
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 22 de Março de 2022 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

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

sessão: 

 

Vereador Cicinho Melo (PSC) – Presidente da Câmara 

“Quero aqui, em nome de Luciene, coordenadora do Movimento do Deus É Fiel, quero 

dizer a todos que se sintam em Casa, porque a Câmara de Vereadores está aqui para 

ajudar, para que seja resolvida a reivindicação de vocês aqui. Aqui não tem ninguém 

contra o movimento, aqui tem vereadores que vão ajudar a resolver de forma 

definitiva o problema do Deus É Fiel, que já era para ter sido resolvido e precisa ser 

resolvido. Peço a vocês que façam uma comissão e venham aqui na Câmara conversar 

com os vereadores, para que juntos possamos resolver o problema de vocês. Isso junto 

com o município, junto com o Governo do Estado e junto com a CAIXA Econômica”.  

Vereador Tacinho (PP) 

“Primeiramente inicio minhas palavras agradecendo a quem tem poder, que é Deus. 

Muito obrigado senhor Deus. Que Deus ilumine a todos, muito obrigado por mais um 

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

Desta vez faço uso da Tribuna da maneira que sempre pensei em fazer, com a 

participação do povo. Somos treze vereadores treze representantes do povo e nada 

melhor do que se fazer política, do que ser vereador com a participação do povo. 

Estou lendo aqui a faixa moradia digna e o direito social. Isso é o mínimo que 

presidente, Governo e Prefeitura tem pra fazer. 

Falar sobre algumas Indicações que estou fazendo para o Povoado Branca de Atalaia, 

no qual só nascido, criado e resido até hoje. Para que se coloque refletores no campo 



de futebol denominado Lourival Vieira, o Louro Preto e a construção de dois vestiários 

para os atletas trocarem de roupa.  

E, também, a iluminação, porque naquele Povoado como em outros também, não tem 

nada que se faça durante a noite. Que seja colocado refletores no determinado 

campo. 

Outra Indicação, semelhante a esta, mas desta vez é a terceira Indicação que faço pra 

mesma coisa, simplesmente para recuperar a Quadra de Esportes de Branca de 

Atalaia, denominada Carlos Eugênio Martins Mendes. Não está em perfeitas 

condições. Também estou pedindo na minha Indicação, que seja feito vestiários.  

Tem aqui também uma Indicação para passar a patrol nas áreas da Fazenda Toca, 

Vitória, Carnaúba e região. Que tendo em vista das chuvas, passar a patrol para 

melhorar aquela localidade, principalmente para aquelas pessoas do campo, que 

plantam, para ter um acesso melhor para vir a sua feira livre com a sua agricultura, 

com o seu produto, para escoar melhor. 

Também tem uma Indicação para que seja feita uma lanchonete na Praça Central de 

Branca de Atalaia, que tem o nome do meu saudoso pai, que tenho muito orgulho de 

dizer que sou filho de Aluísio Martins de Almeida. Dizer também que aquela praça foi  

doação o terreno do vereador Tacinho. Não vendi por preço nenhum, simplesmente 

doei e foi feita a praça. Na gestão de quando foi construída, colocaram o nome da 

praça de Aluísio Martins de Almeida. Como antes existia uma lanchonete, mas  foi 

destruída, e que seja feita na praça central uma lanchonete que serve a toda a 

população  do Distrito Branca de Atalaia. 

Não quero dizer pra Luciene, mas sim para todos vocês, que estou aqui eleito por 

vocês, pelo povo e é para o povo que eu tenho que trabalhar e dar atenção. Não estou 

aqui para fazer média para presidente, Governador, nem prefeito e nem prefeita, 

estou aqui para trabalhar, porque não foram eles  que deram o meu mandato, quem 

deu o meu mandato foi o povo e Atalaia e ao povo sou grato. 

Encerro minhas palavras pedindo a Deus que dê sabedoria a todos do nosso município 

de Atalaia, principalmente as autoridades, para que não maquie coisas erradas contra 

a população e fala o que tem que fazer, que é trabalhar em prol da comunidade ”. 

Vereador Cicinho Melo (PSC) – Presidente 

“Quero passar essa mensagem para vocês que vieram hoje aqui. Recebi no meu 

whatsapp uma informação que não tem ordem de despejo para vocês. A reforma das  

casas vão ser feitas com vocês lá,  não vai sair ninguém. Essas palavras são do Poder 

Municipal, da prefeita. Junto com a prefeita luta a Câmara de Vereadores, para que 

não desamparem as pessoas que precisam. Se a prefeita está dizendo que não vai ter, 



não vai ter, porque tem palavra. Vamos todos os vereadores abraçar essa causa, para 

sentar e reforçar para que ninguém seja prejudicado. Tudo o que a prefeita me disse, 

vem cumprindo”.  

Vereador Fernando Vigário (MDB)     

“Em nome de todos os representantes dos moradores do Deus é Fiel, saúdo a Luciene. 

É uma pauta digna e que faz com que vocês mereçam cada vez mais uma solução 

definitiva. 

Viemos a Câmara hoje fazer um pronunciamento totalmente consternados pelos 

problemas que a gente vê no dia a dia do nosso país, onde a desigualdade social é cada 

vez mais deprimente. Nós vemos um Governo que tem dado apoio a todas as áreas, 

onde todos os municípios, nesses dois anos de pandemia, tem recebido apoio. Mas, 

infelizmente a disparidade é muito grande.  

Nos causa tristeza falar sobre isso aqui, mas aconteceu um fato em Patos na Paraíba, 

que faz com que a gente fique arrepiado. Um garoto de 13 anos tirou a vida da mãe, 

de um irmã de sete, baleou seu pai que ficou paraplégico. O pai era um politica 

aposentado com 56 anos. Se lá, no meio da sociedade, de uma classe quase alta, de 

média a cima, acontece um fato desse. O menino sem estudar e o pai foi castigar, tirou 

o celular e ele simplesmente matou a mãe, atirou no pai e no irmão. E o delegado disse 

que o choque maior dele foi quando soube que o pai sobreviveu. Pra gente ver onde 

está a maldade, onde ela se instala,  sem a gente saber de onde veio ou de onde vem. 

Lamentável isso. Citamos isso aqui como exemplo. 

Tá aqui essa luta. Naquele dia estávamos aqui, num sol a pino, cheguei em casa 

passando mal e tive que tomar remédio para controlar a pressão. E, a briga de vocês 

continua. A esperança é mínima.  

O senhor presidente me desculpe, pois o senhor não tem culpa, mas as palavras aqui 

somem ao vento.  

Aqui quero falar dos funcionários do SAAE, pois tem o dinheiro em caixa e estão aí 

necessitado de vocês, sem futuro nenhum, com as famílias perdendo o apoio que 

tinham par sobreviverem com dignidade. 

Quero aqui dizer que esse pessoal que aqui estão é das casas que foram invadidas. 

Mas, a outra frente também não está diferente. Passamos ali todos os dias e aqui disse 

que no dia que o Governo vim, leve ele lá para ver que cheiro agradável que tá lá. 

Disseram que iam fazer e até hoje. Quantos dias já tem que o Governador esteve? 

Mais de um mês. O Minha Cidade Linda quando quer faz 20 ou 30 quilômetros de 

asfalto e porque não faz o concerto de um bairro onde muita gente está. Só uma casa 



que conhece de perto são 13 crianças e é um absurdo viver numa lama daquela, com 

uma fedentina insuportável. 

Não estou aqui para crucificar a prefeita e nem quem quer que seja, mas a condição 

social e financeira não permite que após um ano e Governo, continue aquela 

catástrofe. Uma favela, pois mesmo que você tenha sua casa bonitinha, mas não tem 

condições de saúde, ela vira uma favela. Infelizmente. Sem querer menosprezar quem 

quer seja que more lá. 

A nossa briga é para defender os direitos e direito tem que direito anda. Quero 

parabenizar a todos e dizer que a luta é grande e é uma insanidade lutarmos contra os 

grandes. Mas, os pequenos juntos são grandes também. Quem tá aqui está com um 

mandato outorgado por vocês. Quem tá lá também e tem a obrigação de resolver com 

trabalho, dignificando a vida de vocês. Quantas e quantas vezes já foi feito acordo com 

a CAIXA e a Justiça infelizmente diz que não pode trabalhar ao vivo, porque alguém 

pode morrer infectado. E o povo que está aqui atrás de sua casa? E não tem sequer o 

apoio das autoridades. 

Hoje é um dia muito triste para nós. Só de reclames, mas pedindo a Deus que ilumine a 

mente de cada um, que fortifique a força de vocês e que um dia tenhamos dias 

melhores para todos”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Quero fazer uma Indicação ao Executivo, onde peço a isenção da taxa para as 

associações que não tenham fins lucrativos. Associação dos Taxistas, Mototaxistas, de 

Vans. Agora lembrando que essa isenção é da Associação e não do permissionário, 

porque alguém pode achar que estamos abrindo mão do permissionário, mas não, ele 

terá que pagar normalmente. Agora, Associação que não tenha fins lucrativos, que ela 

seja isenta, até porque tem na Lei daqui do município, que pode haver essa isenção. 

Mandar um grande abraço e uma Moção de Parabéns ao Emerson, ao Beto que 

organizaram a Cavalhada no Povoado oca da Mata. Uma Moção de Parabéns para 

Dona Renilda do Povoado Boca da Mata também.   

Não esperava pela visita de vocês, mas sejam bem vindos à Casa do Povo. Queria 

muito que essa situação já estivesse resolvida. Já estou nesta Casa há 12 anos e essas 

casas foram distribuídas em 2010. Lhe pergunto, de que forma foram distribuídas as 

casas do Nazaré? De que forma foram entregues as casas do Deus É Fiel? São 

problemas velhos que refletem hoje. 

É como entregar casas, entregar bairros sem saneamento, sem dar água. A conta vai 

vim. Tá aí o Jagatá e o São Sebastião. Naquele momento que o cidadão ganha a casa, é 

a melhor coisa do mundo, mas, futuramente vai ter a casa semi-inundada por um 



planejamento errado de alguma gestão que passou, não olhou pra isso e refletiu pra 

isso.  

Lembro que quando entrei aqui, fui eu quem pediu o cadastro de quem foi 

contemplado no Deus É Fiel e no Nazaré. Quero que me respondam se foi justo 

deixarem aquelas casas da Beira da Pista e da Vila, no Mutirão do Jenipapeiro, na Beira 

Rio onde ainda encontra-se moradores nessa casa. Se a justiça é pra um, é pra todos. 

Vamos fazer o seguinte ver quem tá lá estabelecido no Nazaré e se tinha condições 

realmente de ser contemplado. No cadastro que veio para esta Casa vi muitos erros e 

muitos apadrinhamentos e muitas coisas erradas na forma da distribuição. Quem foi 

penalizado? O povo. O cara que está numa encosta, numa barreira, na área de risco. 

Essa distribuição foi feita com Defesa Civil, com secretária de Assistência social e agora 

refletiu em vocês. Não estou aqui para tirar o direito de ninguém, estou aqui para dá o 

direito e representar vocês. 

E as pessoas que estão cadastradas desde 2010 no Deus É Fiel, esperou a cartinha para 

chegar na casa dele e não chegou. Como é que fica? Quero que vocês que tenham 

cadastro, fiquem na casa e quem está cadastrado, entre também. Agora, sabemos que 

quem habita o Deus É Fiel e o Maria de Nazaré, tem muitos que não são merecedores 

para estar nessas casas. Ninguém tá aqui pra tá contemplando quem tá errado, mas 

sim o que é certo. Jamais sairei da minha casa para tirar o direito do cidadão. 

Sabemos que muitos de vocês saíram de sus casas sem tomar café, que deixaram de 

trabalhar, perderam a diária de hoje para estar aqui reivindicando uma coisa que é 

direito de vocês. Mas, botem uma coisa na cabeça de vocês, tem muitos que estão ali 

que não tem direito. Eu conheço profundamente, porque fui um dos vereadores 

remanescentes de 2012. É você comer um sanduiche com a carne estragada, mata sua 

fome naquele momento, mas a infecção intestinal vai vim daqui a alguns dias. Foi o 

que aconteceu na entrega do Nazaré e do Deus É Fiel, feita de forma errada, ingrata e 

covarde com vocês população. Reflete hoje. O cenário é esse aqui hoje. 

Peço senhor presidente, que me traga o cadastro de 2010 dos que moram no Nazaré e 

Deus é Fiel, que vocês vão ver se quem tá lá são merecedores, ou se tem casas e 

condição social de viver fora dali. Também pedir se quem tá lá hoje, são os verdadeiros 

donos.  

São coisas que refletem. Para me tomar uma posição nesta Casa, para me dar um voto, 

tenho que pensar duas vezes, para não errar. Talvez as minhas palavras pode ser dura, 

mas é melhor ser verdadeiro do que vender ilusões a vocês. 

O que aconteceu é que contemplaram pessoas que não eram para estar ali e 

continuam. Repito, Jenipapeiro, Vila Davi, Mutirão, Beira Rio, encostas, Buraco do 

Jacaré. Me respondam? Quero que venha de novo o cadastro do Nazaré, dos que tem 



casa, quem não tem, dos que negociaram casas por som, por carro, por moto. E aí? A 

prefeita vai pagar? Não estou com procuração para defender ela, mas está 

acontecendo o que falei sobre o passaporte estragado.  

Procurem saber quem era o secretário da Pasta, a Defesa Civil, quem era o prefeito 

que distribuiu estas casas e se foi da forma justa. Isso é o que tem que passar para 

vocês e não jogar pedras e vim culpar pessoas que não estavam nem aqui.  

Quero que a prefeita cumpra a palavra que disse ao lado do Governador, que 

mantenha o seu posicionamento de reformar a casa, mas dando o direito de quem 

tem. Vai ficar na casa quem tem cadastro. Agora, quem não tem, quem mora em outra 

cidade, quem invadiu, quem veio só para tirar o beneficio, esse vai ter que sair e dar 

espaço para quem tem cadastro. Conheço pessoas que viajaram, que voltaram e me 

perguntando ao vereador se iria perder a casa. Fico sem respeito, mas o direito é dela.  

Podem vim aqui todos os dias, em todas as sessões, pois fico feliz em ver vocês. Podem 

ter certeza que quem tá aqui tem o cadastro, ou não?  Venho fazer uso da Tribuna 

para passar a mensagem da pessoa que tem que brigar pelos seus direitos. 

É por isso senhor presidente, que aqui peço que se faça um novo recadastramento, 

que traga quem mora no Nazaré hoje, quem mora no Deus É Fiel, quem tem casa em 

Atalaia hoje, quem são contemplados. Um novo recadastramento. Vocês que tem 

cadastro, tem direito. E, os que não tem cadastro, que precisa de um teto, tem que 

tirar os que não tem direito de tá ali, para colocar vocês.  

Depois que fizer esse levantamento, passado por uma sabatina desta Casa, conte 

comigo, porque tenho certeza que no Nazaré e no Deus é Fiel tem gente que não tem 

direito de tá naquelas casas”. 

Vereador Tacinho (PP) 

“Como há pouco minutos Vossa Excelência citou que esse problema não vem de hoje, 

de muito tempo. Inclusive também acompanhei. Mas, acho que devemos esquecer o 

que passou. Concordo plenamente com as palavras da Luciane. Nós temos que, 

através do nosso mandato e conhecimento, pedir as autoridades competentes para 

que seja sanado o problema. As pessoas que estão lá morando, por mim não é pra sair 

um. E, aqueles que estão no cadastro, mas não foram contemplados, que o Governo 

Federal faça casas para eles morarem. Concordo com as palavras de Vossa Excelência. 

Se esse cadastro fosse feito bem feito, com critérios, não tinha dado errado, não 

tinham vendido as casas por som, por bicicleta, por motos. Na época existiu 

politicagem nos cadastros. Como disse, vamos esquecer o que passou, quem estiver 

morando não é para sair e os que estão cadastrados e não foram contemplados, que o 

Governo Federal, através das Câmaras do Brasil, todos os deputados, tem que ter 

responsabilidade de cobrar. Daqui a pouco vão bater nas nossas casas para pedir voto. 



Conte comigo você e estou de pleno acordo com o que o meu amigo vereador Marcos 

Rebollo está falando”. 

Marcos Rebollo 

“Que venham mais projetos habitacionais para o nosso município. Mas, que nessa 

emergência, que seja dado a quem tem direito. A nossa briga é para que não haja 

desigualdade e deslealdade. Da forma correta. 

Para encerrar, dizer que a promessa que a prefeita fez com vocês, o compromisso que 

ela fez há um mês atrás,  tenho certeza que ela vai cumprir, porque a gestão não vai 

ser irresponsável de fazer um compromisso com o povo, com a população que abraçou 

a campanha dela e deixar vocês de mão. Tenho certeza e confio na gestão da prefeita 

Ceci Rocha, que ela vai cumprir com vocês e faça a reforma. E, não tem ordem de 

despejo nenhuma, até agora não vi”. 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

“Antes de convidar o nobre vereador Rudinho, quero retificar aqui vereador Marcos, o 

que Vossa Excelência disse. O Conjunto Nazaré foi dado pelo Governo por politicagem. 

Isso todo mundo sabe. O Conjunto Deus É Fiel nunca foi entregue, foi invadido. Na 

época eu era vereador e acompanhei a invasão. Quando queriam fazer a mesma 

politicagem do Nazaré, as pessoas que estavam cadastradas no Deus É Fiel foram pra 

porta e entraram apulso. Isso é fato, porque acompanhei ao lado da vereadora Marta 

Albuquerque, pois erámos oposição ao Governo da época. Nos chamaram, pois 

estavam usando o mesmo critério do Nazaré, no Deus É Fiel. 

A Câmara, a prefeita, o Governo do Estado, a CAIXA Econômica, vamos ter que achar 

uma solução para o problema do Deus é Fel, independente de quem tenha cadastro ou 

não, vai ter que ser resolvido. Tem gente lá que não tem cadastro, mas não se 

enquadra naquela moradia, mas tem gente que não tem cadastro e se enquadra, pois 

não tem onde morar. 

Podem ter certeza, que se essa ordem de despejo existir, pode contar comigo para ir 

pra frente, para impedir que vocês sejam despejados. Falo por mim, não falo por 

ninguém. Recebi aqui uma informação que não tem. Se tiver, vamos brigar e estou do 

lado de vocês”.     

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

“Bom dia a todos os presentes e bom dia a todos os atalaienses que nos acompanham 

pelo Atalaia Pop e pela Rádio Atalaia FM.  

Bom dia a toda população que vieram nos prestigiar e fazer suas reivindicações aqui na 

Câmara de Vereadores. É justamente sobre a luta de vocês que devemos aqui ter a 



maior responsabilidade e está sempre ao lado do povo, nas suas lutas, porque o 

politico que estiver longe do povo, está longe desta Casa aqui. 

A questão particularmente do Deus é Fiel, que se enquadram vocês, primeira a posição 

do vereador Rudinho, sou a favor de que todos os moradores que estão no Deus É Fiel, 

continuarem nas suas casas e buscarem de certa forma regularizar o seu registro, a sua 

moradia. 

Ano passado teve uma manifestação que vieram aqui pra porta da Prefeitura, teve 

uma reunião interna onde eu presenciei, o pessoal da Polícia presenciou, a Luciene 

entrou, onde a prefeita Ceci Rocha garantiu que ninguém seria despejado das casas. 

Garantiu também que iria lutar junto as autoridades, junto a CAIXA, junto ao Governo, 

para que aquelas casas fossem todas reformadas. Entendendo do sofrimento que 

vocês já vinham passando ao longo dos anos. Todos os atalaienses conhecem o 

problema do Deus é Fiel. Mesmo sem vocês estarem aqui, todos os atalaienses 

conhecem o problema do Deus É Fiel. Vocês me conhecem e eu conheço muitos de 

vocês. 

Vocês vem sendo maltratados há muitos anos. Há mais de anos que vem sendo 

maltratados e isso é injusto com vocês. Tenho certeza que quando foi na última 

eleição agora, a maioria de vocês votaram pela mudança, cansados das 

irresponsabilidades das gestões anteriores que deixaram vocês a minguas, com a falta 

de cuidados. 

E, todo esse problema que vocês estão enfrentando há mais de uma década, tenho 

certeza que a prefeita Ceci Rocha, com empenho, vai conseguir resolver. 

Venho aqui passar pra vocês que não sou eu que estou dizendo, é informação, pois 

quando vocês vem com uma queixa, a gente vai atrás. O pessoal garantiu que não tem 

nenhuma ordem de despejo para os moradores do Deus é Fiel.  

O Governador esteve com vocês há um mês atrás. Ele disse que vocês serão 

despejados ou não? Ele disse que vocês não seriam despejados. Disseram que iriam 

reformar, dar continuidade a reforma das casas do Deus é Fiel. Está programado até o 

final de março, segundo informações do Governo, a retomada da reforma dessas casas 

do Deus É Fiel. 

Tem como vocês continuarem morando naquelas casas? Vocês precisam de água, de 

saneamento, de infraestrutura. Estou dizendo que a casa do jeito que tá, ela não é 

digna para moradia de vocês. Vocês precisam que a casa tenha água, energia, 

saneamento. Vocês precisam disso e o Governo vai reformar a casa com vocês lá. O 

que ele quer é que após terminar de reformar casa com vocês dentro, vocês vão 

assinar um documento dizendo que aquela casa foi reformada com vocês dentro. Pois, 

ele reforma a tua casa, vai reformar a do vizinho e daqui a pouco a sua casa está toda 



deteriorada. Do jeito que existe pessoas de bem como vocês, tem muitos vândalos que 

se aproveitam da casa para vender, para vender casa, vender pia, vender janela. Isso 

presenciou e temos vários e vários vídeos no município rolando. A preocupação é em 

não ter a irresponsabilidade de fazer o mau trabalho que sempre foi feito”. 

Vereador Marcos Rebollo - Aparte 

“Quero pedir mais uma vez aqui para vocês veremos absurdo que foi feito na 

distribuição de 2010. Os nomes são claros e identifiquei para mais de 15 pessoas que 

tinham casas, que tinham uma condição de vida diferente de vocês e foram 

contemplados no Nazaré. Que venha para está Casa, pois quero mostrar de que forma 

foi feito lá atrás. Que isso não se repita no Deus é Fiel”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Então, saibam todos vocês, que eu como vereador e como representante também do 

grupo da prefeita, vocês podem contar comigo, no que for em relação a despejo, sou 

totalmente contra. Não admito nenhum atalaiense perder o direito a moradia. Estarei 

sempre ao lado de vocês. A única coisa que sou contra são pessoas que não são 

atalaienses e vem se aproveitar da situação e depois vender, e deixar o meu amigo 

atalaiense sem casa novamente. A essas pessoas não tenho a mínima vergonha de 

dizer que sou contra vocês estarem no Deus é Fiel, sou a favor de estarem os 

atalaienses que não tem casa. Podem contar com o meu apoio, pois acho que o direito 

é de vocês”. 

Vereador Alexandre Tenório (MDB) – Aparte 

“Referindo-se diretamente ao pessoal do Deus é Fiel, quero só dizer uma coisa a vocês 

como exemplo do que pode acontecer com vocês. Garantir eu não posso garantir 

nada, porque não sou dono da empresa e nem sou Governador. Mas, minha mãe fez 

uma reforma a pouco tempo em casa e praticamente tirou o telhado da casa todinho. 

Tem 70 anos de idade e não saiu de dentro da casa. O que tem que faz com vocês, é 

que corram para fazer a reforma, que vocês recebam a casa de vocês através de 

documentos para que possam registrar. O que estou vendo aqui é que estão todos 

sem casa, o negócio bolando e ninguém resolve”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Finalizando as minhas palavras aqui, quero deixar o meu compromisso em estar 

lutando com vocês no que seja justo, em relação a permanência de vocês na casa, 

durante qualquer tipo de reforma e que não haja nenhum tipo de despejo. 

Luciene me conhece de pequeno e no que precisar, se for dentro de uma luta justa e 

digna para o povo, pode me procurar como vereador, que estudamos qualquer tipo de 



situação e, tenho certeza, que quando estiver agindo de forma correta, todos vocês 

podem contar comigo. 

Fiquem tranquilos, pois a palavra quem deu foi o Governador, a reforma já vai 

começar e disse que ninguém seria despejado e nem vai ser. Vocês vão de uma vez  

por todas, depois de uma década de luta, conseguir uma moradia digna dentro do 

Deus é Fiel. 

São 260 casas que estão para serem reformadas. Vão ter essas 260. O deputado Arthur 

Lira esteve aqui na semana passada, ele é um dos responsáveis pelas emendas e 

recursos, juntamente com o pai dele, o ex-senador Benedito de Lira, para construção 

daquelas casas. Vários vereadores pediram e ele se comprometeu em mandar mais 

recursos para Atalaia, para construir mais casas. O que nós vereadores tem que buscar, 

juntamente com a Prefeitura ou seja quem for, é para buscar, além dessa reforma, que 

venham mais recursos para construir mais 500, 1000, 2000 casas, pois quanto mais 

casas sendo construídas para a nossa população, melhora em tudo na nossa cidade, 

melhora a mão de obra dos atalaienses que vão tá trabalhando e melhora a qualidade 

de vida de vocês que vão ter de uma vez por todas uma moradia. 

Deixo aqui o meu respeito a cada um de vocês. Se quiserem me procurar 

individualmente, seja para qual for o assunto, estou de portas abertas sempre. Contem 

comigo e com o meu pai Zequinha Collor. No dia que seu estiver contra o povo, tenho 

certeza que se botar o meu nome para ser julgado, vocês vão me dar as costas. 

Contem comigo, pois respeito a cada atalaienses com vocês não poderia ser diferente, 

que merecem inclusive um respeito e tratamento maior pela dificuldade e luta que 

enfrentam naquele Conjunto”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“A toda população de Atalaia transmitida pela Rádio e pelo Atalaia Pop, em especial a 

essa turma que veio para Casa do Povo hoje cobrar os seus direitos. Tem o apoio do 

vereador Mauricio Tenório. 

Solicitar ao acesso da Casa que faça um Projeto de Lei solicitando um ponto facultativo 

nos Distritos Ouricuri e Porangaba, na data do seu Padroeiro. Ouricuri é dia de São 

Sebastião e Porangaba dia de São José. Que seja feito esse projeto de Lei para 

aprovarmos aqui, criando esse ponto facultativo nas datas dos Padroeiros.  

Hoje venho aqui mais uma vez mostrar a população que dei entrada num oficio hoje 

na Prefeitura e vou esperar o retorno, que em 20 dias tem que dar esse retorno 

solicitando quanto a Prefeitura de Atalaia pagou a construtora ConstruCity engenharia 

ilimitada no ano de 2021 até o mês de março de 2022, a título de reforma e ampliação 

dos prédios públicos do nosso município. Solicitando também as cópias dos processos 

administrativos, notas ficais e comprovante de pagamento, com a despesa solicitada 



neste ofício. Faço esse ofício, porque nas reformas que estão fazendo em nosso 

município, ontem recebi uma denuncia na Escola aqui na Rua do Campo e sai de lá 

indignado, pois um ventilador incendiou, correndo o risco de ter um acidente com uma 

criança, com um professor. A Escola, os alunos  me levando para as salas para mostrar 

as goteiras que tem em cima das bancas. Uma Escola sem quadro, sem cisterna, sem 

nada. 

Hoje Fábio, você tem que acompanhar o Sindicato, pois existe uma Escola funcionando 

nesta Rua, o Jabes, onde tem três salas funcionando e uma reforma fazendo ao mesmo 

tempo, causando perigo de vida as crianças e aos professores. Essa administração da 

incompetência, da irresponsabilidade. Quero ver, Câmara de Vereadores, promotor do 

nosso município, que vocês vão tomar providências quando morrer um atalaiense, 

uma criança eletrocutada nestas escolas, quando morrer uma criança atingida por um 

tijolo ou telhas nessas escolas onde estão sendo feitas essas reformas? Deixar aqui 

população, a indignação deste vereador. 

Já fui chamado para várias escolas para mostrar, porque dizem que estão fazendo a 

reforma, mas as crianças desse jeito. Isso é um absurdo. 

Quanto a vocês, essa prefeita Cecília Hussem, que é a prefeita da enganação e da 

mentira, ela está agindo como Putin na guerra, que fez um pronunciamento dizendo 

que estava tirando os tanques de guerra e não ia invadir lá. E invadiu, mesma coisa é 

ela trabalhando nos bastidores para fazer o mandato de despejo de vocês e dizer que 

não vai despejar. 

Vereadores, temos que ver o presente e o futuro, o passado de 10 anos não interessa 

mais a nós. O passado de 10 anos interessa para vocês? Tem que ver o que vocês 

querem hoje, que são as suas casas reformadas. 

Agora essa prefeita da enganação, da mentira, que quer enganar vocês, mas vocês tem 

um vereador aqui. Ela faz as coisas, mas não discute com a população. Tem uma coisa 

que aprovamos aqui, que é de bem para aquela comunidade do Nazaré, uma creche 

que está para implantar lá, mas ela não sentou com a população para discutir qual o 

melhor terreno, pois lá tem três terrenos. Foi longo invadindo e destruindo uma praça 

que tem lá. Essa é a Prefeitura da enganação, da enrolada, querendo enrolar o povo de 

Atalaia. 

Mas, está aqui o vereador Mauricio Tenório para denunciar, porque isso aqui que 

aconteceu naquela escola ontem, essa secretária tem o melhor currículo, mas vai ter 

que se manifestar nesta Casa, ela vai ter que sair algemada do município de Atalaia, 

pois o que ela está fazendo com a população, com as crianças do nosso município, é 

crime. Como é que bota uma criança para estudar em uma escola com a bomba 

relógio pra explodir. Fábio, você como sindicalista tem que ver isso também, visitar 



aquela escola. Ontem mostrei no meu vídeo que um ventilador incendiou com criança 

dentro. A Escola com cisterna aberta e com rato passeando lá.  

Esse é o retrato do município de Atalaia. Enquanto a prefeita da enganação mostra 

umas fotos, vou lá e mostro a realidade”.          

Vereador Fernando Vigário – Aparte 

“Gostaria primeiro de reportar o acidente que houve essa semana, trágico, não olhei 

nem quantas pessoas morreram, porque fiquei consternado. Aqui na cidade vizinha de 

Lagoa da Canoa. Um ônibus faltou freio, numa ladeira virou. Pode ocorrer, numa  

reforma de escola, que Deus nos livre, um acidente de tal monta. Quem é oposição 

tem que seguir a linhagem de tá mostrando o que tá errado e quem for Governo que 

procure solução para resolver os problemas.  

Quando houve lá atrás esse Projeto de Lei, que o vereador Marcos falou, o vereador 

Fernando Vigário se preocupou em dar o projeto que aqui veio e dizer que essas casas, 

a partir de então, não serem vendidas em hipótese nenhuma, ficarem como herança. 

Poderia muito bem agora colocar de volta. Sem poder ser vendida as casas”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Tive também na Branca de Atalaia para mostrar uma creche abandona. Já temos um 

ano e quatro meses de mandato, com dinheiro suficiente no município. Fiz um vídeo 

denunciando essa escola que aconteceu esse acidente, no dia 29 de junho de 2021. 

Olha quantos meses tá e o caos ainda continua.  

Então, esse Governo da enrolação, da mentira, quer fazer o mal aos atalaienses. Não 

conhece ninguém, não é daqui e quer fazer o mal a vocês atalaienses. Convido aos 

demais vereadores, fazer uma visita a essa Escola. Peço ao Ministério Público que 

interdite essas duas escolas, porque se morrer uma criança a responsabilidade é dessa 

prefeita incompetente e dessa secretária incompetente, que não faz nada. 

Olhe como essa prefeita é da enganação. Fiz uma denúncia em Branca de Atalaia no 

Posto de Saúde e fizeram a reforma. No dia da inauguração levaram os móveis e 

colocaram lá para tirar a foto e sair bem da foto. Quando terminou a inauguração,  

tiveram que devolver os móveis de lá e colocar em outro canto. A televisão tá 

quebrada, mas mostraram uma televisão boa. Essa é a prefeita da enganação e da 

enrolação do município de Atalaia.  

Eu iria tocar num tema aqui hoje, mas não vou, pois está faltando uma vereadora e eu 

gosto de falar olhando.         

Esta Casa, quem assiste televisão, tem o Big Brother rolando e tem o tal do big fone. 

Quando toca, atende e diz ou você tá emparedado ou ganhou alguma coisa. Aqui o 



vereador na hora que o povo tá, todo mundo é bom, aí fica tudo de biquinho. Passa a 

semana todinha e diz que quando for na terça-feira vai bater na Tribuna e vai pra 

oposição. Quando é na segunda-feira, o big fone toca e esses vereadores que estão de 

biquinho, o telefone toca e diz vereador sou da gestão, tô sabendo que você tá de 

biquinho e vai falar da minha administração, olhe quantos empregos tem sua família e 

quantos empregos tem seus cabos eleitorais. O vereador fica murchinho. Ainda diz 

mais, que aquela conversa que tivemos em off, também vai ser cortado. Aí o vereador 

quando chega na terça diz é porque o município tá bom, as coisas está ruim, isso 

enquanto a enganação continua neste município. Mas, o vereador Mauricio Tenório 

está aqui para mostrar, em defesa e vocês. 

Aqui todo mundo é bonzinho, mas na hora que vocês estão precisando, quando esta 

prefeita está acuada, disse que vai resolver. 

Quando ela expulsou a ex-vereadora Camyla do gabinete, a vereadora veio atender 

aqui e ela acuada, disse nas redes sociais que iria dar 12% de aumento. O Governo 

Federal mandou 33%. Nem chegou os 12% e nem chegou os 33%. A prefeita da 

enganação continua mais uma vez enganando os professores deste município.  

Eles não vão enganar vocês, pois o vereador Mauricio Tenório está com vocês. E esse 

Governador só tá até o dia 30, não vai cumprir os compromissos com vocês. Então, 

essa prefeita mais uma vez mente para vocês e para a população de Atalaia. 

Estamos com um ano e três meses dessa atual gestão. Dessa prefeita da enganação. 

Começou a chover, por isso esse ofício da semana passada e dessa, pois o dinheiro do 

município está saindo nas contas das construtoras e das empresas, e as coisas não 

estão saindo no município. 

Vou mostrar uma por uma essas reformas. Não colocaram ainda uma pá de piçarro nas 

estradas. Essa prefeita Hussem, prima do Putin, porque disse que não vai fazer as 

coisas e depois faz.  

Senhor presidente, vou hoje para sua terra, porque a população tá clamando pelo 

vereador Mauricio Tenório, porque o desmando no Distrito Santo Antônio está grande 

nesta atual administração. Vou hoje atender aquela população de lá, como estou indo 

atender aquela população da Branca, que a vereadora na semana passada que estava 

tudo a maravilha e eu mostrei no vídeo como é que está. Se essa vereadora que 

defende o povo, e é desse jeito, então coitado do povo de Atalaia ser defendido por 

ela”. 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

“Quero dizer aqui ao vereador Mauricio Tenório que ele pode ir para o Santo Antônio, 

porque no Santo Antônio tem representante. Se lá tiver um desmando, que eu 



acredito que esteja. Mas, como Vossa Excelência se transformou de um mandato, que 

era o líder de um prefeito que não pagava o povo, que não fazia reforma, que não 

tratava o povo de Atalaia como realmente o povo de Atalaia merece. Se você trouxer 

os desmandos do Santo Antônio, estou junto de você para lutar para que se resolva. 

Agora, essas mesmas casas que Vossa Excelência está falando, foi no Governo onde 

Vossa Excelência era vereador e nunca lutou por nenhum deles. Na hora de invadir, 

nenhum foi, sabe por quê? Por que era conivente com o Big Fone daquele Governo, 

que quando ligava dizia que não era pra ir. 

Vossa Excelência está de parabéns, tem que ser feito isso mesmo. Todos os vereadores 

aqui trabalham. Agora, Vossa Excelência passou quatro anos com os olhos fechados e 

abriu agora. Tá de parabéns, pois sei que Vossa Excelência está nesta luta com o povo, 

como os demais estão.  

A mudança teve, porque se não tivesse, Atalaia já estava acabada, porque esse 

Governo Ceci Rocha pegou Atalaia igual um tsunami e vem a cada dia, resolvendo os 

problemas de Atalaia”. 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

“Hoje quero saudar a todos os vereadores em nome do meu amigo vereador 

Alexandre Tenório. A mesa em nome do presidente Cicinho. Quero saudar a todos 

vocês em nome do meu amigo Miguel que ali se encontra.  

O que eu tenho a dizer sobre essa invasão das casas, que tinha que ser feita, pois 

ninguém aguentava mais está pagando o aluguel, morar em área de risco e ver as 

casas abandonadas. O pessoal de fora chegando lá meia noite e levando portas e 

janelas. Todos são conhecedores disso.  

Moro em Atalaia desde que nasci. Tenho conhecimento de quase tudo que acontece 

na minha cidade. Sei que tem muita gente que não tem uma casa só, tem duas ou tem 

três. Acho um absurdo. Acho um absurdo você ser despejado por qualquer um, 

imagine pela policia. Estive lá no dia que vocês foram despejados e vi a decepção que a 

gente tem. A gente ver a policia chegar na sua porta e dizer que você vai  ter que sair 

agora. Sabemos que numa  mudança, temos que nos arrumar pra sair. E, de uma hora 

pra outra, chegar e dizer que vai ter que sair agora. 

O meu discurso aqui é igual aos dos meus companheiros vereadores, que podem 

contar comigo também. No dia da invasão não pude assistir a todos, mas, quem me 

ligou dei assistência a todo mundo. 

Sobre essa questão do vereador Mauricio Tenório de que os vereadores, quando você 

não cita nomes, termina envolvendo todo mundo. Aqui, se desaparecer o meu 



telefone, até eu sou suspeito, pois estou aqui. Quando não se tem coragem de dar 

nomes aos bois, deixa dúvidas na cabeça de todo mundo. 

Em que ano foram construídas aquelas casas? Por que do tempo que foram 

construídas aquelas casas ali, o vereador Mauricio Tenório passou nesta Casa desde 

que foi construída lá. Se não era vereador, era secretário. Se não era secretário, era 

amigo do prefeito. Se não era amigo do prefeito, estava lá fazendo uma média com o 

prefeito. 

Chegar hoje aqui e pegar nós vereadores, pegar a prefeita em cima de vocês? O 

presidente Cicinho recebeu agora a pouco uma mensagem da prefeita falando que 

ninguém vai ser expulso. Será que ele tá sabendo mais do que a prefeita, será que é 

ele que está por trás mandando expulsar vocês? Antes de dizer as coisas, tem que ter 

certeza do que está falando. 

Não sou diferente, estou aqui e me sinto um morador de lá do Deus é Fiel, pois tenho 

tantos amigos que moram lá, que me param para perguntar se a Ceci vai tirar eles de 

lá. Eu digo que não. Digo que se alguém chegar pra tirar, que contem comigo, que vou 

pra conversar.  

Tenho muitos amigos ali, a Benes, a Naninha e a mãe dela estão aqui. Então, porque 

eu iria querer que vocês saíssem de lá. 

É um dor no coração quando a gente passa ali e ver aquelas casas deterioradas, 

abandonadas.  

Vocês vieram aqui num foi resolver o problema? Vocês não vieram escutar as 

lamentações do vereador Mauricio Tenório não. As vezes digo ao Mauricio que quando 

tiver vontade de chorar, não vá chorar na Tribuna, chore no meu gabinete, que tenho 

lá um rolo de papel e dou pra você enxugar os olhos.  

Tô aqui a disposição. Qualquer coisa, contem comigo.  

O vereador hoje usou a Tribuna para mentir, infelizmente. Quando não se dar nome 
aos bois, dizer quem tá de biquinho, quem tá recebendo ligação do big fone. Por que 

não me enquadro nas palavras dele não”.        

   


