
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 18 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 Tacinho (PP) 

“Bom dia a todos. Mais uma vez quero iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus 

por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de fazer uso da Tribuna. 

Simplesmente para agradecer e pedir a o todo poderoso que ilumine a mente de cada 

um da gente, principalmente das autoridades do Legislativo, do Executivo e do 

Judiciário. Que nós possamos ter um segundo turno equilibrado. Mas, não é 

equilibrado na questão de quem vai ganhar ou quem vai perder, é da gente aceitar o 

resultado das urnas. 

Estamos vendo em todo o Brasil, comportamento de pessoas fanáticas, que não estão 

aceitando os resultados das urnas, tanto de um lado, como de outro. Eu quero dizer o 

seguinte, eu, a minha posição cabe a mim, não mais a ninguém.  

Como no primeiro turno existiu uma oportunidade da gente escolher naquele 

momento, quem a gente queria, existe o segundo turno, para que se você mudar de 

opinião, se estudou melhor, analisou melhor e quiser mudar, isso chamasse 

democracia. Quem queira mudar ou queira continuar, tanta para Governador, como 

para presidente, temos que aceitar o que vem dos resultados das urnas. 

Peço que quando passar essas eleições, tenham calma, tenham paciência, porque o 

ditado mais certo é esse, o povo tem o Governo que merece. Meu muito obrigado”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Meu bom dia a todos. Saudar a todos os presentes, em nome do nosso presidente 

Cicero Melo. Aos amigos que estão aqui presentes na Casa. A todos os atalaienses que 



estão nos ouvindo. Senhor presidente, a sessão de uns dias para cá está sendo mais 

observada, os amigos me perguntam se está ao vivo no Atalaia Pop, se está ao vivo na 

Rádio Atalaia FM. Isso é muito importante.  

Trazer as informações ao nosso povo, trazer as nossas propostas, mostrar o seu 

trabalho de dia a dia, aqui no município da gente. 

Vereador Tacinho, faço da sua fala, as minhas. Isso serve para o nosso Plenário e para 

o nosso trabalho Legislativo, que cada um tome a sua posição, tenha o seu 

posicionamento. Digo de viva voz, que vou está aqui para respeitar cada posição dos 

nobres colegas. Temos que ter maturidade para entender que temos o Poder 

Legislativo e o Executivo, e cada um que saiba fazer uso dele e que se expresse da 

maneira que achar melhor. Que cada um conduza a sua vida pública, do jeito que você 

tenho o seu entendimento e queira mostra pra população o seu trabalho. 

Aqui nesta Casa vamos ter sempre a situação e a oposição. Vamos está sempre aqui, 

tentando entender e outros tentando mostrar a realidade, outros mostrando trabalho, 

a sua independência, a sua prestação de contas com quem nos colocou aqui. 

Costumo sempre ser muito objetivo e coerente nas minhas falas e nas minhas posições 

e no meu posicionamento nesta Casa. Quero aqui dizer a vocês que temos uma 

Câmara com 13 vereadores, 13 cabeças pensando diferente e 13 cabeças, as vezes 

concordando com tudo. Quantas vezes votamos aqui em um projeto de forma 

unanime. E quantas vezes dividimos opiniões sobre projetos, sobre Indicações, sobre o 

que é melhor para o servidor do município, para o cidadão, o que é melhor para a 

nossa Atalaia. 

Dizem que toda unanimidade é burra, mas nesta Casa, quando todos os vereadores, de 

forma unanime, assinam um projeto, não é burra não. É coerência, é ver que esse 

projeto é voltado para ajudar, para atender a população. 

O vereador Mauricio é oposição, mas votou em muitos projetos que vem para 

beneficiar o povo. Que essa Casa saiba dividir e entender o posicionamento de cada 

edil desta Casa, como cada edil vai subir nesta Tribuna para se expressar e de que 

forma vai conduzir a sua vida pública, dentro e fora do Parlamento.  

Tenho medo as vezes de tomar uma decisão nas ruas, as vezes já veio vontade de dar 

uma resposta a alguém, mas me seguro, me controlo, porque somos representantes 

do povo, somos vereadores que representam a população. Somos políticos eleitos 

para estar aqui respeitando, atendendo e muitas vezes reivindicando o que é de 

direito da população. Muitas vezes esquecemos até de nós, para fazer o que é para o 

povo.  



Estamos aqui quase encerrando 2022. Passamos pela prova da eleição de deputado, 

muitos saíram gigantes, muitos com duvidas, muitos acham que saíram pequeno. Mas, 

foi o termômetro para cada um. Como se diz no futebol, talvez a eleição de deputado 

foi um treino, foi um pré-treino para a nossa disputada daqui a dois anos. 

Então, que se preparou bem, quem se condiciou bem fisicamente, mentalmente, vai se 

dar bem lá na frente. Quem tiver duvidas nesta caminhada, que conserte. Que venha 

parar para entender. Muitas das vezes, a gente tem que ouvir. 

Eu já errei muito na minha vida. Já tomei decisões que as vezes compromete até a 

minha vida, mas nunca fui de dar ré, nunca fui de enganar, de fazer duplo sentido nas 

minhas decisões. Então é isso, é conduzir decência, é andar certo, para que a gente 

seja modelo para alguém. Que a gente seja espelho para as pessoas, que olhem e diga 

que temos um vereador que já ouvi muitas vezes. 

O que mais me orgulha nesses meus 10 anos de vida pública, é quando vejo amigos 

que votam em outros amigos, que dizem que nunca votou no Marcos, pois tem 

compromisso com vereadora ou vereador tal, mas que se pudesse, votaria em mim. 

Isso me orgulha, pois mostra que estou no caminho certo, que estou na linha certa. 

Temos que ser espelhos para as pessoas e mostrar que somos um pouco diferenciado, 

não economicamente ou fisicamente, mas nas ações.  

Isso aqui gente não é uma guerra, não é um ringue, não é um octógono de MMA. Aqui 

são 13 vereadores que estão aqui em prol da população, pois uma decisão errada que 

tomamos aqui, ela vai refletir por 10, 20 ou 15 na vida de um servidor, na vida de um 

munícipe. Isso é que devemos estar preocupados. Cada um vai tomar sua decisão e 

escolher o caminho que achar melhor. 

Então, vamos ter paciência, para que a gente chegue nesta Tribuna e saiba respeitar 

cada um dos amigos, cada um dos pares. Hoje dou sustentação a prefeita, amanhã 

posso estar do lado de lá. A vida é feita de mão dupla. Como disse o amigo Neto há 

minutos atrás, temos que olhar sempre para o para-brisa, pois retrovisor, já passou. 

Mas, também não esquecendo que na hora que você parar para encostar o carro, para 

dar uma ré, o retrovisor é muito importante para você não bater e não dar cabeçadas 

na vida.  

Estou pregando aqui, até uma paz dentro do Parlamento. Vamos conduzir a Casa da 

forma que é melhor. E que todo mundo venha expor suas insatisfações e indignações 

aqui. Mas, sabendo que hoje estamos aqui na maioria de sustentação e tem uma 

minoria de oposição, mas trabalhando em prol dos munícipes atalaienses.  

Esquecer os problemas. Quando saiu de casa, por muitas vezes vinha pra esta Casa e 

dizia que hoje não quero ir, porque não estou me sentindo bem. Mas, tinha que vim 

para cumprir a minha missão, para contribuir. E, outra, quando falo de uma decisão 



que reflete no funcionário de 15 a 20 anos, está ai quando o vereador Marcos Rebollo 

votou na farra das gratificações, que aqui tinha gratificações que incorporavam com 2, 

4 anos e hoje só incorpora com 10 anos ininterruptos. Decisões que temos que tomar 

para que não venha onerar os cofres públicos, que não venha trazer o prejuízo a 

população, principalmente o servidor de Atalaia, da Prefeitura. 

Tomei decisões aqui nesta Casa, juntamente com meus amigos vereadores, onde 

falamos de Guarda Municipal, de Educação, trabalhamos pra Saúde. 

A Guarda Municipal, quando cheguei nesta Casa, para quem não lembra, ela recebia 

30% do risco de vida. Com três meses, o ex-prefeito Manoel da Silva Oliveira, o 

Professor Mano, de mais 20%, ficou 50%. Depois Zé do Pedrinho, com Indicação nossa, 

ficou 70%. Já tem Indicação nossa, neste Governo, para chegar a 100%. Estamos 

esperando a prefeita sancionar, para que venha chegar a 100%, merecido, do Guarda 

Municipal de Atalaia. Não só os Guardas de Atalaia, mas das outras cidades, são 

merecedores de 100%. É merecedor de ter uma VTR digna para trabalho, de ter uma 

sede digna para trabalhar, para ter um descanso para almoçar. É importante tratar o 

guarda com carinho, pois é a nossa Policia Municipal. Os vereadores que bateram a 

porta da Guarda, foram atendidos com respeito, com carinho e com a preocupação do 

guarda em servir a população.  

Circula por aí um vídeo no Hospital onde fizeram vídeo, fazendo criticas ao guarda 

municipal, que puxou no cabelo da cidadã e que espancou. Eu não vi isso em momento 

algum, porque o vídeo não mostra agressão do guarda. Mas, em contrapartida, tem 

uma servidora que está em seu exercício no Hospital, que foi agredida e ela falou que 

se fosse preciso, viria a esta Casa provar. 

Então, antes de julgarem, de condenarem, esqueçam um pouco a parte politica, o 

vermelho e o azul, e vamos a realidade, na coerência, esquecer a divergência política e 

não vamos crucificar um pai de família, que deixa sua família para tirar um plantão de 

24 horas e ser prejudicado só por interesse político. Então é isso, o vídeo em momento 

algum mostrou que o guarda agrediu alguém, mostra agressão do guarda. Mas, sim, 

mostra o guarda defendendo tanto a servidora pública, como o loca pública que é o 

Hospital.  

Então, quero aqui dizer que o meu respeito a Guarda Municipal, ao servidor deste 

município e a todos vocês que se fazem presentes aqui, pois circulo bem em todos os 

gabinetes desta Casa, circulo bem em todo o Plenário, pois tenho acesso livro a todos 

vocês.  

O vereador tem que entender que está do lado da situação, da oposição e que isso vai 

nos levar até 2024. Estamos nesta Casa representando 50 mil habitantes. 



Quero aqui, desde já, mandar mais uma vez o meu abraço, o aperto de mão e o 

carinho a um líder, amigo e irmão que é o Thyago Tenório da Guarda Municipal. Esse 

cara que mora no meu coração e que tenho um carinho imenso por ele”.  

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras vereadoras aqui 

presentes, excelentíssimos senhores vereadores. Toda a população de Atalaia, onde 

está sendo transmitida pelo Atalaia Pop e pela Rádio local.  

Hoje venho a Tribuna desta Casa, para parabenizar a quem fez festa do Dia das 

Crianças. Muitos Povoados foram feita festas das crianças. Eu também fiz lá em Boa Fé, 

teve vereadores que fizeram e pessoas da sociedade. Agora, eu como parlamentar 

desta Casa e representante do povo, fico muito triste em ver a Barbie Girl enganando a 

população de Atalaia. Como é que se veste de Barbie, se veste de sereia, para enganar 

as crianças do município de Atalaia? Teve uma festa e não deram um presente a uma 

criança. Quando uma criança vai para uma festa, que é dia das crianças, ou um Natal, a 

criança ela espera ganhar uma lembrança, um presente. Então, a festa que houve no 

município de Atalaia teve banda, teve Barbie Girl, teve até a Liga da Justiça. O líder 

esqueceu as vestes dele, que era o Robin. Até isso no nosso município tem. Agora, lida 

da Justiça, sereia, para enganar a população do meu município? Se faça uma festa das 

crianças, dando presente as crianças, dando o confeito, o picolé, o algodão doce, 

porque a criança gosta disso. 

Quando terminei a minha festa na Boa Fé, que voltei, encontrei ainda um momento de 

criança vindo de ônibus e as mãos arrastando as crianças, que estavam chorando, 

porque não ganhou presente. Isso é uma falta de respeito e consideração com as 

crianças do nosso município.  

Teve uma festa das agentes de Saúde, que soube até que vai ser descontado e 

colocada falta, porque teve a festa dos agentes de Saúde. Isso é um absurdo o que 

acontece em nosso município. 

O meu avô, José Tenório de Albuquerque, ele morreu com 100 anos e 3 meses de 

idade. Ele me dizia, meu neto, quando você for falar de alguém, ou for tomar uma 

atitude, você passe a língua no céu da boca, sete vezes. Assim vai pensando no que vai 

dizer, no que vai fazer, para não tomar decisões precipitadas e depois voltar atrás.  

Eu vou mostrar aqui um áudio que saiu no grupo, de um vereador. Esse áudio, ele 

mostra que o vereador Iatanderson divulgou que seria oposição. Mas, tá lembrado que 

falei aqui que no nosso município tinha o big fone, que duas horas antes acabou de 

tocar. Então, fica feio vereadores, fica feio população de Atalaia. 



Eu e o vereador Fernando Vigários, somos a única oposição. Não tenho rabo preso 

nenhum. O que vim aqui dizer que é oposição agora, é porque foi cortado os 

benefícios que tinha. E, se voltar, é porque dobrou os benefícios que tinha. Vocês, 

população de Atalaia, entendam isso. Isso é feio e vergonhoso. Agora, também peço 

ao Ministério Público, ao Dr. Bruno, porque isso aqui já é um passo para Vossa 

Excelência investigar esse Governo, porque é um balcão de negócio. Vereador para 

defender prefeita aqui, tem que negociar. Se aperta e depois volta atrás.  

Tô na oposição, não tem dinheiro que me compre. Não tem pressão que me compre. 

Eu desafio e a história vai mostrar, que o vereador Mauricio Tenório não se vende,, 

não tem medo e tô aqui para defender a população da minha querida Atalaia. Estou 

aqui para defender e vou continuar defendendo. Agora, quem faz média aqui, vocês 

escutem, porque daqui a dois anos vai ter eleição e é a hora de vocês darem a resposta 

a quem faz esse tipo de compromisso, a quem não vem para esta Casa com o 

compromisso de defender o povo de Atalaia. Vem com compromisso de defender 

interesses particulares. 

Tenho a dizer a vocês, que continuem comigo. Quem tiver denuncia para fazer, chame 

o vereador Mauricio Tenório que vou lá mostrar a realidade que está acontecendo no 

município, porque aqui vive de fantasia, de princesa e a ditadura continua.  

Essa prefeita da enganação, da enrolação, tá mostrando a vocês. Essa festa mostra que 

enganou a vocês. Enganou as crianças, enganou as mães, dizendo que tinha presente, 

mas não tinha um presente. As crianças saíram tristes, chorando. Isso é feio. Dizer 

população, que vocês é quem fazem eu forte. Muito obrigado”. 

Vereador Anilson Júnior (MDB) 

“Bom dia a todos. Primeiro agradecer a Deus mais uma oportunidade de está aqui 

sendo a voz do povo de Atalaia e, juntos, a gente discutir, conversar, dialogar e chegar 

no entendimento, pois no final, sempre quem tem que ganhar nas discussões desta 

Casa, sair favorecido é o povo de Atalaia. E assim vem sendo no decorrer da minha 

vida pública aqui nesta Casa.  

Passa momentos, a gente ver situações que criam algumas divergências, a gente ver 

vereadores que uma hora é sustentação, outra hora é oposição, mas no final, todo 

converge para o bem do povo de Atalaia. 

Quando se tem uma oposição e ela é coerente, ela levanta a temática e toda temática 

é discutida. Se tiver coerência, é melhorada e o resultado final volta para o povo de 

Atalaia, como sempre vem sendo feito, durante meus dez anos de vida pública aqui em 

Atalaia. 



Quero agradecer a cada um dos senhores vereadores, pelos seus posicionamentos, até 

porque, no final a gente se entende.  

Em nome do presidente da Casa, gostaria de saudar a todos os vereadores presentes 

na sessão de hoje. Aproveitar e estender uma saudação honrosa, em nome da 

professora Leila, para todos os professores de Atalaia, para todos os professores de 

Alagoas, para todos os professores do Brasil. No último dia 15 tivemos a comemoração 

do Dia dos Professores, dia dos mestres. É um prazer enorme ter vários amigos e fazer 

parte dessa categoria, que ao longo de décadas, vem trocando experiências, 

aprendendo com gerações e contribuindo para uma sociedade melhor. 

Vereador Anderson Medeiros, me permita levantar uma temática com Vossa 

Excelência e com o vereador Mauricio, pois, vereadores, a pouco tempo atrás tomei a 

decisão de  me retirar do grupo de vereadores,  porque vi que estava muito turbulento 

e com muitas fofocas. Eu peço a cada um de vocês, que trate com respeito e com 

dignidade o que acontece dentro do grupo de vereadores, pois o que acontece dentro 

da sua casa, não é para ser pra rua. Vereador Mauricio, de forma equivocada ou 

imediatista, abre um áudio que ocorreu dentro do grupo. Vereador, o vereador 

Anderson tem o direito de se pronunciar publicamente e ele vem se pronunciando nas 

suas redes sociais e já vem mostrando que é oposição. Essa atitude que o senhor 

tomou é lamentável e uma falta de respeito não só com o vereador Anderson, mas 

com todos os vereadores desta Casa, porque, o que acontece lá no grupo, os diálogos, 

as conversas, tem que ser tratada na Casa, pois no final quem ganha é o povo de 

Atalaia”.           

Vereador Anderson Medeiros (PSC) – Aparte 

“Para Vossa Excelência ver, olhe o áudio que ela me manda. Dizendo que o áudio 

vazou. Eu disse a ele que quando mando um áudio, é pra vazar. Estive na situação, sou 

oposição. Não deve a minha vida política, a minha vida pessoal, financeira, nem ao 

Mauricio e nem a ninguém. Vou fazer a oposição nesta Casa, respeitando todos os 

vereadores do jeito que respeito hoje. Venho conversando com o Mauricio há muito 

tempo, porque ele é um cara explosivo quando quer tomar alguma atitude que 

favorece a ele. Ele acha que eu hoje na oposição, vou favorecer a ele. Não estou aqui 

para acompanhar o Mauricio, pois quem é o Mauricio para eu acompanhar ele. Eu 

tenho a minha vida politica e o Mauricio tema dele. Eu corro atrás dos meus objetivos 

e o Mauricio do dele. Ele não fique esperando que vou tá aqui, fazendo cama pra ele 

se deitar. A minha vida é olhando pra frente, o que passou, passou. Fui conversar com 

ele e disse que não vou fazer politica aqui dentro, brigando com os meus pares não. 

Ele disse a minha que eu já ia começando errado. Se o Mauricio está pensando que eu 

sou um calouro nesta Casa, bestão, ele tá enganado. Respeito muito ele, é um dos 

caras que gosto aqui. As vezes me estresso com ele, mas é um dos caras que gosto 

aqui na Câmara, como tenho um respeito por todo mundo. Eu tava com o meu 



discurso pronto, eu ia dar. Não dei, porque quando cheguei aqui, ele estava com o 

meu áudio aberto. Por que? Pra mim intimidar, não me intimida não. Eu disse que não 

vou fazer o meu pronunciamento hoje, mas na outra terça-feira, eu faço. Você vai tá aí 

para me escutar, mas não conte comigo para tá brigando com A ou B não. Sou 

oposição. Amanhã ou depois, se achar que posso ser situação, que vou agradar, ajudar 

a alguém, estou aqui para ajudar. Não entrei na política pensando na minha vida 

financeira não. Eu entrei na política, porque sempre gostei de ajudar o meu povo e vou 

continuar ajudando, tanto aqui, quanto lá fora. Achei que aqui ia ser mais fácil, mas o 

estresse aqui dentro é complicado. Muito obrigado peoa aparte”. 

Vereador Anilson Júnior 

“Preciso externar para a população, que diversos vereadores já tomara a atitude de 

sair do grupo de vereadores, que é um grupo onde discutirmos a matéria da Casa, por 

conta disso, porque sempre fica um vereador ou outro, fazendo fuxico, fofoca, 

arrumadinho, querendo se beneficiar de alguma forma. E isso é muito feio. 

Da mesma forma que ocorre no grupo de vereadores, tenho a certeza que você 

cidadão, quando tem o grupo da sua família, que discutem as coisas dentro deste 

grupo, vocês não querem que vá pra rua, porque causa um mal estar com algum 

parente. E, a Câmara, a Casa Hilton Agra, é uma família de vereadores.  

Peço aos senhores mais uma vez, que reflitam nas suas atitudes, como profissionais, 

para depois na ir para as ruas e cobrar do povo respeito e atenção, se vocês não fazem 

isso, se vocês não fazem o seu dever de casa. 

Tive o prazer ainda, de visitar nesta última sexta-feira, diversos colegas professores 

para dar aquele abraço. Participei de algumas confraternizações envolvendo os meus 

colegas professores. De certa forma, como pude, ajudei a diversas festas encabeçadas 

por eles.  

Assim como também parabenizar a todas as escolas deste município, através do seu 

corpo docente, de professores, de técnicos, de educadores, que começa no porteiro e 

termina na direção, que fizeram, em cada canto desse município, uma bela festa do 

Dia das Crianças para a comunidade escolar. Tive o prazer de visitar algumas escolas e 

a honra de acompanhar todas elas nas redes sociais. Realmente dar pra ver e entender 

o carinho e a importância que a Educação tem para o município de Atalaia.  

É preciso também deixar aqui público a minha satisfação de ter participado da festa do 

Dia das Crianças, promovido pela Prefeitura de Atalaia. Tive o prazer de levar a minha 

filha e no outro dia, quando ela acordou, disse que quero ir de novo pra festa da 

prefeita. A criança ela é inocente vereador. A criança se encanta com tanto 

brilhantismo, com tanto personagem. Piscina de bolinha, pipoca, algodão doce, várias 



e várias atrações, distribuição de presentes. Realmente está de parabéns a turma do 

Governo, a turma da Prefeitura, que fizeram uma grande festa nesse município. 

Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus”. 

.        

   


