
 

 

Sessão Ordinária (Online)- Legislatura 2021-2024 

Dia 30 de março de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência da vereadora Lays Melo (PSC) – Vice-Presidente da Casa 

 

OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores e 

convidados durante a sessão. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

 

“Antes de iniciar a sessão gostaria de solicitar um minuto de silencio pelo 

falecimento do ex-deputado federal, Alexandre Toledo, que faleceu nesta 

madrugada, vitima de covid-19”. 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) 

 

“Aproveitar e estender esse minuto de silencio para o senhor José Laurentino dos 

Santos Filho, o Behé e para a Amanda, que é filha da irmã Zeneide”. 

 

Vereadora Lays Melo (PSC) – Presidente em exercício 

 

“Antes de dar por aberta esta sessão, gostaria de solicitar um minuto de silencio 

pelo falecimento do ex-deputada Alexandre Toledo, estendo também a José 

Laurentino, conhecido como Behé e a Amanda, que é filha da irmã Zeneide”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

 

“Hoje venho aqui mais uma vez fazer uso da palavra, mas de maneira remota, 

online. Percebemos que as pessoas estão acompanhando e pedindo que as 

sessões sejam transmitidas, isso é bom. 

 

Mais uma vez volto a pedir, que a senhora, antes da volta do vereador Cícero, deixe 

uma Indicação para dar uma melhorada na Internet da Câmara. Isso é muito 



importante, porque muitos vereadores gostariam de participar das sessões em seus 

gabinete, por as vezes ter algo para resolver em Atalaia. Em seus gabinetes ouvia 

tanto as sessões, como os problemas de rotina. Essa Indicação é minha. 

 

Quero aqui fazer mais uma Indicação a prefeita e a Secretaria de Esportes do 

município de Atalaia, que mande uma equipe, ou contrate um servidor para dar 

uma melhorada no campo da Usina Ouricuri. A Ouricuri representou Atalaia há 

alguns dias, no qual foram vice-campeões no Campeonato Master Estadual. Quero 

mandar também uma Moção de Parabéns para a equipe do ECO, que participou do 

estadual de Master e ficaram em segundo lugar”. 

 

Vereador Fernando Vigário (MDB) - Aparte 

 

“Vereador Marcos, gostaria de solicitar a Vossa Senhoria que fizesse de forma 

coletiva, que de certa forma é um feito inédito, sendo vice-campeão o Amigos de 

Ouricuri, tendo a frente o Erygledson. 

 

Também gostaria que Vossa Senhoria fizesse uma Moção extensiva ao filho de lá 

da Ouricuri, que recentemente foi campeão pelo Flamengo no Rio de Janeiro, o 

Rikelmy, filho do Nado”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Tive informação dessa solicitação de Vossa Excelência, de uma pessoa para cuidar 

do campo da Ouricuri. A prefeita colocou. Mas, lá na Ouricuri tem um xerife que 

está acima da prefeita. Um tal de JJ ou GG, não sei como é que é, que proibiu o 

rapaz de trabalho. Ele é até esposo da diretora do Posto. Os dois são o terror da 

Ouricuri. Soube até esses dias que apanhar ele apanhou lá, do Coelho. O Coelho 

deu uma pisa lá, por conta disso. E ele vai apanhar mais, porque diz que ele está 

tendo problemas com os taxistas. 

 

Peço ao líder da prefeita, o vereador Rumennigue, que veja isso com a prefeita, 

pois uma pessoa desse equilíbrio, num tem condições. Um Distrito como o da 

Ouricuri não tem condições de ter um xerife desse prejudicando toda a população. 

São várias reclamações”.    

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Vereador Mauricio, esse cidadão é aquele que o senhor tratou ele com carinho no 

comício, na eleição passada? 



 

Tenho certeza que a prefeita Ceci Rocha vem para fazer diferente, não vai aceitar 

esse tipo de comportamento de alinhados dela. Eu frequento a Ouricuri há mais de 

20 anos, participo do esporte local, ajudo o ECO. Então, esse cidadão eu 

desconheço, não tive o prazer ou o desprazer de conhecer. Pelo que estou ouvindo, 

tem muita rejeição para esse rapaz com o nome de JJ. Ele está vinculando a 

rejeição dele a prefeita. A prefeita não deve nem tá sabendo. Mas, já recebi 

reclamações desse cidadão. Acho que tem que vim para um município, para um 

Povoado para contribuir e dar sua parcela de contribuição e não trazer problemas. 

Soube que ele queria até confiscar o material do ECO. O material do ECO foi doado 

por nós. Eu mesmo fiz doação de bolas, de camisa, calção e já ajudei o ECO em 

várias situações. Eu, morando aqui no centro, já ajudei mais o ECO e o esporte em 

Ouricuri, do quê esse cidadão. Se ele estiver nos ouvindo, que ele procure ter uma 

conduta diferente dentro do município e saber que ele é aliado de uma gestora 

que não aprova isso. Alguns já foram demitidos da gestão Ceci Rocha, inclusive por 

comportamentos errados. 

 

Quando a reclamação vem de um ou duas pessoas, você vai ter que investigar, mas 

quando vem de 10, 15 ou 20, já tá passando do controle.  

 

Espero que a prefeita Ceci Rocha mande pessoas para tratar bem do campo da 

Usina, porque ali o único divertimento que as pessoas ainda tem na região, é um 

jogo no dia de domingo. 

 

Tenho certeza vereador que nos acertos da prefeita, Vossa Excelência vai aplaudir, 

mas na hora de cobrar, vai cobrar, como eu também. Já disse em outras situações, 

ser sustentação na é se desmoralizar. Ser situação é ser parceiro, para trazer o 

melhor para o nosso município. Estamos aqui para ajudar em parcerias. 

 

Eu fiz uma Indicação aqui na semana passada, de um projeto para fazer um canil, 

para adoção de cães, gatos, recolher os animais que circulam nas vias do município 

e na BR. Gente, vocês não tem ideia do que recebi de mensagens e direct no meu 

Instagram e WhatsApp. É uma coisa impressionante o amor que as pessoas têm 

aos animais. Juro que não tinha noção da quantidade de pessoas que hoje estão 

ligadas a essa atividade de cuidar de animais. 

 

Fiquei muito feliz, porque foi um projeto que atingiu pessoas de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro. Pessoas locais se doando para ser voluntários no projeto. 

Então, muito boa essa ação das pessoas e isso mostra que o nosso mundo violento, 



onde as drogas estão prevalecendo, tem pessoas de bom coração e que fazem o 

bem. Estamos aqui para ajudar em parceria. 

 

Tive uma noticia boa em relação ao projeto. O veterinário Max Lyra, que tem aqui 

uma clinica veterinária, vai fazer parte do projeto e confirmou comigo que será o 

veterinário do projeto, que vai castrar os animais. São pessoas voltadas para ajudar. 

Se o mundo tiver pensamentos assim, teríamos um Brasil melhor, um Estado e um 

município melhor, sem  rancor e sem ódio. Sempre contribuindo em prol da 

população e dos animais, inofensivos, irracionais. 

 

O Ernanes, o meu irmão, conhecido como Profeta, doou um terreno de 20 por 30 

para fazer um canil aqui na Beira Rio. Quer dizer, todos estão sendo solidários ao 

projeto. Fico feliz que tenha pessoas se doando e não medindo esforços para 

ajudar o projeto”. 

 

Vereadora Lays Melo - Presidente 

 

“Inclusive, pessoas que estão no meu projeto solidário, o Mais Amor, estão 

dispostos a ajudar nessa bela ação, que vem através de uma Indicação de Vossa 

Excelência. Parabéns, pois foi um olhar atento a essa causa, aos animais, pois 

realmente temos muitos animais na rua. E, dizer a Vossa Excelência que pode 

contar com o projeto solidário Mais Amor, como voluntários”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Vamos precisar sim. Esse projeto é lento, pois vamos ter a construção do abrigo. 

Contando também com o apoio da prefeita, pois tenho certeza que ela vai dá a sua 

participação. 

 

Vou convidar todos os vereadores para fazer parte do projeto, pois isso não é uma 

coisa viabilizada para mim, mas para todos, pois todos estão vendo a situação de 

rua dos animais. Aqui não é ego, é coração, é ser humano e vontade em ajudar os 

animais. 

 

Depois de ouvir ontem um vídeo da prefeita Ceci Rocha, falando que o governador 

Renan Filho vem para Atalaia, para assinar ao projeto do Cidade Feliz, fico feliz, 

pois foi na Indicação passada do calçamento da Porangaba, ligando à Ouricuri, 

como também do Jagatá e do São Sebastião. Isso é bom. Isso é bom para Atalaia, 

saneamento básico, saúde. 

 



Estamos felizes, pos estamos fazendo um trabalho voltado para os nossos 

munícipes e para a nossa cidade. Estou aqui pelo terceiro mandato, graças ao povo, 

aos amigos que acreditam na gente. Então, a minha função é essa, é trabalhar por 

Atalaia, fiscalizar. Na hora de cobrar da prefeita, vou corar dela. Na hora que tiver 

os acertos, vou aplaudir os projetos voltados para o bem de Atalaia. Onde vê que 

não for bom para Atalaia, vota contra ou fazer emendas. Quero que o Legislativo 

ande em parceria com o Executivo. 

 

Outra coisa, a Guarda Municipal está fazendo um trabalho de excelência aqui com 

o Thiafo, diretor. Quero mandar uma Moção de Parabéns, extensiva a todos os 

Guardas. Também parabenizar a Policia Militar, já mandei Moção de Parabéns ao 

Charlandson, também ao delegado. Uma parceria Prefeitura, Policia Militar, Policia 

Civil, Guarda Municipal, Infraestrutura. Isso é um conjunto da obra. Em três meses, 

estamos vendo um trabalho árduo, mas temos quase mais quatro anos para 

trabalhar em parceria”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus primeiramente e 

lamentando o estado que está aqui o Distrito de Santo Antônio, sem água há doze 

dias. Esse meu reclame, gostaria de encaminhar uma Indicação, na próxima semana, 

pois em virtude dessa pandemia, está tudo complicado para fazermos essas 

Indicações. 

 

Queria cobrar duas que fiz aí, no d ia que esteve a prefeita. A primeira foi de fazer 

um convênio com o Estado para aquisição de vacinas, a título de minimizar ainda 

mais a situação caótica com que nos deparamos no momento. 

 

A segunda foi da máquina, que ela própria respostou e disse que iria iniciar a 

terraplanagem das estradas vicinais de todos os Distritos e bairros do município. 

 

Gostaria de fazer uma Moção coletiva e solicitar dos senhores vereadores o apoio, 

para fazer uma Moção de Agradecimento e Parabéns pelo excelente trabalho que 

realiza o nosso amigo Phablo do Atalaia Pop. Quando ele fez essa homenagem a 

todos os poetas de Atalaia. É uma honra pra gente, vê Atalaia ter os seus valores 

divulgados e estudados como vem fazendo o Phablo. Um trabalho de extrema 

importância para a educação do nosso município. 

 

Solicitando informações, seria a quarta Indicação, sobre o que é que está sendo 

construído ou o que está acontecendo, ali no Parque Paulo Cesar da Costa Moraes 



Júnior, as margens da BR. Gostaria de dizer que aquele parque tem uma Lei editada. 

Como o vereador Marcos falou que vão fazer aquelas ruas, pode ser um tapume. 

Ali existe um Projeto de Lei e é o único espaço hoje disponível para atividades 

equinas. 

 

A última Indicação de hoje, é uma explicação a respeito do porquê do 

desativamento da Casa do Empreendedor, tendo em vista que neste momento de 

tanta pendenga financeira, a Casa do Empreendedor protege muito aos pequenos 

e micro-empresários. Tem servido para que vários empreendedores tenham a sua 

situação em dia. Quem trabalha como ambulante e não tem condições de pagar 

imposto, vai na Casa do Empreendedor e através do MEI tem muitos descontos nos 

impostos. A Casa do Empreendedor é fundamental para a sobrevivência do médio 

e do micro-empresário do nosso município. 

 

Pra encerrar, gostaria de agradecer a todos os vereadores e dizer que esse projeto 

que está aí em pauta é muito importante e vai regulamentar a historia do FUNDEB 

daqui pra frente. Estaremos votando favorável ao projeto e quero dizer que a 

função do vereador é está, defender os direitos dos funcionários e dos seus 

munícipes como um todo. 

 

Pedi que a prefeita se empenhe nesse consórcio de vacinas, para que tenhamos um 

número ainda maior de vacinados. Com o consórcio de vacinas, vamos agilizar isso. 

A nossa grande preocupação é com o aumento desembestado da Covid e, o pior, 

está atingindo faixas etárias menores. Agora jovens e de idade média estão 

morrendo. Precisamos de muita fé em Deus, mas também da ação pública. 

 

Que Deus ilumine a todos nós. Que o presidente se recupere logo e que a gente 

siga em paz como Deus nos trouxe a vida, para todos terem o mesmo direito de 

igualdade”.  

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

 

“Iniciar como sempre agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e por mais um 

dia de vida. Agradecer ao Atalaia Pop e a Atalaia FM. Dá um abraço em todo o 

nosso povo atalaiense. 

 

Vereador Fernando, com relação a água do Santo Antônio, também fui procurado 

por amigos de lá e falei ontem com o diretor do SAAE, nosso amigo Xavier. Ele me 

falou que o problema de lá é a bomba, uma bomba ruim de encontrar e não tinha 

pronta-entrega. Teve que mandar concertar a bomba, para a água voltar a 



normalidade. Isso, segundo o diretor. Não sei se é a realidade da situação de lá, do 

Povoado”. 

 

Vereador Fernando Vigário - Aparte 

 

“A gente lamenta a situação pela qual o Chico Xavier vem passando, uma coisa 

complicada. Mas, é que a necessidade do povo é vital e acho que ainda está 

demorando. Só hoje três pessoas me procuraram reclamando. 

 

Toda a vida falei aqui que o maquinário do município, rede, bomba e tudo de 

muitos anos e sabemos que a queda de energia é constante.Isso desgasta muito e 

atrapalha. Apenas pedimos ao amigo Xavier, celeridade para que resolva de vez 

esse problema”. 

 

Vereador Neto Acioli 

 

“Para mim é um prazer professor, ser aparteado pelo senhor. 

 

A Indicação para hoje, para os senhores apreciarem e espero que votem, é que 

estou pedindo ao Executivo e ao secretário de esportes, a melhoria em todos os 

campos de futebol do nosso município. Incluindo também o campo da Ouricuri, 

como a pouco falou o nobre vereador Marcos Rebollo. 

 

Peço a secretaria da Câmara, que faça um oficio convidando o secretário de 

esportes, para participar e usar a Tribuna na próxima sessão presencial. Ele gostaria 

de apresentar algumas situações para o povo de Atalaia e para nós vereadores. 

 

Hoje, apresento uma Indicação onde peço ao Poder Executivo que inclua a Rua da 

Poeira no programa Minha Cidade Linda. Aquela rua que fica próxima a estrada da 

usina Copervales, próximo a casa do sogro do vereador Alexandre Tenório, o 

senhor Eucliton. 

 

Quero fazer uma solicitação através de uma Indicação a secretária de Saúde, que 

ela inclua os funcionários do CAF, da Farmácia, na vacinação contra a Covid-19, 

independente de faixa etária, pois tem sete funcionários lá que estão tendo 

contato diário com toda a população. Essas pessoas não foram incluídas na 

vacinação, como pessoas que estão na área da Saúde. Que a senhora Nilza Maria 

inclua esse pessoal do CAF”. 

 

Vereador Rudinho (PSC) 



 

“Bom dia presidente, vereadora Lays Melo. Meus parabéns por estar conduzindo 

com muita responsabilidade, os trabalhos da Casa. Inclusive por ter se dedicado, 

para que a gente possa resolver as questões legais, a tempo. 

 

Quero deixar aqui o meu abraço a toda população atalaiense que nos 

acompanham pelas redes sociais. 

 

Iniciar fazendo mais uma Indicação, que se refere a disponibilização de Internet nos 

bairros dos Altos, do Cruzeiro e do João Miranda. No mínimo colocar em três 

pontos, sendo um dos pontos essencial a Pracinha do Alto do João Miranda. Com 

o objetivo de atender a todos que estudam no Colégio do Mirante, tendo em vista 

que é um dos maiores colégios do município e que tem uma das maiores 

quantidades de alunos. 

 

Quero parabenizar o trabalho da Soraia, que é a diretora do Colégio do Mirante, 

que vem fazendo um trabalho importante de busca ativa naquela comunidade, 

afim de conseguir um número maior de estudantes”. 

 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

 

“Vereadores, quero deixar aqui os meus sentimentos a família da minha prima, 

irmã do presidente da Copervales, Túlio Tenório Accioly, que acaba de falecer de 

Covid. A Júlia Tenório Accioly”.  

 

Vereador Rudinho 

 

“Estendo também os meus sentimentos a toda família. 

 

Quero estender meus parabéns aqui a secretária de Educação, a senhora Glauciane, 

a excelentíssima senhora prefeita Ceci Rocha, pelo trabalho que realizaram na 

busca ativa de alunos. A quantidade de alunos, me recordo que foi criticada no 

início desse ano, dizendo  que era um número muito baixo. Mas, o trabalho 

aconteceu. Um trabalho sério, com compromisso e envolvendo toda a equipe da 

Secretaria de Educação. Hoje temos a felicidade de informar a população, que já 

temos mais de 9.100 alunos inscritos na rede municipal de ensino. Um número 

bastante expressivo e que é fruto do bom trabalho que vem sendo realizado na 

Secretaria de Educação. 

 



Só pra reforçar também a questão da água do Santo Antônio. Até tinha 

comentando com o Xavier durante a semana, quando soube da falta d’água. Foi 

passado que estava com dificuldades. Semana passada foi de muita chuva o que 

resultou em dificuldades para o trator descer. Mas, quando se trata um maquinário 

antigo e com defeito, isso vai ser constante e inevitável. O importante é que em 

nenhum momento o SAAE se negou a resolver o problema. Inclusive, está enviando 

o carro-pipa para fazer o abastecimento daquela região. 

 

Além disso, recebi a informação hoje que há outras localidade que estão sofrendo 

com a falta d’água e que o SAAE estava fazendo o possível para corrigir esse 

problema”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Segundo informação, nobre vereador, Vossa Excelência que é o líder da bancada, 

as informações do Santo Antônio é que tem um poço que foi perfurado na 

campanha, para atingir o eleitorado e eu soube que está parado por falta de 

pagamento do terreno. Procede essa informação da comunidade?”.      

 

Vereador Rudinho 

 

“Hoje, antes de iniciar a sessão, por coincidência, perguntei sobre esse poço. Fui 

informado que foi feito um convênio com o proprietário do local e que a questão 

não se refere a pagamento. A informação que eu tenho é que vão fazer o possível 

para ligar aquele poço, a rede pública. 

 

Quero deixar aqui também o meu voto de força e superação ao nosso presidente 

Cicinho, que ainda se encontra internado, mas graças a Deus vem evoluindo bem e 

muito em breve, estará aqui junto com a gente, realizando os trabalhos. Sabemos 

que é uma doença complicada. 

 

Parabenizar mais uma vez ao secretário Eraldo Brasil. Não é fácil a demanda que 

ele vem conseguindo atender. Diante de tantos pedidos aqui no nosso município. 

 

Dizer a população atalaiense que a gestão da prefeita Ceci Rocha, apesar de todas 

as dificuldades, que não são poucas, está fazendo o possível para dar uma resposta 

e colocar a casa em ordem. Tenho certeza que aos poucos as coisas vão se 

alinhando, juntamente com os vereadores que tem se mostrados dedicados as 

causas do município, seja ela qual for, independente da posição política. Isso é o 

mais importante, a gente lembrar que quem nos colocar aqui na função de 



vereador foi o povo e temos que dá a atenção a essa população tão carente e 

necessitada”. 

 

 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Cumprimentar toda a população de Atalaia, que escuta a sessão transmitida pelo 

Atalaia Pop e pela Rádio. 

 

A preocupação em época de pandemia é séria e não estou vendo ainda o 

Executivo tratar esse problema do nosso município, com seriedade. Temos 12 dias 

sem água no Santo Antônio e água é essencial para a higiene das mãos e do corpo. 

A água que chega lá no carro-pipa é de baixa qualidade, água suja. Peço ao 

Executivo que trate essa pandemia com mais seriedade. 

 

Vereadora, Vossa Excelência que mora lá no bairro José Paulino e mora de frente a 

feira. Fiquei muito triste na semana passada, pois se você está preocupado com a 

pandemia e pode diminuir a aglomeração de um dia em dois, é melhor pra 

população. De costume aquela feira funciona na quinta-feira, onde vai uma boa 

parte fazer as suas compras. Quem vai na quinta, não vai na sexta. 

 

Na semana passada, todos os comerciantes, toda a população foi prejudicada na 

feira do José Paulino. Peço a vocês da bancada que conversem com a prefeita, para 

que tome as providências. Acho que ela não conhece a realidade do nosso 

município. O secretariado dela, a maior parte é de fora do município e não está a 

par da situação. Faço esse apelo na questão da feira da Vila. Muita gente deixou de 

ir, de vender. Aglomerou mais. É uma tristeza isso que está acontecendo no 

município de Atalaia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“A situação da feira da Vila, acho que na quinta-feira tem que acontecer, pois 

dividimos ela em dois dias. Quando se coloca para um dia só, aglomera mais”. 

 

Vereador Fernando Vigário - Aparte 

 

“Se tiver na quinta-feira e tiver na sexta normal, tem o sábado em Atalaia e 

domingo em Santo Antônio. Não vejo nenhum ponto de ofertar uma  máscara a 

quem não tem condições. Tem muita gente que não tem condições, que não tem 



condições de comprar a comida, avalie uma máscara. A gente faz o apelo que faça 

pelo menos dois pontos nestas feiras, para que haja a distribuição das máscara”. 

 

Vereadora Lays Melo – Presidente 

 

“Vereador Mauricio, também concordo com relação a feira. Deveríamos enviar 

alguns ofícios à Secretaria de Saúde e outros envolvidos. Como enfermeira, 

também concordo que com essa divisão, não ocorre uma aglomeração. Quem fez 

sua feira  na quinta, não vai fazer feira na sexta. 

 

Fiz um pedido e espero que se estenda, que até coincidiu com uma Indicação da 

vereadora Janaína, que é a intensificação dessa sanitização, higienização, para se 

estender nas Igrejas e Feiras Livres”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Quero deixar aqui os meus parabéns para toda a Câmara de Vereadores de Atalaia. 

Como falei há minutos atrás, quando é acerto, vamos aplaudir e aprovar, mas aqui 

a postura da vereadora Lays, também concordando com uma situação de extrema 

importância para os munícipes, com a divisão da feira na quinta e na sexta. É isso 

que devemos fazer. Essa discussão boa que leva a salvar vidas e não aglomerar. 

 

Falei com a prefeita na semana passada e amanhã está vindo o rapaz do COREN, 

para tentar instalar aqui barreiras sanitárias aqui no Trevo, na Praça da Igreja e na 

Vila. Desde já faço uma Indicação para que as barreiras sanitárias voltem”.  

 

 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) – Aparte 

 

“Senhores vereadores o que os vereadores Marcos e Fernando, acabaram de falar, 

eu também concordo, haja vista que tem uma lei estadual que está prestes a ser 

sancionada pelo Governador do Estado, que todo cidadão alagoano vai ter que 

usar máscara. A partir da hora que for constatado que não está usando máscara, 

pode ser penalizado através de multa. A barreira sanitária é muito importante, 

principalmente nesta redondeza onde acontece as feiras. Pediria a presidente Lays 

e a compreensão dos nobres vereadores, que fizesse uma Indicação coletiva para a 

prefeita e secretária de Saúde, e os demais órgãos responsáveis no município, para 

que isso chegue com mais força. A atuação do vereador é isso, é a gente se unir 

em prol do melhor para o município de Atalaia”. 

 



Vereador Rudinho 

 

“Quero estender também aqui os meus parabéns a todos os vereadores. Realmente 

o importante é a gente dialogar e tratar com seriedade as coisas do nosso 

município, independente de posição política. 

 

Eu frequento a feira assiduamente e, na semana passada, quando cheguei na sexta-

feira na feira, recebi várias reclamações com relação a proibição de vendas na 

quinta-feira a tarde e o aumento de aglomeração. Esse assunto foi tratado sim e já 

para comunicar os nobres vereadores, que possamos estender o aviso a população. 

Concordando também com os vereadores, a Prefeitura também entendeu que a 

feira deve funcionar na quinta-feira a tarde, deve ser liberado, para diminuir a 

aglomeração na sexta-feira em algumas bancas. Desde já também pede a 

colaboração da população, para quem vá na quinta, não vá na sexta. Isso a gente 

também pede a colaboração do povo atalaiense. Parabéns a todos os vereadores 

por dialogarem com responsabilidade. Parabéns Mauricio pelas criticas construtiva. 

Isso só fortalece a nossa Câmara Municipal”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“O vereador Mauircio Tenório hoje está na bancada da oposição, mas faz oposição 

com responsabilidade”. 

 

Vereador Tacinho (PP) 

 

“Admiro a posição de cada um de vocês, mas a minha maneira de pensar é 

totalmente diferente. Eu acredito que ao invés de um dia de aglomeração, vão ser 

dois dias. Tudo bem olhando no lado de quem vai na quinta e não vai na sexta. 

Mas, isso não acontece. Não sou eu que vou dizer, mas sim as pessoas que 

estudam sobre essa pandemia, sobre a  transmissão. Temos que ter um 

conhecimento maior, para poder tomar essa atitude. Ao invés de um dia de 

aglomeração, vão ser dois dias. Minha sugestão é tomarmos conhecimento com 

quem entende mais de Saúde, com quem entende mais de transmissão desse vírus, 

para poder tomarmos uma atitude”. 

 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

 

“Na verdade, as pessoas que estão na linha de frente, deveriam ter mais critérios 

para  tomar uma decisão desse porte, porque além de causar aglomeração na 

sexta, ela também causa um prejuízo financeiro aos comerciantes, que já vem 



numa crise econômica que estão passando em nosso país. Antes de tomar a 

decisão de proibir uma feira, onde podemos dividir a lotação de pessoas, era viável 

discutir com a gente também, pois estamos a disposição da população e da 

Secretaria. Parou quinta, mas nesta quinta-feira volta, mas porquê não pensou 

antes? Vamos fazer isso com mais responsabilidade, para não prejudicar para 

depois remediar”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Outro tema que vou começar a debater aqui, que é de interesse da população de 

Atalaia. Estamos em época de pandemia. A situação financeira do nosso Brasil, do 

nosso Estado e do nosso município é muito difícil. Faço uma Indicação para a 

próxima sessão, a prefeita do nosso município e ao secretário de Finanças e do 

setor de Tributos, que nesse período de pandemia, ou isente os comerciantes de 

pagar os impostos municipal ou se dê um abatimento por conta dessa crise, para 

podermos incentivar o nosso comércio. 

 

O nosso comércio vem sofrendo, porque tem uma boa parte dos funcionários do 

nosso município que não receberam o mês de dezembro. E, eu vi a situação dos 

impostos que estão sendo cobrados em nosso município, principalmente o IPTU. 

Uma casa que o IPTU custa por ano 105 reais, é normal. Mas, se ele atrasar, não 

pagar um ano, o Setor de Tributos do nosso município está cobrando desta mesma 

casa, mais de 500% de multa, de taxa e está indo para mais de 600 reais. 

 

Peço aos companheiros vereadores para discutir isso, pois precisamos salvar os 

comerciantes. Os comerciantes precisam do apoio da prefeita do município. Alvará 

caro, o IPTU, taxa de localização, taxa disso. Então, o nosso comerciante vai fechar 

as portas. Isso é ruim para o nosso município, que já precisa de indústrias. Temos 

uma indústria parada, o nosso comércio com perca de algumas lojas fechadas, vai 

ser prejudicial para o nosso município. 

 

É a questão dos impostos que estão cobrando para as empresas e pequenas 

empresas do nosso município. Se continuar nessa cobrança, daqui a seis meses a 

maioria das pequenas empresas hoje do nosso município, vão estar com as portas 

fechadas, porque tem uma máquina de arrecadação hoje no nosso Setor de 

Tributos, que está cobrando até o que o cara passa na rua. Isso é preocupante para 

o nosso município, pois cada loja dessa gera seis ou sete empregos. 

 

Estava conversando com um construtor que faz essas casas para vender pela CAIXA 

e disse que não aguenta mais taxa da Prefeitura. Esse é o meu apelo, pois temos 



que salvar o comércio, salvar os nossos comerciantes. Isente nesse período de 

pandemia, esse municipal, ou dê um desconto ou um prazo maior para pagar”. 

 

Vereador Toni Barros – Aparte 

 

“É nesse sentido que fiz aquela Indicação na sessão passada, solicitando que a 

prefeita elabore um projeto de Lei isentando os comerciantes da sua taxa de IPTU e 

da sua taxa de localização. Durante o período de 2021, para que amenize essa 

situação do pessoal, pois não é fácil numa pandemia dessa, todo mundo lucrando 

menos, o comércio todo atrapalhado”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“É um problema geral da população.  

 

Solicitando do líder da prefeita, que a Secretaria de Infraestrutura faça o 

piçarramento das estradas no nosso município. Em 90 dias de mandato, a máquina 

patrol, até hoje não colocou uma lamina em uma estrada. Por a Secretaria de 

Infraestrutura não ter colocado uma máquina ainda nas estradas, é que acontece o 

que aconteceu essa semana passada, no acesso que dá da Ouricuri à Porangaba, 

onde terceiros foram lá, trouxeram uma máquina da Pindoba. Anos atrás tinha se 

colocado esse material e agora tiraram da estrada. Hoje você gasta ali, do 

Timbozinho, São Luiz para Porangaba, uma hora de relógio. Então, precisamos 

resolver isso, pois liga um Distrito ao outro. As estradas hoje do nosso município 

estão todas abandonadas. 

 

Estamos em época de pandemia, todos os dias morrendo gente. Morreu um 

vereador de São Miguel dos Campos, morreu um deputado. O nosso presidente da 

UVEAL, graças a Deus está se recuperando. O presidente nosso da Câmara está se 

recuperando. É coisas que temos que ver que é época de pandemia e tem que lidar 

com responsabilidade. São vidas que estão em jogo. É água que está faltando, é 

médico que está faltando no PSF. Tem que trabalhar com mais responsabilidade, 

para podermos atender a nossa população”.               

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

 

“Em nome do vereador presidente Cicinho quero saudar os demais colegas 

vereadores e agradecer a Deus pela sua recuperação. Que ele esteja logo entre nós. 

 



Ouvindo atentamente o pronunciamento de todos os vereadores e quero aqui 

parabenizar o vereador Mauricio, que com muita responsabilidade e sabedoria, 

vem trazendo problemas que estão acontecendo em nosso município. 

 

Quero hoje fazer um chamamento a população da Branca de Atalaia, que hoje está 

sendo realizada aqui a vacina contra o covid para pessoas a partir de 65 anos. Está 

acontecendo na Escola José Martins de Almeida, das 8 às 16 horas. Então, você que 

tem 65 anos  ou mais, compareça a Escola munido do seu cartão SUS, CPF e 

comprovante de endereço. 

 

Quero também parabenizar a enfermeira Mara Gabriela, aqui responsável pelo 

Branca II e toda a equipe do Branca II, juntamente com o coordenador da 

Vigilância Sanitária, o Marcos da Sucan, pela ação que fizeram ontem aqui no 

Distrito Branca. Um evento de conscientização e educação que fizeram em todo o 

comércio, com todos os comerciantes, nesta luta que estamos aqui contra este 

vírus terrível. 

 

É um problema muito antigo, hoje sem solução, sem resposta, mas a prefeita já 

visitou essas ruas. E, venho pedir que seja feita uma visita em três ruas daqui da 

Branca, onde sempre alagam por completo, prejudicando os moradores e 

causando transtorno. Peço que a equipe da Infraestrutura venha fazer uma visita a 

essas ruas e que resolvam o problema”. 

 

Vereador Mauricio Tenório - Aparte 

 

“Como Vossa Excelência está pedindo essa visita na Branca de Atalaia, pois vem 

acompanhando esse problema há vários anos, eu peço uma visita também a uma 

equipe técnica da Infraestrutura e os órgão de controle, para a verificação daquela 

obra no centro da cidade. Naquele terreno de esquina, indo para a Caixa 

Econômica Federal. Ali sempre tem problema de alagamento e, aquela obra, no 

meu entender, quando chover, vai inundar aquelas ruas mais do que inundou nos 

últimos anos. Que essa visita se esteta para aquele  terreno também”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Com relação ao assunto que o Mauricio iniciou, concordo plenamente que a feira 

da quinta-feira ela deve existir sim, com todos os cuidados. O que o vereador 

Fernando também falou, que possa haver a entrega de máscaras para as pessoas 

que estão sem máscaras. Possa ser até que exista uma certa aglomeração nos dois 

dias, mas, se houver uma fiscalização, uma logística lá, vamos está minimizando 



dessa forma os prejuízos aos comerciantes. Já está sendo difícil para eles nessa 

época de pandemia, o trabalho na quinta e sexta. Na quinta-feira passei lá a tarde, 

encontrei o vereador Toni e ficamos até chocados, porque parei para fazer compras 

e o rapaz lá com sua banca, disse que infelizmente não poderia vender”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Os cuidados já foram feitos na feira da Vila, diminuição do número de bancas, está 

mais espaçosa. As equipes já fizeram aquele trabalho. Acho que foi uma 

precipitação em proibir aquela feira, pois pode dividir o número de pessoas sendo 

dois dias”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Concordo vereador Marcos. Nas redes sociais foi muito divulgado. O vereador 

Marcos como representante da Guarda na Câmara, tem mostrado esse trabalho. 

Também acho que poderia sim essa feira está funcionando.  

 

Inclusive, para ajudar ainda mais os comerciantes, apresentei na sessão passada e 

todos os vereadores que estavam presentes, aprovaram e desde já agradeço. Peço 

mais uma vez que a prefeita tenha um carinho especial na Indicação dos treze 

vereadores, no sentido de tentar mudar os dias de funcionamento do comércio do 

centro. Ao invés de fecharam no sábado, fechariam no domingo. Pois, sábados é 

normalmente o dia que o pessoal dos Distritos e Povoados, vem para o centro da 

cidade. Ao invés de fecharam no sábado, fechariam na segunda, o dia todo. No 

sábado só no primeiro horário. Quer dizer, minimizaria a situação dos comerciantes 

da nossa cidade. A prefeita já recebeu a Indicação e tenho certeza que ela vai olhar 

com carinho e vê a situação que já se encontra, para não piorar ainda mais. 

 

No sentido das taxas, acho que foi uma das minhas primeiras Indicações. Sobre a 

isenção da taxa de ocupação do solo pelos feirantes. Tive a informação que até 

agora ela não foi cobrada, mas solicitei que isso fosse formalizado através de um 

projeto de Lei”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Não foi cobrada, mas, segundo informações, vão fazer tipo pagamento bancário 

ou pela lotérica”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 



 

“Peço mais uma vez que a população faça a sua parte. Quero parabenizar ao 

policial Charlandson que postou em suas redes sociais um texto muito bonito, forte, 

pois muitas pessoas estão denunciando os comerciantes que estão ali para fazer o 

seu ganha pão, da sua família. E a gente que não é o comerciante, que pode ficar 

em casa, está se aglomerando e fazendo festas, piorando ainda mais a situação. 

 

Acabei de receber a noticia que agora pela manhã perdemos um senhor aqui do 

Distrito Branca, que acabou de falecer, de Covid. 

 

A responsabilidade não é só minha, não é só dos vereadores, não é só da prefeita, 

é de todo cidadão. Que a gente possa cada um fazer a nossa parte. Enquanto a 

vacina não for extensiva a todo mundo, só vamos conseguir combater esse mal, se 

cada um fizer a sua parte”. 

 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

 

“Agradecer primeiramente a Deus. No meio dessa pandemia poder estar aqui hoje 

mais uma vez com vocês, trocando ideias, debatendo assuntos do interesse da 

comunidade de Atalaia. É muito pertinente as temáticas que foram levantadas hoje 

pelos vereadores que aqui passaram, mas não poderia iniciar a reunião com o 

sentimento de tristeza e pesar muito grande, pois é a segunda reunião consecutiva 

que o povo de Atalaia tem percas irreparáveis. Na semana passada foi a perca do 

nosso amigo Leopoldo Xavier e hoje, infelizmente um homem trabalhador, um 

homem de bem, aqui do centro de Atalaia, que é o Behé, que vai deixar uma 

lacuna muito grande, não somente na família, nos amigos, mas em uma boa parte 

de Atalaia. Era uma pessoa folclórica e servidora que era o nosso amigo Behé. 

Estender também o pesar pela morte da nossa amiga Amanda, filho do amigo 

Cícero. Estendendo um pouco mais com a perca do nosso amigo Zequinha Batinga, 

realmente são pancadas duras que a vida está nos dando. Serve para refletirmos e 

tentarmos de alguma forma um melhoramento pessoal e espiritual. 

 

Iniciamos a sessão hoje vendo a vereadora Lays fazer uma Indicação para que seja 

colocado os professores e os profissionais da Educação, como prioridade na 

vacinação, é uma satisfação grande, tendo em vista que na primeira reunião, eu 

também fiz esse pedido. No momento eu falei que nós professores não estamos 

satisfeitos com as aulas online, gostamos do contato com os alunos, pois além de 

trocarmos experiência, trocamos conhecimento. Conhecimentos da vida social do 

aluno, que neste momento, de aulas online, ele não existe, não acrescenta em 

nada”. 



 

Vereador Neto Acioli – Aparte 

 

“Senhores vereadores, acabei de ser informado por um funcionário da Secretaria 

de Infraestrutura que a patrol já está pronta e que já fez até o Deus É Fiel”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Voltando para a vacinação dos educadores de Atalaia, faço um apelo a vocês 

vereadores que me ajude, pois a gente que tá na escola escuta depoimento dos 

pais e dos alunos, que chegam dizendo ao professor que não tem Internet em casa, 

que para colocar Internet para assistir uma aula, tem que colocar 10 reais por dia 

num pacote de Internet. Também que o celular é fraco e não aguenta sequer meia 

hora ligado direto. Na verdade não está tendo aquele compromisso, nem aqui, 

nem no Estado e nem em lugar nenhum. Cria-se uma metodologia, acredita-se que 

os alunos vão acompanhar, mas não damos metodologia para os nossos alunos. 

 

Perante isso, estou pedindo uma Indicação para que a secretária de Educação de 

Atalaia, juntamente com a prefeita Ceci Rocha, disponibilize tablet para os alunos 

da rede municipal, pois muitos dos nossos alunos não tem o equipamento para 

acompanhar as aulas. Temos escolas que estão dando aulas através do Google 

Meet, outras escolas apenas com grupos de WhastApp e outras penas por trilhas. 

Então, não há uma padronização no modelo de educação do município de Atalaia. 

Precisa-se dar condição para que os alunos acompanhe as aulas, para que a gente 

possa, nesse momento de pandemia, de alguma forma trazer alguma contribuição 

para a Educação de Atalaia”. 

 

Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Só endossar suas palavras no sentido do tempo da reunião. O senhor terminando 

seu pronunciamento, peço a presidência que coloque em votação e dê andamento 

na reunião, tendo em vista que temos outra reunião. 

 

Também, como já foi falado em outras reuniões, a gente diminuir o número de 

indicações, pelo menos nesse momento, para que não seja muito demorada as 

reuniões”. 

 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

 



“A reunião está sendo proveitosa, onde discutimos para a nossa população. Somos 

bem remunerados e trabalhamos um dia por semana. Então, não tem problema 

que passamos o dia todo aqui trabalhando, se for em prol da nossa população”.  

 

Vereador Tacinho - Aparte 

 

“Quero que as reuniões sejam mais objetivas, que as Indicações sejam lidas e 

votadas. O cara que fez a Indicação vai explicar qual foi o motivo, querendo na 

maioria das vezes querendo fazer média a população. Vem outro vereador pede 

aparte, querendo fazer média também. No máximo a pessoa que indicou, tem que 

comentar sobre isso. E, as vezes não é nem necessário, principalmente nessa 

situação. Temos que ser mais objetivos, pois tenho certeza que o povo não tá 

gostando desse mi-mi-mi”. 

 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

 

“Vereador Tacinho, leia o Regimento, pois isso acontece em qualquer Parlamento. 

Indicação, apartem, discussão em tema que seja em prol da população”. 

 

Vereadora Lays Melo - Presidente 

 

“Gostaria de falar da minha Indicação 009 de 2021 que eu peço a testagem de 

todos os professores e pessoas que estão trabalhando na Educação, á por conta 

desse contato diário com as mães de alunos que vão buscar as trilhas. Eles também 

se deslocam para trabalhar. Devido também a essa questão de avanço da covid-19. 

 

As minhas três Indicações de hoje são relacionadas a Educação. A segunda solicito 

da excelentíssima prefeita Cecília Rocha que coloque pontos de Internet, tanto aqui 

na cidade, como nos Distritos e Povoados, para ajudar os alunos que estão 

assistindo aula dessa forma remota e nem todos tem condições de  ter um 

provedor de Internet. Assim, ajudamos os alunos na questão de estudo. 

 

A minha terceira, que é a 010/2021, foi solicitando da prefeita, através da secretaria 

competente, que seja reestruturadas e ampliadas as bibliotecas, para que de forma 

segura, seguindo os protocolos, os alunos possam utilizar para auxiliar nas aulas 

remotas. 

 

Esta foi uma sessão bastante produtiva. Se não a mais produtiva, onde todos os 

vereadores entram em consenso e debatem pelos atalaienses. Parabéns a todos”.           
 

 


