
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 04 de Outubro 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 Anilson Júnior (MDB) 

“Bom dia a todos. Em nome da minha esposa, a Dra. Halane, saudar a todos os 

presentes na Casa. Em nome da presidente em exercício, vereadora Lays Melo, saudar 

a todos os colegas presentes na sessão de hoje. 

Trazer hoje como principal tema do meu discurso, a palavra gratidão. Principalmente 

gratidão a Deus pelo dom da vida e por poder ser a voz e a vez do povo de Atalaia. 

Estendendo ainda os meus agradecimentos a toda população de Atalaia, em especial a 

turma Apaixonada por Atalaia, que no último domingo saiu de casa, atendendo os 

nossos convites, os nossos argumentos, conversas e levou o seu voto para os nossos 

deputados. O deputado Marx Beltrão, a quem aqui eu peço uma Moção de Parabéns 

por mais uma ser reconduzido à Câmara Federal do país, com seus mais de 1.700 

votos, a quem eu agradeço ao povo de Atalaia que correspondeu as nossas 

expectativas. 

Assim como agradecer ao nosso povo pela votação histórica da nossa deputada Fátima 

Canuto. Foram mais de seis mil votos para deputado estadual, coisa jamais vista nesse 

município. O povo de Atalaia atendeu também os nossos pedidos, as nossas conversas 

e foi pra urna e trouxe essa grande votação. Uma votação histórica. Parabéns 

deputada. Parabéns a todos que fizeram valer apena esse sentimento. 

Parabéns também a todos os vereadores desta Casa, que na medida do possível, 

mostrou pra população, que realmente a politica é feita pelos políticos. E, nós 

cumprimos o nosso dever de casa, levamos para as urnas e entregamos o que nos 

propomos. 



Obrigado minha gente. Obrigado meu povo. Só tenho muito é que agradecer a todos 

vocês. Vamos a luta e até a próxima se Deus quiser”.        

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

“Bom dia presidente Lays, demais vereadores e a todos que nos ouve através da Rádio.  

Hoje o dia realmente é de gratidão da vereadora Janaína do Cal, onde quero agradecer 

a todo grupo da vereadora Janaína do Cal. Em nome do meu esposo que está aqui, eu 

agradeço a cada um de vocês, pelo trabalho realizado, pela nossa votação. Saímos 

vitoriosos com o nosso senador Renan Filho, com o nosso  deputado federal Arthur 

Lira, com uma votação expressiva no município.  

A nossa deputada Fátima Canuto com seus mais de seis mil votos. Quero agradecer 

demais a todos, pois quem ganha com isso é o município de Atalaia, pois confirmou, 

mais uma vez, a sua confiança nos nossos deputados federal, estadual, no nosso 

Governador, que sem duvida são parceiros do nosso município e continuarão 

trabalhando cada vez mais para que Atalaia avance. 

Logo mais, no final do mês, dia 30, o segundo turno. O meu Governador Paulo Dantas, 

também teve uma votação de mais de 10 mil votos aqui no município. Desde já, peço a 

cada um de vocês o voto para o nosso Governador Paulo Dantas, para o Presidente 

Bolsonaro. 

Como falou o vereador Anilson Júnior, também quero parabenizar todos os vereadores 

que trabalharam para seus candidatos. Todos eles obtiveram êxito no seu trabalho e 

realmente a Câmara está de parabéns, por todo trabalho realizado. 

Dizer a vocês que continuem contando com a vereadora Janaína do Cal e agora a gente 

sai bem mais fortalecidos com os nosso deputados eleitos”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Em nome de Deus eu cumprimento a presidente em exercício, Lays. Secretários, 

vereadores, funcionários, minha comadre Solange que está com um ar de sorriso de 

esperança, com certeza.  

Gostaria, antes de falar de eleição, voltar à Atalaia real. Meu Povoado continua a falta 

d’água, que não se ver providencias. O pessoal continua mendigando para que chegue 

lá um carro d’água, para poder existir. Sobre a Hemodiálise, estou recebendo várias 

reclamações de novo, de que estão pegando o pessoal aqui e quando vem chegar é 

sete ou oito horas da noite, por desvio de percurso, para pegar pessoas que não tem 

nada haver com a hemodiálise. Isso é um caso sério vereador Mauricio. Já que Vossa 

Senhoria aqui também já reclamou sobre isso, que a gente possa notificar o senhor 

promotor, para que tome as providências. Quem faz hemodiálise tem a saúde 



debilitada, tem horário certo de comer e tá passando esse martírio, quase que 

diariamente. É bom que os senhores vereadores que são ligados ao Governo, reclame 

da secretária de Saúde, porque isso é um sacrilégio. E a reclamação tá geral, só que o 

povo tem até medo de se identificar, para não perder a vaga no carro. Pra vê que 

tamanho é o problema. Que se notifique a secretária, para tomar as providências 

cabíveis.  

Outra questão, cheguei aqui e vi o convite da Festa de Nossa Senhora Aparecida. A 

gente fica lamentando, porque não vamos ter a cavalhada que todo ano a gente faz ali 

na BR-316. Já pedi por várias vezes a devolução do Parque de Cavalhada e, desta feita, 

vou fazer um ofício e vou enviar ao promotor, a Promotoria Estadual, para que se 

tome as providências de fato e de direito, porque o povo tem direito a cultura, a um 

divertimento, a uma tarde de lazer, também em homenagem a Nossa Senhora 

Aparecida, mas infelizmente o Parque está lá tomado com um monte de material e 

ninguém sabe quando vai ser desocupado e até se vai voltar a ser um Parque de 

Cavalhada, uma coisa que a gente lamenta muito.  

Já contei aqui várias vezes que estamos adentrando o Estado de Alagoas todo, o sertão 

e agreste, com cidades patrocinando a Cavalhada, enquanto que a nossa terra, que é o 

celeiro, o berço da Cavalhada Alagoana, não tem mais o Parque de Cavalhada, que foi 

surrupiado, vamos dizer assim, do povo de Atalaia. 

Vamos agora nos reportamos a eleição. Quero aqui dizer que o povo mostrou a sua 

força, no primeiro ato e quebrou todos os prognósticos de pesquisas mentirosas e 

inventadas, que passaram até ao mundo todo. Dizia-se que a esquerda iria ganhar a 

eleição no primeiro turno. Graças a Deus, o povo se uniu, a família brasileira toda está 

vendo esse momento, está vendo que o Brasil está no trilho certo, do progresso, da 

esperança e da realização da família brasileira. E, vai, com certeza, reeleger o Capitão 

Bolsonaro como Presidente do Brasil, no dia 30 de outubro.  

Gostaria também de dizer que temos aqui agora o prazer de chegar nessa Tribuna e 

dizer que nós conseguimos. Alexandre Ayres e Rafael Brito. Cumprimos assim uma 

meta que nós tínhamos questionado antes da eleição. Cumprindo a missão, fico muito 

orgulhoso de ter o deputado estadual como o quarto mais votado aqui em Atalaia. E o 

deputado federal, como o quinto mais votado. Uma pessoa jovem que fez uma viagem 

meteórica, onde em menos de 45 dias, galgou todos os degraus de dificuldades e 

conseguiu emplacar o mandato de deputado federal. Gostaria de mandar uma Moção 

de Parabéns para os deputados Alexandre Ayres e Rafael Brito, pela votação. 

Alexandre Ayres 1.017 votos e Rafael Brito 1.068 votos.  

Quero agradecer a toda minha equipe. Em especial, André Luiz, Fernando e Lucas, e a 

Dona Rosimeire como sempre, que estiveram a frente das ações. Nós lançamos um 

desafio e fizemos uma campanha diferenciada, onde pouco aparecemos publicamente, 



mas que nas urnas a gente conseguiu mostrar que o trabalho sério é respeitado. Por 

isso quero agradecer a todos aqueles que fizeram parte da equipe de Alexandre Ayres 

e de Rafael Brito. 

Também de todos os senhores vereadores, onde estamos vendo aqui a eleição de cada 

um deputado. Alguns não conseguiram êxito, como o candidato André Monteiro, do 

nosso amigo Anderson. E a gente lamenta, porque a derrota do André, enfraquece 

politicamente o nosso município. Atalaia precisava ter um representante daqui, tendo 

em vista que tudo aqui hoje é de fora. Eu também parabenizo a deputada Fátima, que 

conseguiu a vitória.   

Mas, ainda uma surpresa melhor, onde o nosso deputado estadual, foi uma surpresa 

que ninguém sabe nem dizer como. Em Maceió obteve mais de 23 mil votos. Marechal 

Deodoro quase 11 mil votos. Rio Largo mais de 2 mil. Em Pilar 1.800 e pouco. Atalaia 

1.017. E, ontem recebemos muitos cumprimentos pela votação expressiva. Outra vez, 

volto a frisar que não foi Fernando Vigário só, foi a equipe Fernando Vigário, que 

quando se une, para trabalhar e mostrar resultado. Isso a gente agradece a todo povo 

atalaiense. 

Quero daqui conclamar mais uma vez a família atalaiense. Vamos dar as mãos, vamos 

nos unir mais e vamos no dia 30 votar de novo 22, para Bolsonaro ser o futuro 

presidente”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Toda população de 

Atalaia, transmitida pelo Atalaia Pop e pela Rádio local. Meu amigo Zé Maria da Flor da 

Serra, minha amiga Karla.  

Hoje venho a essa Tribuna para agradecer. Agradecer a Deus primeiramente, pela 

força que nos deu para a gente superar todos os obstáculos que teve e a gente ter essa 

vitória no município de Atalaia. Agradecer a toda a minha equipe de Ouricuri, minha 

equipe do Porangaba, minha equipe da Branca, minha equipe da Sapucaia, da 

Brasileira, de Atalaia, da Boa-Fé. De todo o município. É uma equipe diferenciada, que 

trabalha por amor e carinho ao vereador Mauricio Tenório. A gente contra o sistema, 

ainda tivemos 835 votos para o estadual e 883 para o federal. 

Eu tenho que agradecer a essa população, porque essa população já começou dá o 

sinal da resposta. O Distrito de Ouricuri é um Distrito de gente de bem, que mostrou e 

deu a resposta a essa prefeita. Uma equipe que fizeram lá, com fiscais comprando 

voto, com o pessoal da Prefeitura fazendo o que queria, e o deputado Francisco 

Tenório teve 242 votos e ela teve menos de 300 votos no Distrito de Ouricuri. 



A minha equipe de Porangaba, que fizeram o que fizeram lá, a minha equipe mostrou 

raça e teve 180 votos lá, enquanto ela só teve 314 votos lá.  

A Branca de Atalaia, vereador Tacinho, já começou a dar a resposta a ela. Onde só teve 

800 e poucos votos, com uma equipe de vereador, de suplente de vereador, com 

secretário de Fianças, com Secretaria de Educação ameaçando o povo. E o povo 

começou a dar a resposta. 

Santo Antônio dos Milagres deu a resposta também. 204 votos ela teve lá. Mostra que 

essa oposição, essa classe política, os vereadores saíram fortalecidos desta eleição. 

Vereador Anderson Medeiros, vereadora Lays, vereador Tacinho, vereador Fernando 

Vigário, vereador Neto Acioli, vereador Alexandre Tenório, que não votaram na equipe 

da Fátima.  

Os outros estão de parabéns também. Fizeram um planejamento, mas o planejamento 

deu errado. Quiseram 10 mil votos no município de Atalaia, caiu pra 6 mil. As 

pesquisas que diziam de 90% de aprovação, baixou demais.  

Só tenho a agradecer a vocês e vamos continuar a luta. Como o vereador Fernando 

Vigário falou aqui do ônibus da hemodiálise, essa semana vou ter que viajar dentro do 

ônibus da hemodiálise, seguindo, pois quero ver quem vai botar gente que não precisa 

de hemodiálise, lá. Vou se acordar quatro horas da manhã e vou seguir ele daqui à 

Maceió e vou vim de volta. Quero ver quem vai entrar nesse ônibus, que não seja o 

povo da hemodiálise. Começou agora. Já tô há dois anos, mas a oposição continua  e 

vou começar a mostrar os desmandos.  

O que aconteceu em Atalaia é um alerta para a classe politica. Você se unem, ou 

defendem o povo ou vai receber a resposta que esse povo está recebendo aí. Essa 

classe aqui trabalhe para o povo, para salvar o mandato de vocês, pois se vocês não 

trabalharem para o povo, vão ficar sem mandato.  

O vereador Mauricio Tenório só tem a agradecer. Me sinto feliz Karla, porque a gente 

tá  em Ouricuri com uma perseguição que a gente teve e a gente ter essa votação. O 

povo dizia que lembrava da gente, pois sabe que somos nós que estamos lá, não esse 

povo que é perseguidor e que vem de fora.  

Atalaia mostrou que nem a turma da Xuxa adiantou. Não adiantou se vestir de Xuxa 

para enganar. Não adiantou querer ser falsa romeira do Padre Cícero, para querer 

enganar a população. Isso não adiantou. A população vai dar o troco daqui há dois 

anos, para colocar esse povo no caminho que não era nem para acertar o caminho de 

Atalaia. 

Minha gente, muito obrigado. E eu continuo forte, pois sei que tenho vocês do outro 

lado para me dar força. E tenho o meu deputado estadual por trás de mim, que me dar 



o suporte. Tem o meu deputado estadual que diz ao vereador Mauricio para fazer o 

meu trabalho e contar com ele.  

Meu deputado federal perdeu, mas ontem ele ligou pra mim e agradeceu a toda 

Atalaia, a minha equipe, os votos que teve aqui em Atalaia. Teve a humildade de me 

agradecer, dizendo que o povo de Atalaia correspondeu ao meu trabalho. 

Minha gente, um abraço a cada um de vocês atalaienses. E, a oposição irá continuar, 

para defender esses desmandos que tem no município de Atalaia. Um xero a cada um 

e vocês e um abraço apartado no coração de cada um atalaiense. Muito obrigado. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Meu bom dia a todos. Meu bom dia senhora presidente em exercício aqui hoje, a 

quem quero saudar a todos vereadores em nome da vereadora Lays Melo. Nossa 

amiga Cida Melo aqui presente. Ao meu amigo e advogado Dr. Bruno. Ao Kal Acioli. Ao 

Toni que foi vitorioso também nesse peito de federal, que vai botar a faixa de federal 

no peito do Dr. Alfredo Gaspar, meus parabéns pra ele. 

Vim a esta Tribuna mais uma vez, feliz e orgulhoso da minha equipe. Ao contrário de 

alguns, que vão subir a esta Tribuna e dar desculpas, se justificar do que aconteceu 

neste ultimo pleito. No futebol, a bola pune, o time que não faz gols, ele leva. E, na 

politica, as urnas punem também. 

Quero dizer a vocês que o trabalho de Marcos Rebollo foi feito de maneira especial 

neste ano. Sempre fiz dessa forma a minha politica, que o Toninho já votou no meu 

deputado, sem fiz ela com excelência. Fiz ela voltada para estender para a minha daqui 

a dois anos. Então, não venho para aqui pregar mentiras, fazer média, mas sim venho 

para aqui agradecer a todos os munícipes em geral, em especial aqueles que fazem 

parte do grupo Marcos Rebollo, que mais uma vez fez sua parte em depositar um voto 

na candidata de Marcos Rebollo. Muitas das vezes nem pergunta quem é o candidato, 

mas vota neste vereador que vos fala.  

E, vou dizer mais, se preocupem em dizer onde falhou, onde erraram, porque eu 

trabalhei de quinta a domingo sem parar. E há daquele que faz parte de algum grupo 

de vereador, abrir a boca para dizer que os vereadores não saíram nem de casa. Pouco 

importa, mas, o sentimento do trabalho cumprido, mostrou a vocês que números 

ainda existem em nosso município. Os números não mentem, o dois e dois são quatro 

em qualquer lugar do mundo.  

Eu apoiei um deputado aqui em Atalaia, logo após ser eleito em 2012, onde tive 691 

votos e fui pra 782 votos com Marcos Madeira. Sou um dos vereadores que mais deu 

voto do que teve. Mas, lá depois do meu discurso, teve outro feito desse aqui também, 

pois teve um vereador candidato, que deu mais voto do que teve. Está de parabéns. 



Vou dizer o nome dele, aguarde. Dei a Marcos Madeira 782 votos. Isso no primeiro 

mandato de Marcos Rebollo, um cara jovem e com pouca experiência na minha vida 

pública. Isso me credenciou para ir 1.067 votos na minha eleição, pois fiz da de 

deputado, uma extensão pra minha.  

E, anos depois, não foi diferente. Apoiei Antônio Albuquerque e Nivaldo Albuquerque 

depois de mais de 20 anos sem ele vim para Atalaia. Depois que ele foi apoiado por 

Sebastião Batalha, que todos vocês conhecem a história, pois Fernando e Tacinho 

eram vereadores aqui nesta Casa. Antônio Albuquerque teve 752 votos e Nivaldo com 

924. Mas, eles sabem o porquê saiu com só isso, pois tinha vaga para mais votos. Mas, 

fui limitado. Mas, onde eu chegou escuto dizer que o deputado Antônio Albuquerque 

falou bem do Marcos. Isso me orgulha deputado, me orgulha em ouvir isso de um 

deputado que tem mais de seis mandatos na Assembleia e tem um filho deputado 

federal, que ficou fora agora, mas por duas vezes assumiu uma cadeira na Câmara 

Federal do Brasil. Onde chegam rasgam elogios a Marcos Rebollo e diz que em Atalaia 

tem um homem de bem, que cumpre com suas promessas. Esse homem sou eu. Não 

sou diferente de ninguém, mas tenho as minhas qualidades. Que cobrem os meus 

defeitos  também, porque ninguém é perfeito.  

Os números mostram. 782 Marcos Madeira, 1.067 Marcos Rebollo nas urnas. Na outra, 

924 a Nivaldo e 752 a Antônio Albuquerque, e na outra 1.051 a Marcos Rebollo. E, 

porque agora seria diferente?  

Quero aqui parabenizar a deputada Fátima Canuto, por ter tido mais de 6 mil votos 

aqui em Atalaia. Eu fiz parte desses votos, mas também se não quiser, pode tirar os 

votos que Marcos Rebollo deu e dar baixa. Agora, dizer que a gente cruzou os braços, 

jamais. Não venho para aqui dar satisfação não, mas estou mostrando números, que 

político de mandato vive de números. Vocês que tiveram seus números agora obtidos, 

façam uma reflexão deles, do que deu certo e do que deu errado. Vai servir pra vocês. 

Vai servir pra alguém. 

Quero dizer que o meu compromisso é honrado todas as vezes. Nunca fiz politica para 

trair ou enganar, mas sim para buscar êxito e resultado para aqueles que eu apoio. 

Está aqui o deputado Arthur Lira, que em viva voz, por duas vezes aqui em Atalaia, 

falou que tinha o desejo de ter Marcos Rebollo ao lado dele. Isso deputado, aumentou 

muito mais o meu compromisso de brigar e lutar por cada voto seu. E você saiu de 

4.800, para mais de 5 mil votos de federal. Faço parte também dessa votação sua. 

Tenha certeza que trabalhei sério. Trabalhei forte para lhe representar deputado, pelas 

ações que você já fez em Atalaia e pelas ações que você faz todos os dias em Alagoas e 

a nível de Brasil. Arthur Lira merece um voto. É para estar disparado sempre nas urnas 

de Atalaia. Sempre falei e nunca escondi a vontade de dar um voto a Arthur Lira. 



Também nunca escondi a vontade de dar um voto a uma deputada que muitas vezes 

vem aqui em Atalaia, que é a deputada Fátima Canuto. A minha segunda casa é o Pilar, 

pois tenho 12 anos de vida pública lá, como servidor daquele município.  

Quem fez com que Marcos Rebollo fosse para esse grupo, foram suas ações deputada. 

Foram suas ações Renatinho. Foi o convite da prefeita Ceci Rocha. E honrei com 

hombridade. E vocês sabem o que foi determinado para Marcos Rebollo. O que vocês 

determinaram, eu passei muito mais, porque tenho compromisso com o meu povo e 

depois de domingo, começou a minha. E eu não podia deixar pra trás os meus. Os 

meus vão chegar comigo, atravessando desertos, atravessando oásis. É na fome, é na 

dor, é na doença. Vou sempre estar ao lado do meu povo, ao lado dos meus que me 

acompanham e que acreditam em Marcos Rebollo há mais de 10 anos. E, eu não posso 

decepcionar ele.  

Quero aqui dizer a vocês, que façam uma reflexão. Estou aqui hoje nesta Casa 

voltando para agradecer cada um daqueles que ouviram os meus conselhos, os meus 

pedidos para votar em Fátima Canuto e Arthur Lira. O meu muito obrigado, porque o 

homem tem que ser grato e saber voltar pra agradecer. Dos dez  leprosos, só voltaram 

um. Mas, Marcos Rebollo volta pra agradecer. É isso que me mantem na política, pois 

tenho a humildade de voltar e agradecer aqueles que me acompanham.  

Quero aqui dizer a vocês, que o que foi combinado, o que foi limitado, foi cumprido 

mais uma vez. Me saiu vitorioso de uma política a nível de estado. Me saiu vitorioso 

em saber que tenho uma equipe que trabalha comigo e não me abandona. O que mais 

me alegra é saber que tive o compromisso honrado com cada um de vocês. 

Quero aqui também parabenizar a todos os vereadores que apoiaram seus deputados, 

que deram votos. Em especial, quero aqui dar um destaque, depois de tantas 

conversas, de tantas desconfianças de alguns, quero dar um destaque na política de 

Atalaia. Quero mandar uma Moção de Parabéns para o deputado Arthur Lira, em 

nome de Marcos Rebollo, dizendo que foi um prazer fazer parte de seu grupo. E, se 

quiser, continuarei fazendo. Mas, se não quiser, a minha missão foi cumprida com 

você Arthur Lira. 

Mandar outra Moção de Parabéns para a deputada Fátima Canuto. Dizer que foi um 

prazer fazer parte do grupo dela e dizer que estarei presente aqui, se ela quiser 

também. Como você que estão junto com deputados por vários mandatos, estarei aqui 

para ajudar mais uma vez.  

Em especial, o destaque dessa política aqui, quero mandar um abraço para o meu 

amigo João Severo. Um cara simples, humilde e que deu uma votação expressiva para 

Cibele Moura. O que mais me impressiona, é dar uma Moção de Parabéns também 

para o meu amigo Yai. Yai não tem mandato, mas deu 454 votos ao Chicão. Parabéns 

Yai. Quero dar outro parabéns, pois ele deu ao federal 451. Mande uma Moção para o 



Yai. Destaco nesta Casa hoje o meu amigo Yai pela votação expressiva, o meu amigo 

João Severo que deu essa votação expressiva. 

Dizer que quem tem limite é município. Marcos Rebollo não tem limite não. Me 

aguarde e vamos à vitória com fé em Deus, porque, a partir de segunda-feira, começou 

a minha campanha. Eu, meu povo e Deus. Esses sim eu tenho que agradecer todos os 

dias, pois se não fossem vocês, jamais eu  estaria nesta Casa representando 50 mil 

habitantes”. 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

“Bom dia a todos. Hoje venho mais uma vez nesta Tribuna agradecendo a Deus e a 

toda a minha equipe que me acompanhou nesta dura batalha, que foram essas 

eleições de 2022. A gente sabe que não é fácil. A gente ver toda a correria que temos 

durante esse período eleitoral. 

Quero agradecer ao pessoal que é mais ligado em mim. A minha esposa Leila. O meu 

irmão Roberto. A minha filha Itauany que se faz presente hoje e está até aqui me 

filmando.  

Você atalaiense, que acompanha a dura batalha do vereador Anderson Medeiros, 

todas as dificuldades que o vereador Anderson Medeiros enfrenta durante esse longo 

período que vive na vida pública. Você que me conhece, mas do que ninguém sabe, 

que quando levo um político na sua casa e agradeço muito por você abrir as portas, me 

ouvir e entender, vai saber que vou chegar com uma pessoal que vai tá me ajudando e, 

futuramente, ajudando você, porque quando a gente tem uma pessoa que olha pra 

gente, aquela pessoa que tá lá e olha pra mim, que vai olhar pra você, que através de 

mim ele vai retribuir tudo que você junto comigo fez.  

Não vou citar o nome de todas as pessoas que me acompanharam, que abriram a sua 

porta, até de madrugada, porque não tive tempo de visitar todos numa hora boa. 

Disse a você, meu amigo, minha amiga, o melhor pra gente é esse aqui. E a gente sabe 

que não é toda batalha que a gente vence, mas sabendo que não vamos vencer, temos 

que cumprir com o nosso compromisso.  

Eu fiz um trabalho até sem o senador Mário Agra saber, mas todo o meu trabalho foi 

feito pra ele. Não tinha contato nenhum, mas não tinha senador e procurei uma 

pessoa boa e encontrei no Mário Agra. Pedi as pessoas com quem conversei, que 

desse um voto a ele. Como pedi para o André, para o Gustavo e para o Rui.   

Agradeço a todas as pessoas que foram nas urnas e deram um voto para os meus 

candidatos.  Que abraçaram a minha causa e lamentaram junto comigo as dificuldades 

que nunca vão deixar de existir. Problemas todos nós temos, todos nós vamos ter. A 

gente nunca vai deixar de ter problemas. Uma pessoa me disse uma vez que chegou na 



Igreja Evangélica e disse ao pastor que ele queria se livrar dos problemas. O pastor 

pediu para a pessoa sentar e começou a fazer uma oração, pedindo para que a pessoa 

viesse a falecer. A pessoa levantou e perguntou ao pastor se estava pedindo para ele 

morrer. O pastor disse sim, pois só se livra dos problemas quando morre.  

Podem ter certeza que em 2024 vou tá na sua casa, com o melhor candidato. Pode não 

ter sido dessa vez agora, mas da próxima vai ser. Pode não ter sido bom agora, na 

próxima é. Você que confia em mim, pode ter certeza que o que for bom pra mim, vai 

ser bom pra você. Levo a política na seriedade, não brigo com meus amigos por causa 

de política. Todos os compromissos que fizer, pode ter certeza que vou honrar. 

Eu perdi uns quatro ou cinco amigos nesta campanha, por ter destino. Então, sei que 

um amigo mais próximo me procurou dizendo que estava precisando resolver isso. Eu 

disse não posso. Nunca disse a um amigo meu, a um eleitor meu, que resolvia um 

problema amanhã, sabendo que não ia poder resolver. 

Tive uma gratidão muito grande ao André. Cumpri com o meu compromisso. Quando 

cheguei pra ele na eleição e disse ao André, me ajude, ele disse ajudo. Tudo o que eu 

pedi, ele retribuiu. Fiz a campanha dele, igual eu fiz a minha, não teve diferença 

nenhuma. As vezes conversando com os amigos, e eles diziam que seu estava mais 

empenhando do que na minha. Eu disse que é porque quando dirijo um carro de um 

amigo meu, tenho mais cuidado do que o meu.  

É uma sensação de dever cumprido. Trabalhamos. O André disse que queria dois mil 

votos em Atalaia, teve quase 1.800 votos. Foi muito bom. Gostei. Muito obrigado mais 

uma vez.  

Disse agora a pouco que não brigo com meus amigos por conta de política. Vamos para 

a discussão, correria, mas levar para o pessoal, jamais. Teve uma eleição que eu era Zé 

do Pedrinho e o Neilton Paz estava no Cisne Branco, muito meu amigo, e ele era Chico. 

Estava na churrascaria eu e o meu irmão Roberto, e os mototaxi pediram para pagar 

uma Coca de dois litros. Uma Coca era quatro reais. O Roberto estava do meu lado e 

me pediu para mandar outra Coca, que três Cocas são 12 reais. E 12 era o número do 

Zé. Do Chico era 14. Quando cheguei no caixa perguntei ao Neilton quanto tinha ficado 

as três, o Neilton disse 12 e depois se ligou. Depois disse que era 14. Iamos pagar a 

mais? Então, ele cobrou 11 reais nas três Cocas, tirou um real para não cobrar 12. A 

gente leva isso na esportiva. A eleição passa e as amizades ficam. 

Aprendi uma coisa com o Gilvânio Soares. Eu tava do lado, ele não falou pra mim não, 

mas disse que os amigos da política hoje são os inimigos de amanhã e os inimigos de 

hoje, são os amigos de amanhã.  

Então, muito obrigado a todos vocês. Principalmente a vocês que abriram as suas 

portas, receberam o vereador Anderson Medeiros, na honestidade, no dever cumprido 



que nada se acaba, só fortalece. E, daqui a pouco estou por aí de novo, sentado na sala 

de vocês e levando o meu nome e o nome da melhor pessoa que vai me representar e 

vai representar vocês.  

Que Deus abençoe a todos e um bom dia”. 

Vereador Tacinho (PP) 

“Mais uma vez inicio as minhas palavras agradecendo ao todo Poderoso, Deus do 

universo. Muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um uso da Tribuna, por 

mais uma luta política passada neste domingo. Dizer os meus agradecimentos a Deus 

por tudo. 

Agradecer a equipe TC, a equipe Lelo Maia, a equipe que por muito tempo tentaram 

menosprezar, tentaram diminuir, mas maior é Deus. 

Agradecer a um trabalhador rural, sem fama de cabo eleitoral, sem fama de fazer 

acordos, colocar dinheiro no bolso e não render. Desconhecido, meu amigo da 

Ouricuri, que não vou citar o nome, pois podem ir até na casa dele tentar perseguir. 

Obrigado por eu ter chegado na quinta-feira, antes da eleição, e ter rendido 32 votos 

para o deputado Lelo Maio e para Marx Beltrão ainda foi mais. Meu muito obrigado a 

vocês da Ouricuri. 

Esses mesmos agradecimentos eu estendo para mais um trabalhador rural, do corte de 

cana, do Distrito Porangaba, que abraçou a causa com um mês antes, e conseguimos 

dar a Lelo Maia 58 votos nas urnas de Porangaba.  

Agradeço ao pessoal da Chã da Jaqueira, dos Assentamentos, da Sapucaia, do Deus É 

Fiel, do Nazaré, dos Olhos D’água, da Vila e da Rua de Cima, que me renderam 237 

votos a Lelo Maia. Vila, Centro e Rua de Cima.     

E, especialmente ao meu Povoado Branca de Atalaia, que quem é de lá sabe que 

pensavam que eu tinha abandonado a Branca. Quando foi faltando exatos 16 dias para 

as eleições, o Tacinho disse que vou pra minha terra e vou mostrar a esse povo 

perseguidor, que está tentando fazer política diferente, que Tacinho é filho natural de 

Branca de Atalaia. Me orgulho de dizer que sou, mas sou um profissional da política. 

Quanto mais tentaram me diminuir nas casas, botando para moer nas casas das 

pessoas que achavam que era minha, ligava para mim dizendo que deixaram isso, isso 

e isso. Eu dizia, pega mais. E, foi dessa maneira o tempo todo.  

Eu não coloquei um adesivo sequer na casa de seu ninguém, porque sabia que o tipo 

de política que estava sendo feito, era ver um adesivo e botar topado em cima, para 

tentar tirar o voto.  



Tivemos mais de 20 mil votos apurados, então, dá pra cada um dos candidatos cumprir 

com seus compromissos, sem perseguição, sem arenga, sem briga. Está de parabéns 

Lays Melo e Cida Melo pela votação do deputado delas. Está de parabéns meu amigo 

Mauricio Tenório. Parabéns Anderson Medeiros pela votação do meu amigo André 

Monteiro. Parabéns Fernando Vigário. Parabéns Toni Barros. Parabéns Neto Acioli. 

Parabéns Marcos Rebollo pelo trabalho que foi feito com Fátima Canuto. Parabéns 

Anilson Júnior, vereadora Janaina. Parabéns todos. Agora, não precisava certo tipo de 

política. 

Domingo, terminou a de deputado. Seis horas da noite começou a de prefeito. 

Começou a nossa de vereador. Então, é daqui pra frente, que todos nós, eu estou 

fazendo a reflexão de onde deu certo o meu trabalho e onde deu errado. E, tá na hora 

de mudar, porque certo tipo de política, meu vereador e amigo Marcos Rebollo, é feio. 

Ficou feio para algumas pessoas, que não quero citar o nome de qual grupo é. Só sei 

que tem que se pensar e ver daqui pra       frente, que é uma nova eleição. 

Não sei o que foi que aconteceu que Branca de Atalaia, com 4 mil votos, Ouricuri com 

2 mil votos, Porangaba com 1.400 votos e com todo trabalho, com todo empenho, 

com toda dedicação, com o grupo maior que já foi feito na história daquela região, ter 

apenas 1.300 votos. Então, algo deu errado, para quem trabalhou errado. 

Só digo o seguinte, quem sabe de futebol é quem joga, é quem já jogou, é quem 

participa. Quem sabe de Cavalhada é Fernando Vigário, é aqueles que entendem da 

Cavalhada. Quem sabe de Vaquejada é aqueles que sabe o que é o esporte da 

Vaquejada. Quem sabe o que é raquete, sabe o que é tênis, é quem pratica. E, dar um 

recado a todos que estão nos ouvindo, quem entende de política é quem faz política. 

Os políticos de Atalaia, de mandato e sem mandato, precisam ser respeitados e 

precisam ser olhados com bons olhos, porque são eles que sabem conduzir o voto para 

a urna. 

Está de parabéns todos os vereadores, está de parabéns a prefeita, está de parabéns 

Fátima Canuto, está de parabéns André Monteiro, que mesmo perdendo a eleição, foi 

um guerreiro. 

Que Deus ilumine a mente de cada um, para ver e fazer com quê não haja injustiça. 

Tenho certeza absoluta, que como um ditado antigo que diz que o pau só cai nas 

costas do mais fraco, quem vai pagar vão ser os contratados. Por que essa votação que 

teve a candidata Fátima Canuto, merecedora do segundo mandato, pode ter certeza 

que os contratados fizeram parte, os vereadores fizeram parte disso, mas as vezes 

quem trabalhou errado, alguns intocáveis, não vai ser admitido se falar que alguém 

errou. Mas, é só um comentário que estou falando, pelos comentários que ouvi aqui 

de desemprego, de uma coisa ou de outra. 



Estou junto a prefeita Ceci Rocha, conte comigo para dar sustentação ao seu mandato. 

Está fazendo um bom mandato, temos que melhorar e vamos melhorar, acredito eu. 

Agradecer agora por 1.704 votos do nosso deputado federal Marx Betrão, o galego. 

Agradecer Anilson Júnior, ao presidente Cicinho e a outras famílias que aqui votaram 

em Marx Beltrão. E, ao Tacinho que vos fala. Foram 1.704 votos em Marx Beltrão. Com 

muito orgulho, agradeço a todos da família TC, da família Lelo Maia, pelos 620 votos 

que conseguimos aqui nesta cidade. Na minha querida Branca de Atalaia, com muito 

orgulho, pois sou Boca de Grude, sou papa  jaca, 293 votos. Muito obrigado. Estamos 

juntos. Contem comigo. 

Que Deus toque no coração de cada um de vocês, principalmente das autoridades, 

para que esqueçam o ódio, perdoem. Vasos nós aceitar que o erro foi nosso. Eu acho 

que ainda errei, pois queria dar mais votos que isso. Mas, o meu erro, peço a Deus que 

me perdoe e vamos a luta. 

Meu bom dia e um abraço a todos”. 

Vereadora Lays Melo (PSC) – Presidente em exercício 

“Minha fala aqui é apenas para agradecer a equipe, a família Lays Melo, por todo 

trabalho. Foi um trabalho muito árduo, onde trabalhamos muito. Como sempre a 

gente deseja dar o melhor aos nossos deputados, mas, graças a Deus foi uma votação 

boa. Não ficamos satisfeito, pois sempre queremos ajudar muito mais a quem também 

nos ajuda.  

Dizer ao Marcos que enquanto ele for deputado, enquanto estiver disputando, terá 

nosso apoio, pelo seu trabalho, pelo social. Eu era uma criança e acompanho o 

trabalho dele.  

Gostaria de parabenizar a todos os vereadores, sem exceção. Aqueles que tiveram 

êxito com seus deputados, aqueles que não. Mas, todo mundo viu em Atalaia o quanto 

os  vereadores desta Casa desempenharam um belíssimo trabalho. 

Que todos que foram eleitos, trabalhem sempre muito mais por Atalaia”. 

.        

   


