
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 30 de novembro de 2021 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

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

sessão: 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

“Em nome do presidente da Câmara da cidade de Capela, nosso amigo 

Fernando Malta, eu gostaria de cumprimentar os demais vereadores hoje aqui. É 

um prazer e uma honra vereador, recebê-lo nesta Casa.  

Hoje gostaria de iniciar as minhas palavras falando aqui sobre alguns momentos 

que Atalaia vivenciou na semana passada. Na quinta-feira, pudemos participar 

de um evento da Guarda Municipal, onde eles fizeram uma explanação de todo 

o trabalho que vem sendo feito na Guarda Municipal, durante esta gestão. A 

gente pôde visualizar, participar de todos os avanços que a Guarda Municipal 

vem passando, atravessando, todas as conquistas. Sobressaiu algum, algum 

comentário feito nesta Tribuna, porque a população pôde ouvir, ver e presenciar 

os depoimentos dos servidores que estavam presentes em quase sua totalidade, 

onde demonstraram a sua satisfação, o seu carinho e o seu agradecimento a 

prefeita Ceci Rocha e toda a sua equipe. 

Parabenizo aqui nesta Casa ao vereador Marcos Rebollo, que com o apoio dos 

demais vereadores, mas foi sempre o vereador que mais luta nesta Casa, pela 

Guarda Municipal. Tenho certeza vereador que muito mais esta Casa vai 

conquistar para os guardas municipais, principalmente sobre o risco de vida, de 

30%, que sabemos que é uma busca incansável sua por esta classe. 



Foi um momento muito gratificante. E, que mais e mais melhorias como essa 

venham para os servidores. 

O dia 26 de novembro de 2021 também vai ficar marcado na história do 

município de Atalaia e também na memória e coração de todos os atalaienses. 

Em 257 anos Atalaia nunca vivenciou um momento como o de sexta-feira. Um 

Natal Luz, um momento de festividade, de muito brilho, muita luz, mas 

principalmente de muito amor ao próximo. Estavam presentes os atalaienses de 

uma forma geral, da Boca da Mata à Porangaba. Era notório, gratificante, me 

emocionei bastante ao ver a felicidade das crianças de colo à idosos de seus 70 

a 80 anos, felizes e emocionados com aquela festa. Mais do que uma festa, a 

gente pôde sentir o que realmente significa o Natal. O nascimento de Jesus e o 

amor que foi distribuído ali no coração de cada um de nós atalaienses. O 

atalaiense merece e precisava de um momento como aquele. 

Aqui deixo os meus parabéns, em nome da prefeita Cecília Rocha, a todos os 

envolvidos. A todas as Secretarias. Secretário Índio está de parabéns por toda a 

logística. Só no Distrito Branca foram sete ônibus buscar e levar o pessoal, com 

toda a segurança. A Guarda Municipal de parabéns. O secretário Eraldo que 

trabalho incansavelmente para que ficasse tudo pronto. Enfim, todas as 

Secretarias, todo grupo da prefeita Ceci Rocha está de parabéns. 

Hoje aqui na Câmara, estamos quase finalizando mais um ano legislativo. Hoje, 

temos quórum suficiente para entrar em primeira votação um projeto 

importante do vereador Rudinho, projeto este que já vem de uma Lei Federal de 

agora do final de outubro, onde vai incluir e tenho certeza que a prefeita vai 

sancionar, para incluir os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, 

na Estratégia de Saúde da Família. Parabéns vereador pela iniciativa e conte 

com o voto desta vereadora, pois tenho certeza que servirá para a nossa 

população ser  mais assistida. 

A emenda a Lei 10 de 2011, também de autoria do vereador Rudinho, onde será 

regulamentado o horário de funcionamento de estabelecimentos e realização 

de shows e eventos, e a proibição da venda de bebidas alcóolicas a menores de 

18 anos. Uma emenda muito importante, já que o projeto deixava muito a 

desejar nesta parte.  

Lembrando que teve aqui uma reunião com a maioria dos vereadores, com a 

Policia Militar. Tudo feito com responsabilidade para garantir a segurança dos 

atalaienses, assim como para permitir o lazer das pessoas e também a 



sobrevivência daqueles que vivem na promoção de shows e eventos. Esta 

emenda será votada hoje e tem o voto desta vereadora. 

Outros projetos estão sendo lidos hoje, que é a Lei Orçamentária Anual e o 

projeto Plurianual. Projeto de suma importância, com o destino dos nossos 

recursos, o que a gente vai arrecadar e como vai gastar no ano de 2022. Assim 

como os planos de politicas públicas para os próximos quatro anos. O projeto 

está sendo lido. Como membro de comissão, peço aos demais vereadores que a 

gente possa o mais breve se reunir, analisar e colocar o projeto em 

prosseguimento. 

Finalizo aqui as minhas palavras, hoje 30 de novembro,  Dia do Evangélico, 

desejando a todos que fazem parte das Igrejas Evangélicas aqui do município 

de Atalaia, que Deus ilumine e abençoe a cada um de vocês”.  

Vereador Marcos Rebollo (MDB)  

“Agradecer a presença do presidente da Câmara de Capela, Fernando Malta, um 

amigo, um irmão, um cara que é parceiro desse município ao longo dos anos. 

Essa parceria nossa é muito importante para termos essa ligação entre Atalaia e 

Capela, assim como tenho em Pilar. É muito importante, porque moramos 

vizinhos e quando estou em Capela ou Pilar, me sinto em casa, pois tenho uma 

amizade muito boa.  

Hoje vou ser breve na minha fala. Diante do que vi, do evento que a Guarda 

Municipal promoveu essa semana em nosso município, está de parabéns. Quero 

aqui deixar uma mensagem e dizer que o vereador Marcos, como os demais 

vereadores, estamos aqui dispostos a trabalhar e brigar por esta categoria que é 

tão importante. Até recebi umas criticas de que só falo da Guarda, mas não, 

tenho um trabalho voltado para a Educação, Saúde, Esportes, voltando para 

todas as categorias do município. 

Hoje recebi aqui na Casa a visita do Ronaldo, um desportista atalaiense, que 

fundou o Independente Atalaia, que está federizado. Hoje Atalaia tem um time, 

que é o Independente Atalaia. Pegamos a deixa do Independente que foi um 

multicampeão aqui no município, campeão matuto, campeão atalaiense. O 

Independente foi um marco na história do esporte atalaiense. Ronaldo trouxe 

hoje as camisas. Esperamos o apoio da Prefeitura, da prefeita ceci Rocha, da 

Secretaria de Esportes, para que deem apoio para disputar as categorias de 

base, para buscar participar do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão. É 

muito importante para os jovens atalaienses, para o comércio local. 



Lembro o quanto movimentava Atalaia quando tinha jogo do Sport Atalaia, 

Sport Santo Antônio. Eram os Postos de Gasolina, churrascaria, o ambulante que 

vendia o amendoim, o picolé. 

Teve a final do Campeonato Atalaiense com mais de três mil pessoas na 

arquibancada, coisa que eu não via há anos. Isso é muito importante, pois o 

esporte une pessoas e é através do esporte que tem a base familiar, a base 

educacional, é um contexto geral. Vamos trazer tudo isso de volta pra Atalaia. 

Como também o futsal. Estive com o Vinicius na Secretaria de Esportes, um cara 

que está se doando ao máximo. Quero parabenizar a ele. Mandar uma Moção 

de Parabéns para toda a Secretaria de Esportes, mas em nome do Vinicius 

Sabino, deixo aqui o meu grande abraço e a Moção de Parabéns para ele, 

porque a atenção que ele tem dado ao esporte atalaiense, não tem nem 

palavras. Esta semana teve um jogo entre amigos, o Vinicius deu toda atenção. 

Acompanhei o trabalho do Vinicius no campeonato. Em nome da Secretaria de 

Esportes, mando uma Moção de Parabéns, pois representa a gente no esporte 

atalaiense. 

Voltando para o assunto da Guarda Municipal, onde o diretor Thyago fez um 

encontro da Guarda Municipal em Atalaia. Fiquei sem palavras, onde a banda 

que tocou no evento era composta por Guardas Municipais. A banda da Guarda 

deu show. 

É muito importante ter a Guarda motivada, para fazer esse trabalho. Os 

vigilantes estavam presentes. A prefeita deu o apoio a Guarda. Dizer que o mais 

importante de todo evento, é que em janeiro, pós essa pandemia, o que já tá 

aprovado nesta Casa, os 30% de risco de vida pelos vereador. Eu pedi, mas 

todos vocês viram que a Guarda merece e já está aprovado. Em janeiro ou 

fevereiro, que a prefeita implante os 30%. É de suma importância para a Guarda 

que se doa tanto para o nosso município. Sem contar que a Guarda Municipal 

tem dado um show em nossa cidade. 

Agradecer pelas viaturas, uniformes. A sede vai estar pronta daqui a uns dias. A 

energia elétrica está sendo instalada. As camas box já foram licitadas, está 

esperando a loja trazer as camas, para dá uma arrumada na sede. A Guarda hoje 

em Atalaia, toda semana tem extra, coisa que não tinha. Adicional noturno, isso 

é importante.  

No campeonato atalaiense, a Policia Militar não foi acionada, porque a Guarda 

tomou conta. Mesmo assim trabalhamos em parceria, com a Militar, com a Civil. 



Isso é que é importante, pois somos forças de segurança em nosso município. 

Essa parte de integrar, a Guarda Municipal a Policia Municipal do Estado. Eles 

sabem a importante da Guarda na rua. E, uma Guarda motivada vai realmente 

fazer um trabalho de policia.  

A Guarda de Atalaia está preparada e motivada para atuar em qualquer evento 

deste município.  

Quero aqui também agradecer a presença do nosso amigo Zequinha Collor, que 

tive também o prazer de legislar ao seu lado. Muito obrigado por sua presença 

e amizade. Pai do vereador Rudinho, o que mostra a tradição na politica. 

Infelizmente não tive o privilégio de ter um pai, um irmão, um tio político, mas 

quem teve, isso é bom. Quem tiver representando seu pai, o seu tio, seu irmão, 

algum político, represente bem e honre essa história. As pessoas as vezes 

colocam politico nesta Casa com raízes, para de repente fazer da forma que o 

pai dele fez. Se o pai não fez certo, tente fazer melhor, pois ficará marcado na 

história para sempre. 

Nesta Casa entrei pela porta da frente e sairei por ela. Realmente somos eleitos 

para fazer o bem, representar o município, isso é que é importante. 

Quero mandar aqui uma Moção de Parabéns para a prefeita Ceci Rocha pelo 

evento da Guarda Municipal e pelo apoio que vem dando a categoria. Parabéns 

a prefeita por Atalaia receber uma grande festa de abertura do Natal Luz. Pelo 

município está bem ornamentado.  

Se possível, gostaria de fazer uma Indicação para que a prefeita coloque grama 

na Praça do Trevo. Como não dá tempo de chegar o Natal com grama, que 

substitua aquela parte que está com grama seca, por sintético verde. Ficaria 

muito bonito. Vi crianças e adultos tirando fotos, com as decorações muito 

bonitas, com aquela arvore de Natal linda, mas está muito sem grama e 

desenfeita. A grama sintética é barato e seria a cereja do bolo para ficar mais 

bonito do que tá.  

O espirito natalino chegou em Atalaia. Vi da porta de casa passar milhares de 

pessoas felizes por ter ganho seu prêmio. Isso que é importante, trazer o 

atalaiense de volta para as ruas, de volta para comemorar, de volta para as 

praças, para os campos de futebol, para as quadras. 



Dizer ao vereador Rudinho que discutimos aqui com a Policia Militar, pessoas 

muito boas, flexíveis. Onde entremos em entendimento com a Policia Militar. A 

Casa foi bem coerente. O vereador Rudinho botou a Indicação, e foi muito feliz, 

pois serve para o dono do bar, para o cara que faz o evento grande, o evento 

pequeno. Satisfez todo mundo. É muito importante ouvir a população para que 

a gente não erre, pois as vezes cria uma Lei que prejudica A e B e favorece a C. 

Aqui temos que está sempre atento para beneficiar a todos. 

Encabeçamos a briga com o SAAE, a briga com a BRK. Teve aqui essa semana 

uma reunião com os vereadores, não estive presente, mas fui bem representado 

pelos demais. Tenho certeza que a preocupação dessa Casa é em fazer o bem a 

todos os atalaienses. 

Meus parabéns a gestão, a todos os vereadores. Quem tiver com vergonha de 

parabenizar o vereador, o político, não tenha não. Vá nas redes sociais e dê os 

parabéns ao vereador, parabéns a prefeita, diga que acertou. O que a gente vê 

todas as vezes, são criticas e as criticas desmotiva o político e faz acreditar que 

mesmo se você fizer, não vai ser valorizado. Mas, quando você recebe um 

elogio, ela muda a sua mente e deixar você com mais compromisso para fazer o 

certo. 

Na hora de criticar, critique, estou aqui para ser criticado, para ouvir. Mas, na 

hora que a gente acertar, pois estamos acertando há muitos anos. Vai lá 

também dar os parabéns. Não é preciso você dar os parabéns só em quem você 

vota, pois a briga da gente é em 2024. Estamos aqui para fazer o bem e 

queremos também ser reconhecidos por nossos trabalhos aqui dentro desta 

Casa”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Meu eterno companheiro, compadre e eterno amigo Zequinha Collor aqui 

presente. Vereador-presidente de Capela, Fernando Malta. Atalaia Pop e demais 

presentes a sessão”. 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Quero convidar o vereador Marcos Rebollo e o vereador Tacinho para conduzir 

o ex-vereador Zequinha Collor, para fazer parte deste Plenário”. 

Vereador Fernando Vigário 



“Gostaria de pedir um minuto de silencio pelo falecimento do tio do presidente 

da Câmara, no amigo e irmão Fausto e agora o Antônio”. 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Concedido um minuto de silêncio”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Gostaria que fosse registrado nos anais o falecimento de Antônio Melo de 

Lucena, que era conhecido por Tonho Melo. 

Gostaria também de me reportar as palavras do vereador Marcos, dizendo que 

o Sport Atalaia continua federado, apesar de não ter disputado mais as 

competições em virtude de dificuldades financeiras. Pediu afastamento e 

quando quiser voltar, é só legitimar a situação. Seria tão bom a gente ver dois 

times de Atalaia na primeira divisão. Um sonho que talvez a gente veja lá na 

frente. 

Saber da vereadora Janaína como é que está a situação das emendas 

impositivas, uma emenda que eu trouxe para cá pra gente atualizar e dar um 

valor maior ao Legislativo, para que a gente também participe das 

administrações futuros, indicando valores para obras determinadas em nosso 

município”. 

Vereadora Janaína do Cal - Aparte 

“Vereador, como quando Vossa Excelência havia apresentado, a contabilidade 

aqui da Casa informou que teria que vim incluso no PPA. Hoje que estamos 

recebendo aqui a PPA para 2022 a 2025. Na verdade eu não  sei se veio ou não. 

Vamos nos reunir nas comissões e desde já eu convido Vossa Excelência, para 

que a gente sente para ver o projeto e, caso não tenha, é quando a emenda do 

nobre vereador poderá ser colocada aqui nesse projeto, porque antes ela 

perderia a sua finalidade”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Gostaria de combinar com os senhores vereadores, para que a gente abra o 

espaço, tendo em vista que são cinco dias uteis para fazer a imposição da 

emenda. Então, que a gente fique atento, porque isso será uma fortificação para 

o Poder Legislativo, mediando o Poder Executivo. Estamos aptos a trabalhar. 



Também temos a disposição o Dr. Lucas Acioli que pode dar um apoio a gente. 

Na hora que for preciso, pode convocar que estaremos presentes. 

Continuando, senhor presidente, gostaria de pedir uma Moção de Parabéns 

pelo apoio que foi dado a todos os cavaleiros e a delegação de Atalaia, em 

Novo Lino, no último domingo, pela prefeita Renata Gomes, secretário de 

Saúde Oswaldo Gomes que também é cavaleiro, e pelos amigos Humberto 

Camelo e Márcio Jorge Camelo, que foram os organizadores da Cavalhada. Há 

mais de 25 anos que não havia naquele município e nós tivemos a honra de 

voltar lá depois de 25 anos e fazer mais uma vez a alegria daquele povo. Muita 

gente presente, uma pista de primeiro mundo e foi uma tarde e noite muito 

proveitosa. Tendo ainda como campeão, o cavaleiro André Vigário, que foi o 

que mais pontuou e fez ao final a doação do troféu de campeão ao nosso 

eterno amigo, Berto Hermenegidio, que atravessa uma fase muito difícil. Dessa 

forma foi homenageado com o troféu. 

Esses projetos que estão chegando, se tiverem de ser aprovado ainda agora, 

terá que ser convocadas sessões extraordinárias, porque não temos mais tempo 

até o recesso. Inclusive na questão da emenda. Seria de grande importância que 

a gente conseguisse que essas emendas sejam implantadas ainda agora, pois 

para o ano teríamos uma força de mobilização dessas emendas”. 

Vereadora Janaína do Cal – Aparte 

“Se a emenda for apresentada, tem que ser agora, porque o projeto ele vai ser 

votado ainda este ano. Tem que ser votado até 15 de dezembro. Se o 

procedimento atrasar um pouco, vamos ter que continuar até que seja votado”.  

Vereador Fernando Vigário 

“Então, gostaria de combinar com Vossa Senhoria para que for possível, essa 

emenda entre em pauta, para um avanço maior do Legislativo. 

Hoje temos que voltar a falar no assunto que foi aqui motivo da presença da 

BRK. Aqui o gerente geral da BRK, chefe de operações, prometeu que iria 

mandar um carro-pipa, mas até agora não chegou. A falta d’água continua em 

todo o município e nós ficamos lamentando. Como diz o Tacinho, o muro da 

mentira continua aqui, porque o rapaz se expressou tão bem e até agora nada. 

Lá em Santo Antônio resolveu só uma parte, mas ainda não está como deveria 

estar. Em virtude de oito dias de falta d’água. Estamos vendo nas redes sociais, 

na Rua de Cima passou um dia derramando água lá e o povo reclamando que 



não tinha água nas torneiras. É bom que chamemos a atenção da BRK, para que 

se nortei. Isso, infelizmente quem vai pagar é o povo. 

Estamos vendo muitos elogios para a administração. Também quero dizer que 

ficou muito bonito a Praça, muita energia, mas o amargor vem em janeiro ou 

fevereiro, que é o preço da oneração da taxa de energia da iluminação pública, 

da taxa de água. Foi dito aqui, que dentro de 90 dias, foi a previsão dele, de 

estarem todas as casas com o relógio e isso vai aumentar e muito. Então, o 

povo desfrute bem o Natal, porque depois vem o amargor, o preço da festa, da 

iluminação e etc. A gente que é oposição vê as coisas e tem que falar. 

Se fosse o ano passado, estava aí desfilando caminhões e caminhões a noite, 

topado de cestas básicas. Tenho ido nas periferias e ninguém sabe nem mais o 

que é uma cesta básica. Esta uma dificuldade tremenda.  

Hospital está funcionando, mas faltam remédios vitais e essenciais. Remédios 

para córneas, remédios para próstata e outros que não preciso nem repetir aqui, 

para não ficar tão chato. Precisam primeiro arrumar a casa e botar pra funcionar 

bem, para nãos serem tão criticados.  

Hoje eu passei, não sei se por ontem ter sido feriado, mas estão as ruas de 

Santo Antônio topadas de lixo. Não está tão atuante a equipe, deveria ter uma 

de plantão para trabalhar nos feriados, com taxas extras para os funcionários, 

porque os salários foram cortados, tá tudo achatado e a gente vê com tristeza a 

beira da pista na BR-316, cheia de lixo hoje.  

É como se diz, o peso da ilusão. Está tudo bonitinho, mas na realidade está 

muito sofrido para quem não tem condições de ter uma vida digna”.   

Vereadora Lays Melo (PSC) 

“Cumprimento a todos em nome do vereador presidente da cidade de Capela, 

Fernando Malta. É uma honra recebê-lo nesta Casa. Estende os cumprimentos a 

todos que estão aqui  na plateia e que posteriormente estarão nos assistindo no 

Atalaia Pop e nas minhas redes sociais. 

Hoje faço uso da Tribuna mais para agradecer e elogiar alguns eventos que 

ocorreram na cidade. Hoje, parabenizo a todos os evangélicos pelo Dia do 

Evangélico. Os evangélicos que me deram muito suporte no período de pré-

campanha e campanha, que me ajudaram bastante com suas orações. 



Hoje tive a honra de receber aqui nesta Casa a Marcela, que é do Jornal Alagoas 

na Mídia, que veio me trazer um prêmio que recebi em agosto, como uma das 

vereadoras mais atuantes do Estado. Fico muito lisonjeada e feliz. Antes mesmo 

de ser vereadora eu já acompanhava essa premiação e hoje, receber esse 

prêmio, não tenho nem palavras para agradecer. Muito obrigada a Marcela, 

através do Jornal Alagoas na Mídia. 

Durante a semana a gente pôde observar várias ações, entre uma delas, um 

evento da Guarda Municipal que não pude acompanhar pessoalmente, mas 

acompanhei através de lives no Instagram. Onde a gente vê o crescimento e 

valorização da Guarda. Em nome do vereador desta Casa, em nome também do 

Thyago, uma pessoa muito querida, que além de um diretor exemplar, é uma 

pessoa extremamente humana e que sempre está  disposto a ajudar a 

população, todos os elogios voltados a Guarda, mas direciono ao Thyago e 

estendo aos demais. 

Pudemos observar um Natal muito diferente. Já tivemos outros Natais na cidade 

de Atalaia, mas esse foi diferente, onde a gente pôde vê a felicidade estampada 

no rosto do atalaiense. 

Em relação ao projeto do vereador Rummeniggue Rodrigues, quero dizer que 

tem meu voto e total apoio. É o que institui o profissional fisioterapeuta na 

Saúde da Família. Sabemos da importância desse profissional. 

Em relação a BRK, concordo com o vereador Fernando, pois  também continuo 

recebendo muitas reclamações. Foi uma pergunta minha aqui na reunião com 

os diretores, em relação aos números. A população continua a frisar que não 

estão sendo atendidos. Vídeos nas redes sociais, a população tem mostrado 

canos estourados e nada solucionado. Buscam, mas não tem respostas. Caso 

isso continue acontecendo, temos que chamar esse pessoal para tomar uma 

atitude mais severa, pois água é vital. 

Também estendo agradecimentos ao presidente André, do Paraná, do 

CONSEJUVE, onde ele me presenteou com esta honra de ser embaixadora da 

CONSEJUVE no Estado de Alagoas. Esse ano, entrando para o ano de 2022, terei 

aqui nesta Casa vários representantes e membros, um Conselho da Juventude, 

um Conselho suprapartidário, que vem para somar com a juventude e agregar 

muito mais a juventude à politica.  

Um mês em que fiquei bastante feliz com o prêmio e com a consideração de 

fora do nosso Estado. Esse é o meu lema, o trabalho não pode parar. Podem 



esperar desta vereadora inúmeros projetos para 2022. Estarei protocolando 

nesta semana várias coisas”. 

Vereador Tacinho (PP) 

“Mais uma vez primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma 

oportunidade de fazer uso da Tribuna. E quero cumprimentar a todos os 

vereadores em nome do meu amigo, irmão, meia esquerda habilidoso, homem 

gol, nosso presidente da Câmara de Capela, Fernando Malta. Desde já 

agradecer a presença dele e do nosso amigo, vereador eterno Zequinha Collor, 

que está aqui bem representado pelo nosso líder, o Rudinho. Em nome da mãe 

da vereadora Lays Melo, cumprimentar todas as mulheres do recinto. 

Quero na minha fala parabenizar a um evento que aconteceu esta semana, que 

eu quase não ia. É que já estava ficando cansado desses eventos que é a 

mesmice, que é o falatório, que é isso e não tive nada de novo, desde quando 

entrei na politica. Era aquilo programado para agradar a A ou a B. Só que decidi 

ir de última hora e lá fui surpreendido pela mudança que foi esse evento. Esse 

evento da Guarda Municipal foi algo que me emocionou e me fez ficar muito 

satisfeito de ter participado. Nós víamos que naquele momento foi um evento 

de gratidão. Foi um evento de reconhecimento. 

Quem era a Guarda no passado e quem é a Guarda de Atalaia hoje? É bom 

ressaltar que esse avanço da Guarda Municipal se dá pela força de vontade de 

cada um, principalmente desta Câmara de Vereadores, principalmente deste 

vereador Marcos Rebollo que foi quem iniciou todos os pedidos de melhorias e 

que teve 100% de aprovação dessa Câmara. Está de parabéns toda a Câmara de 

Vereadores do município de Atalaia.  

Ouvindo o Marcos Rebollo, quem foi que postou um agradecimento a Câmara 

de Vereadores? Não tem. Só vem para criticar. E que cobre, pois estamos aqui 

para isso mesmo. Não podemos reclamar, pois fomos eleitos para isso.  

E, se não fosse a força e a coragem de mudança da gestora Ceci Rocha, nada 

disso teria acontecido. Esta e outras Câmaras que participei, também já se 

empenharam, mas nunca foi feito. Para vocês verem que o trabalho tem que ser 

coletivo e a força de vontade tem que partir de todos. Tem que partir da  

comunidade, da Casa que faz leis, que é a nossa Câmara de Vereadores e tem 

que partir da gestão. Todos  unidos, conseguimos colocar a Guarda nesse 

patamar. 



Ainda falta. Tenho aqui um requerimento para fazer e tenho certeza da 

aprovação de todos vocês, para abrilhantar mais a Guarda, pois quem dar 

suporte a Guarda são os vigilantes, que hoje são administrados pela Guarda 

Municipal.  

Está de parabéns o diretor da Guarda Municipal, esse jovem chamado Thyago. 

Cara que faz um trabalho de coração, com amor, com muita precisão. Neste 

momento quero aproveitar a oportunidade para apresentar um projeto e dar 

um título de Cidadão Honorário ao diretor Thyago. Esse título vou dá de 

coração, pois sei que Thyago é trabalhador e tem prestado serviços a esse 

município. Não igual a outro que dei. E por que dei? Nem sempre o Prior é o 

pior, mas para mim o Prior foi o pior título que dei na minha vida. Mas, já tá 

dado. Peço a ajuda de vocês para darmos o título de Cidadão Honorário ao 

nosso amigo Thyago. 

Sobre a Guarda Municipal, para o ano, como o vereador Marcos Rebollo disse, 

nós vamos ter aqui o risco de vida. E com certeza terão mais objetivos e 

degraus para percorrer. Todos vocês da Guarda Municipal podem contar com 

100% desses vereadores”. 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

“Quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelas palavras. Total apoio a Guarda 

Municipal. Dizer que a Guarda Municipal de Atalaia já tem 70% do risco de vida 

aprovado. Foi uma luta  grande, não só minha, como dos demais vereadores 

que estão aqui. O Zequinha Collor também participou das conquistas. Já temos 

aprovado pela Casa os 30% e falta só a prefeita agora, depois dessa pandemia, 

pois matéria de finanças está suspensa, mas em janeiro deve está liberado e, 

com certeza, a prefeita vai agraciar os nossos GMs com 100% de risco  de vida 

aprovado. Ficará na história de Alagoas como a quinta ou sexta cidade do 

Estado a pagar 100% de risco de vida ao Guarda Municipal”. 

Vereador Tacinho 

“Estou colocando aqui desde já o requerimento do fardamento dos vigilantes, 

que hoje é administrado pela Guarda Municipal. Requeiro que a prefeita Ceci 

Rocha providencie o fardamento de todos os vigilantes desse município. Peço 

desde já o apoio e a compreensão e aprovação de todos os vereadores.  

Peço que envie para a secretária de esportes, nossa amiga Joana D’arck, para 

que seja regulamentado os horários de funcionamento da quadra de Branca de 



Atalaia. Existem os rachas tradicionais. Existe o racha do Johny que já vem a seis 

anos, sempre naquele horário e dia determinado. Como tem o racha que o 

amigo Ricardo Calheiros faz parte. É só para facilitar, que existe um funcionário 

na Branca que é responsável. Mesmo sabendo que o horário e o dia daquele 

racha é de dia de quarta, mas tem que correr atrás desse funcionário e se não 

encontrar, mesmo o vigilante sabendo, ele não deixa, porque esse rapaz não foi 

encontrado. Não existe isso. Não sei o que está acontecendo. É uma falta de 

respeito. O vigilante quer botar para jogar, mas a ordem vem dizendo que se 

não encontrar o rapaz, não tem racha. Nobre secretária, vamos sensibilizar e 

resolver esse problema. Quando acerta eu elogio, mas quando errar, pode ter 

certeza que vou meter o cacete, independente de sustentação ou oposição. Tá 

errado, é uma coisa que estão mexendo com os meus amigos, com o futebol de 

Atalaia e estão tentando colocar a culpa na prefeita e na secretária, sem elas 

terem nada haver. Tenho certeza da compreensão da nossa secretária, da nossa 

prefeita, que vão solucionar esse problema. 

Justificar a ausência do vereador e amigo Alexander Tenório. Que está com sua 

esposa operada e o filho está internado. Mas, também parabenizar por esse 

evento que ele fez em Atalaia, de trazer a comitiva do pessoal dos Pereiras, para 

todo o tipo de exames que foram feitos aqui, com o apoio do Padre Manoel e 

da comunidade. Alexandre avisou a todos nós, aberto para todas as 

comunidades. Foi feito todo tipo de exames para a nossa cidade. É desse tipo 

de ajuda que o município está precisando, é desse tipo de apoio que o 

município está precisando. A união entre vereador e prefeito, sempre dar certo. 

Parabéns vereador Alexandre e que Deus tome conta da saúde de todos nós, 

principalmente de sua família. 

Quero também fazer um pedido a prefeita do nosso município, para que 

também faça um Natal Luz no Povoado Branca de Atalaia, que, diga-se de 

passagem está vivendo as escuras. Tenho aqui um vídeo onde o pessoal do 

Beco do Leno, que foi muito criticado na gestão passada por uma água que 

empoçava e trouxe muitos problemas. Agora fui lá essa semana e o pessoal me 

chamou e disse que só tem aquela lâmpada naquele beco. Que os responsáveis 

pela Secretaria de Infra, dê uma passada lá e veja, porque tenho certeza que vai 

ser providenciado e vai dar tudo certo. 

Também quero agradecer ao Índio. O pessoal da comunidade da Ouricuri, de 

um Assentamento, precisou e o Índio serviu. Está de parabéns, pois foi e 

resolveu. 



Quero fazer uma Indicação e um apelo ao Governo do Estado. Como está linda 

a nossa cidade. Calçamento em todo canto na Vila. Calçamento em toda biboca 

na Vila. Esse projeto da Cidade Linda, só é para ser linda a Vila? Será que a 

Branca de Atalaia e os outros Povoados também não merecem ser linda, ou 

pelo menos bonita? Quero, senhor Governador do Estado, Renanzinho, que 

olhe para essas Povoados, juntamente com a gestão que é amiga, parceira e 

pode contar conosco. Se não for cidade linda, que vá o Alagoas de Ponta a 

Ponta, mas atinja esses Povoados, atinja a Sapucaia que é tão esquecida. Vamos 

lembrar da Ouricuri e de outros. Eu, particularmente estou pedindo pelo 

Povoado onde nasci, nasci lá e me criei. Nasci na Rua da Igreja, pela madrinha 

Dona Amália, parteira. Eu sou sangue e boca de grude, e todos que moram lá 

sabem disso. Vamos pedir mais pelo Povoado Branca de Atalaia. 

Só uma lembrança. Que seja recuperada aquela quadra de Branca de Atalaia. A 

quadra lá não quero criticar, mas se tirar uma foto você vai ver para quê tá 

servindo aquela quadra hoje e o que dá pra se criar dentro. Sei das dificuldades, 

mas também sei da competência desse Governo e tenho certeza absoluta que 

no próximo ano teremos a nossa quadra recuperada, que foi denominada 

Carlos Eugenio, seu amigo Ronaldo. Carlos Eugenio Martins Mendes foi a 

primeira pessoa a fazer um time de futebol de salão em Branca de Atalaia. O 

Ronaldo era jogador. A gente saia para Capela e esses nossos colegas só 

ganhava de 11 a 0, 12 a 1 e mesmo assim o Carlinhos não desistia. Estou 

pedindo encarecidamente. Não é o vereador Tacinho, mas sim aquela 

comunidade de Branca de Atalaia que está pedindo. Tenho certeza que a 

prefeita Ceci Rocha vai resolver esse problema, através da secretária de 

Esportes, Joana D’arck. 

Encerro minhas palavras, lembrando que a festa da Igreja Católica, Nossa 

Senhora da Conceição, o padre nos fez o convite e vai ter leilão. Seria muito 

bom se todos participassem dessa festa muito boa e tradicional. Hoje 

recebemos o convite para participar do culto em comemoração ao Dia dos 

Evangélicos, que será na antiga AABB. 

Para encerar minhas palavras, quero parabenizar essa jovem vereadora Lays 

Melo, por receber esse prêmio. Prêmio esse bem merecido. Tanto a você, como 

a o nosso amigo Alexandre Tenório. 

Entregar todos nas mãos de Deus. Que o Todo Poderoso abra o coração de 

cada um e nos dê sabedoria e que abra nossos corações, para que a gente não 

pense em maldade, só pense no bem”. 



Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Não tendo mais vereador que queira fazer uso da palavra, eu convido o meu 

amigo veerador Fernando Malta, presidente da Câmara de Capela, para fazer 

uso da palavra”. 

Vereador Fernando Malta – Presidente da Câmara Municipal de Capela-AL         

“Bom dia excelentíssimos vereadores. Bom dia excelentíssimas vereadoras. 

Quero saudar em nome dos amigos, nosso presidente Cicinho. Em nome das 

mulheres, a Janaína e a Lays. 

Dizer que com a Janaína eu tenho uma amizade com o irmão dela, que 

estudamos juntos. Também com o Cal que foi vereador desta cidade. Conheço 

cada um de vocês que estão aqui. 

Capela e Atalaia são coirmãs, pois somos filhos de Atalaia. Capela pertencia a 

Atalaia e temos essa irmandade. Até falei que fiz um curso de Vereadores e farei 

outros. E irei vim aqui vereador Cicinho falar com todos aqui, para a gente 

aprender. 

Quero parabenizar por esse prêmio recebido Lays. Acompanhei você nas redes 

sociais, onde você me disse que tem um projeto solidário que eu acho muito 

bonito. Parabéns, que continue assim com seu trabalho.  

Conheço a Marcela Vilela que esteve aqui. Jornalista do jornal Alagoas na Mídia, 

que divulga muito o estado de Alagoas. Estava lá presente, eu e o vereador 

Alexandre, onde recebemos esse prêmio. Você estava de covid, salvo engano, 

não pôde ir e recebeu hoje.  

Quando o vereador Tacinho, o vereador Marcos, falou de jogo de bola, me 

referiu como meia esquerda, eu estive aqui na minha infância e juventude 

jogando no Torino e no CSA da Vila, onde fui campeão. A final foi contra o 

Coral, no campo onde hoje é o Estádio. Também joguei no Vasco, onde fui 

terceiro colocado. Também fui campeão matuto pelo Sport de Atalaia, em 2007, 

a final foi no Trapichão. O prefeito na época era o Chico Vigário. Então, tenho 

essa ligação muito forte com os vereadores daqui. Ia para o Santo Antônio jogar 

bola, com o Cicinho. O Rudinho, quando voltou da Austria jogou no Vasco com 

a gente. O Marcos também temos essa amizade. E, quinta-feira estaremos no 

Pilar com o presidente Tayrone, para bater uma bolinha e depois nos 

confraternizar. No último domingo estiveram em Capela, Câmara do Pilar 4 e 



Câmara de Capela 4. Agora vamos para o Pilar para empatar de novo e ninguém 

ter conversa. 

Agradeço por estar aqui presidente. Sempre falo que como vereador sempre 

destaco quatro coisas que tenho que fazer. Primeiro representar. Represento 

não só aqueles que votaram em mim, mas sim toda população capelense. Em 

segundo lugar minha gente, temos que fiscalizar. Fiscalizar o erário público, o 

prefeito. Sou presidente da Câmara, como o Cicinho também é e o vereador 

também tem que fiscalizar a Câmara. Sempre digo aos vereadores que podem 

fiscalizar a mim, pois a minha função, a função da mesa diretora é ser 

transparente. Terceiro, legislar. Função primordial nossa, pois somos vereadores 

para isso, legislando para o bem comum, sempre para o povo. Dizer que o 

projeto de Lei é meu, não, o projeto de Lei é da Câmara, pois tem que ser 

aprovado pela maioria. E, por último, nós somos também assessores. Nós 

somos também, pois a partir do momento que você faz uma Indicação para 

melhoria daquele Povoado, daquela Rua, estamos assessorando a prefeita, o 

secretário a melhorar a nossa cidade.  

Representar, legislar, fiscalizar e assessorar. 

Agradeço demais o convite de estar aqui com os meus amigos.  

Falando um pouquinho da Guarda Municipal, conheço a Guarda, porque já 

estou aqui em Atalaia fazem dois anos. Sou chefe de operações da delegacia de 

Atalaia, hoje estou de férias até 15 de dezembro. Alguns vereadores aqui já vão 

lá, conversam sempre com a gente. Estamos lá para conversar, recebe-los de 

portas abertas, pois além de policia, pois sou policial civil há 20 anos, mas vocês 

tem lá também um vereador amigo. Conseguimos sentar com vocês, dirimir 

problemas e o que puder fazer, vamos fazer. 

E, a Guarda Municipal tem que estar forte sempre. Junto com a Policia Militar e 

a Policia Civil. A Guarda Municipal é muito importante. O desenvolvimento dos 

crimes para o interior, a partis dos anos 90. Antes, era só capital os crimes. 

Depois começaram a descer para o interior. Então, os prefeitos na época 

tiveram a felicidade de fortalecer as Guardas Municipais. Que continuem 

fortalecendo não só Atalaia, como todas as cidades do país. 

Muito obrigado presidente pela oportunidade. Um beijo no coração de todos 

os atalaienses, de todos os vereadores e vereadoras de Atalaia”.        

   


