideração um pelo 

outro. Infelizmente cada um tem a sua cabeça e sua doutrina, para falar e pensar o 

que quer. O povo de Atalaia conhece o vereador Anilson Júnior, conhece a pessoa, o 

professor, conhece toda a minha família. E sabem muito bem, por três eleições 

consecutivas me conduzindo para esta Casa, sempre beirando os mil votos. O povo de 

Atalaia conhece a minha índole e a de cada um de vocês, tanto que reconduziram 

vocês de volta para esta Casa. 

Precisamos dar as mãos e pautar, procurar o que for melhor para o município de 

Atalaia. O que for melhor pra categoria. Essa questão de dizer que não vai discutir o 

Plano de Cargos e Carreiras se o vereador Mauricio estiver presente, se ele é da 

oposição? Seria a maior burrice e ignorância minha. 

Inclusive quero dizer que o meu gabinete estará aberto para cada servidor da 

Educação, para  discutir comigo o Plano de Cargos e carreiras, para que eu possa 

ajudar e através das minhas  emendas, o que for melhor para o município de Atalaia 

Finalizo trazendo o meu pesar pela morte do companheiro Givalso, que trabalhou 

comigo na Escola Floriano Peixoto. É mais uma grande perca para o município de 

Atalaia, que ao longo de muito tempo, está tendo baixas e perdendo os seus ícones, 

grandes homens desse município”. 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

“Venho hoje na tristeza do falecimento do meu tio Givalso, como foi mencionado pelo 

meu colega vereador Anilson Júnior. Vamos perdendo nossos entes queridos. Quando 

eu pensava nisso, em perder meu pai, minha mãe, batia uma tristeza e eu nem tinha 

perdido ainda. Eu não me via no mundo sem o meu pai e minha mãe. 

Toda manhã lembro do meu pai e da minha mãe. Mas é assim, temos que tocar a vida, 

bola pra frente. Vejo aqui os meus amigos vereadores e o privilegiado de ainda ter o 

pai é o Rudinho. O que tenho a dizer a ele é que aproveite, que é curto. Meu tio 

Givalso foi hoje. E é assim, vai passando o tempo, vai um e vai outro e um dia chega a 

nossa vez. Tudo aqui é passagem, até a gente passa. Vou dar um abraço depois nos 

meus primos, quando sair daqui vou direto pra lá.           



Abraçar o meu amigo Neto Acioli. Não tinha muita aproximação com o Neto. A gente 

se falava pouco nas campanhas. Foi um adversário que eu tive, que nas casas que eu 

passava ele tinha passado e eu comentava que ele andava muito. Parabéns Neto pelo 

seu aniversário e conte sempre comigo, o respeito e a consideração que tenho a você 

é topada. 

Você falar do vereador Mauricio Tenório, que passou a semana me ameaçado e 

dizendo: terça-feira eu lhe pego. Por que o Mauricio está voltado aqui a levar a gente 

pra oposição. O Mauricio não está aqui para trabalhar por ninguém, só por ele. Para 

que todo mundo vá pra oposição. Acho que não é bom, porque quando ele estava na 

situação na época do Chico, ele nunca me chamou. Nunca recebi um convite dele. 

Não é que eu não vá pra oposição. Eu posso ir, amanhã ou depois. Mas, por mim. Vou 

por mim. Eu achei até durante a semana ele tinha alguma coisa a dizer. Eu sabia que 

não, pois graças a Deus meu passado é limpo. A vida política não é fácil, é difícil. Já 

levei nome de maloqueiro em vídeo, todo mundo é conhecedor disso. Eu levei o nome 

de maloqueiro, mas não tem o motivo.  

Fiquei esperando o meu amigo Mauricio se pronunciar. Ele disse que fui desmoralizado 

por um pedido que eu fiz e não fui atendido. Vereador, quero lhe dizer que se isso é 

desmoralização, venho sendo desmoralizado desde o começo de 2021, porque faz 

pedido sou eu e não sou atendido. Já pedi tanto, que acho que quando entro na 

Prefeitura os secretários e os funcionários dizem, lá vem ele pedir.  

Um dia eu saí da sala da prefeita e o vereador Rudinho estava na recepção e disse, 

rapaz hoje foi pedido.  

Então, eu vou continuar sendo desmoralizado, porque o povo me botou aqui para 

trabalhar por eles e para pedir. Muita gente acha que quando chegamos na Prefeitura 

e diz, prefeita quero isso, ela de imediato atende. Bom, se ela atende a um ou a outro, 

ou as vezes a mim, é um problema que eu não posso resolver. 

A desmoralização que o Mauricio Tenório falou que eu pedi água e a prefeita não deu. 

Bom, então vá anotando aí os meus pedidos, porque ainda tem mais. 

Vossa Excelência sabe que eu lhe respeito muito e acho até Vossa Excelência um dos 

caras mais corretos daqui. Tá no seu papel da oposição. Muitas vezes não concordo e 

tenho lhe dito isso. Se um dia eu fizer uma oposição, faço uma oposição diferente do 

senhor. O senhor em toda reunião joga todos os vereadores em cima da prefeita, já 

botou pra rasgar livro de ATA, já cortou microfone, já tomou microfone da boca dos 

amigos.  



Essa conduta vereador, não é conduta da oposição. Os vídeos das escolas, louvável 

para o senhor, a sociedade agradece. Mas, quando o senhor chega numa escola e  tem 

uma goteira lá, isso tá em 80% das casas de Atalaia. Choveu, vazou. 

Então, num dia vereador que eu for pra oposição, vou com outra conduta. Não vou 

chegar nesta Tribuna para dizer que a Ceci é família do Sadam Hussem, do Putin. Isso é 

oposição? Dizer que fui desmoralizado pela prefeita e pelo secretário só por que não 

me atenderam num carro pipa? Tenho muito mais pedido mais sérios do que esse. Vou 

mandar a relação dos pedidos que fiz e não fui atendido, para na próxima sessão o 

senhor dizer que o vereador Anderson Medeiros foi mais desmoralizado por isso e 

isso. 

Se ela não me atendeu, porque não pôde, eu não sei. Se ela não atendeu, porque não 

quis, também não sei. 

Que Deus abençoe a todos nós, principalmente contra o veneno do Mauricio. Eita 

vereador venenoso”. 

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

“Quero, de antemão, pedir desculpas aos vereadores que estavam ontem no evento, 

que até fui pego de surpresa em fazer uso da palavra lá, por conta da ausência do 

presidente. Como representante da Mesa. Esqueci de enaltecer e cumprimentar a 

todos os vereadores ali presentes.  

Vou falar aqui das Indicações que fiz hoje, da revitalização da Praça da Sapucaia. Acho 

que merece já passar por alguma reforma. Pedir a gestão, em outra Indicação, pedido 

da população local, não sei se outros amigos já fizeram, que é o wi-fi na Praça do Mapa 

e na Praça do Trevo. 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

“Com relação aquela biblioteca. É uma praça bicentenária, um dos cartões postais de 

Atalaia e tem vários outros locais para colocar aquela biblioteca em Atalaia. Quando 

foi feita ali, foi um absurdo, colocar uma biblioteca dentro de uma praça. Nunca vi. Só 

em Atalaia. Uma Atalaia tão gigante e colocar uma biblioteca dentro de uma praça, 

onde tirou o lazer das crianças”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

 “Bem lembrado vereador Marcos. Podemos até fazer um pedido coletivo aqui e 

colocar a Biblioteca em outro local. Não foi uma obra e nem uma ideia da Ceci Rocha. 

Fizeram uma Biblioteca, que é um local de silencio, dentro de uma praça”. 

Vereador Tacinho – Aparte 



“Não foi ideia da prefeita e foi uma infeliz ideia de quem quer que seja. A única praça 

histórica de um município de 258 anos. Lembro quando lá tinha o mapa e o marco. 

Tinha também as tabuas onde os escravos ficavam. Simplesmente acabou, porque 

tiveram a infeliz ideia de colocar uma biblioteca, numa praça histórica. Que Vossa 

Excelência idealizasse esse requerimento coletivo, para que a gente mude aquele 

cenário ali e para que a Praça do Mapa volte a ser a Praça do Mapa e não da creche da 

Biblioteca que ninguém nunca vai ler nada lá”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Só esclarecendo a fala do nosso amigo Tacinho, sobre a reunião de ontem. Existe a 

comissão permanente de Educação da Casa, da qual o Tacinho é presidente, eu sou 

vice e tem como membros o Anilson, a Janaína e o Neto Acioli. Fui pego de surpresa 

ontem quando vi já o projeto na Rua. O projeto do PCC da Educação. Não vi a 

comunicação do presidente no Grupo. Até estive ontem de manhã aqui na Secretaria, 

porque não recebi esse projeto até o momento. Pedi hoje de manhã e ainda não 

recebi. 

Quando vi o projeto sendo divulgado na internet, liguei pra secretária de Educação pra 

pedir que ela nos passasse alguma explicação sobre esse projeto que está chegando na 

Casa, para termos um  entendimento inicial. Lógico que é um projeto grande, delicado, 

que vamos estudar e achar a melhor saída para os funcionários da Educação, que estão 

aí esperando a tantos anos e tenho certeza que vão vim aqui, e mais uma vez um 

assunto polemico do nosso município, vamos dar a resposta correta a todos os 

funcionários e deixar todos com os direitos que eles realmente merecem. 

Tem aqui no Regimento Interno da nossa Casa, artigo 37, que as Comissões são órgãos 

técnicos instituídos por representantes da Câmara em caráter permanente, destinado 

a produzir estudos e realizar investigações e representar a Câmara Municipal. Então, 

não teve nada de reunião secreta. Eu não consegui avisar o amigo Tacinho, porque eu 

perdi a agenda do celular e ele saiu do Grupo de Vereadores. Mas, consegui avisar aos 

demais e pedi ao Anilson Júnior para avisar a ele. É um tema que não merece nem 

polêmica e as vezes gera uma discussão desnecessária.  

Quero, já de antemão, parabenizar toda a equipe técnica da Educação que fez o 

estudo. Pelas conversas preliminares, um estudo muito delicado, de caso a caso, de 

profissões que vinham reivindicando em mandatos anteriores, que eu não estava aqui 

nesta Casa. Tenho certeza que vai ser solucionado e o que couber de ajuste, de 

melhorias, esta Casa aqui, todos tem competência para analisar o projeto e apresentar 

alguma emenda que seja necessária. 

Já me disponibilizo também a todos os funcionários da Educação, que se tiveram 

alguma ideia relacionada ao projeto, encontro-me a disposição.  



Aproveitar e parabenizar a prefeita Ceci Rocha por mais uma inauguração de uma 

creche no Conjunto Deus é Fiel. Bonita, totalmente reformada e com a estrutura que 

as crianças nunca viram de verdade no nosso município.  

Mas, o nobre amigo Mauricio insiste em tá filmando uma goteira. Começou a chover e 

os próximos discursos dele aqui em Atalaia vai filmar as estradas da Sapucaia e da Boa 

Fé e vai dizer que a estrada de lama tá molhada. Vamos comprar uma lona para cobrir 

essas estradas, para não molhar enquanto estiver chovendo. 

O que você faz nesta Casa aqui Mauricio, ele vem aqui, manda o Toni filmar, editar e 

mostrar a população só o que lhe convém. Até pedir a gentileza do amigo Toni, que se 

puder filmar os discursos dos outros amigos, pode filmar que é pra  mostrar o 

conteúdo inteiro. Tá que nem a Rede Globo, mostra só o que lhe convém.  

Passa o dia todo aqui jogando um funcionário, fala mal da amiga Lays, da Janaína, das 

mulheres em várias sessões e depois vem dizer que está dando força. É aquela pessoa 

falsa. Toda hora joga os vereadores um contra o outro, tenta jogar. Se não 

estivéssemos maturidades estaríamos no mesmo buraco que ele está. No final das 

contas, quando ele sai das câmeras do Toni, ele vem dar risadas aqui. Isso é feio 

Mauricio. A postura que você tem aqui de querer ser o bonzão, falar mal de tudo. Isso 

você adquiriu do inicio do ano passado pra cá, porque antes parece que você mudou a 

cabeça totalmente e não sabia nada disso, como líder da gestão anterior. Então, a 

postura que você tenha aqui, tenha também por fora atrás das câmeras do Toni, 

totalmente editada. 

Tenho certeza que esse Projeto da Educação, assim como todos os outros que passou 

aqui, todos os vereadores vão apresenta suas ideias, mas o nobre amigo Mauricio não 

vai acrescentar em nada. Só vai tentar fazer polêmica com o que não tem. É um 

projeto que tenho certeza, já conversei com algumas pessoas da Educação, que 

entende, que tem pontos que veio realmente para tirar o atraso e dar segurança aos 

funcionários da Educação”. 

Vereador Anderson Medeiros – Aparte 

“Todo mundo em Atalaia sabe que eu fiz uma oposição ao Governo do Chico Vigário, 

onde o Mauricio o defendia. Nunca fui pra mídia para destratar o Chico. Nunca disse 

nada contra a pessoa dele, o meu problema era fazer oposição e mostrar ao povo de 

Atalaia que podíamos ter dias melhores. Chegar numa rede social e denegrir a 

imagem? Isso nunca me conveio. Nas minhas visitas passava pelas caminhadas do 

Chico, parava, cumprimentava, porque nunca teve nada pessoa. Agora, você fazer uma 

oposição e levar para o lado pessoal, isso não é oposição”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 



“Quando o politico não lhe dá motivo para criticar, você tem que apelar para o lado 

pessoal mesmo. Mas, se a gente for falar do pessoal, o nobre amigo Mauricio até 

tentou me relacionar a alguns fatos que acho até engraçado. Meu nome é limpo 

Mauricio. É limpo na boca do povo, no Serasa, na Justiça. Agora o seu, se botar seu 

CPF, vai saber o que é o Mauricio. Você é o contrário do que eu represento pra 

população de Atalaia. 

Minhas qualidades, eu já disse a você. Você vai ter que crescer muito como politico 

para ter voz sobre esse vereador. E eu vou ter que errar demais na vida, para chegar 

perto das condutas que você já teve. 

Por fim, quero dizer a todos os funcionários da Educação, desde já convocar a 

presença de todos nas sessões que vamos ter para discutir e debater esse projeto do 

PCC, do aumento. Tenho certeza que vocês vão sair todos satisfeitos. O que tiver para 

se discutir, vamos melhorar o que for possível. Tenham a certeza que esses vereadores 

da bancada da prefeita Ceci Rocha, farão por vocês. Os demais só vão tumultuar, não 

vão apresenta nada de melhoria. Que vão resolver a vida de vocês somos nós.  

O pessoal na semana passada veio aqui para questionar aquelas casas. Por que só 

existe aquelas casas em Atalaia para serem entregues. Casas, que como o presidente 

disse, foram invadidas. Quando finalizar, quando entregar, não vão ter mais o que 

fazer aquelas algazarras e questionar no município. E as casas vão ser reformadas.  

A Educação do mesmo jeito. Se alguns gostam de tumultuar, não vão ter mais o que 
fazer, porque as escolas, daqui a pouco, estarão reformadas. Aí o meu amigo Mauricio 
não vai ter mais o que falar, não vai ter mais palanque. É a força da mudança que 
chegou. Tá ruim Mauricio? Eu quero que continue ruim na sua boca, porque na boca 
da população a nossa prefeita Ceci Rocha está com mais de 90% de aprovação. Vamos 
para frente, que a resposta você vai ter nas urnas lá na frente”.        

   


