
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 25 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: 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

“Bom dia a todos e a todas, excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores e a 

todos os demais que estão aqui nos ouvindo e assistindo através do Atalaia Pop e da 

Rádio Atalaia FM.  

Inicio as minhas palavras querendo dar os parabéns em nome da secretária de 

Educação, Glauciane Vanderley, a todos os funcionários, a todos os professores, a 

todos que fazem a Educação de uma forma geral, pela comemoração pelo Dia dos 

Professores, realizada na semana passada. Infelizmente não pude participar, mas 

acompanhei pelas redes sociais. Foi uma atitude muito bonita, louvável e merecida aos 

nossos professores, que tanto contribuem para o desenvolvimento no ensino público 

aqui do município. 

Estamos aqui a cinco dias de uma eleição muito difícil, que vem sendo muito 

conturbada, perseguida. Queria só demonstrar a vocês e pedir a cada cidadão 

atalaienses, a cada cidadão que vai me ouvir nas redes sociais, que reflitam, que 

pensem, que a decisão do nosso país está em nossas mãos. 

E, eu, a vereadora Janaína do Cal, defendo aquele que é contra o aborto, que defende 

a vida, aquele que é contra a ideologia de gêneros. Quero ter a permissão de entrar na 

Igreja Católica, a qual eu frequento, de ter a minha liberdade de expressão, de não ser 

censurada. Hoje faz até medo eu usar a Tribuna hoje e amanhã nem poder mais usar a 

Tribuna, diante de tanta barbaridade que a gente vem vendo. 



Acho que não é esse o país que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos 

netos. Não podemos ver apenas o hoje, precisamos visualizar a médio e longo prazo.  

Então, é um momento muito difícil e muito decisivo, mas o responsável pelo que vai 

acontecer será cada um de nós.  

Venho aqui pedir a todos os amigos da vereadora Janaína do Cal, a todos que estão me 

ouvindo, que reflitam e que vamos buscar o melhor para o nosso país. E, o melhor, é o 

que hoje está aqui, é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro.  

Venho sim aqui, pedir a cada cidadão atalaiense, um voto no domingo para o nosso 

presidente Jair Bolsonaro com o número 22. Fiquem todos com Deus e lembrem-se, 

que nós que defendemos a família, defendemos Deus e a liberdade, precisamos deste 

presidente para continuar com um Brasil livre, democrático e em paz”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Meu bom dia a todos. Bom dia senhor presidente. Saudar aqui o Plenário em nome 

do nosso amigo GM Ricardo, da nossa amiga Cida Melo. Vice-vereadora Cida Melo que 

sempre está acompanhando os nosso trabalhos. 

A minha vinda aqui hoje é só para agradecer aos meus amigos, aos meus 

colaboradores, que mais uma vez, repito, não cito nomes, porque pode até estragar. 

Fica no oculto mesmo, pois fica a coisa fluindo e as ações acontecendo. Não preciso 

citar nomes, mas, com certeza, eles estão ouvindo o meu discurso, vão ouvir esta 

mensagem no meu Instagram e nos meios de comunicação.  

Me sinto feliz. Comecei um trabalho social há mais de um ano. Comecei com umas 

cadeiras de rodas que eram doadas usadas e comecei a fazer essa ação, levando 

qualidade de vida para as pessoas. Levar para a Ouricuri, para a Branca, para Santo 

Antônio, Centro, Vila e depois tomamos proporções maiores. Conseguimos trazer 

cadeiras novas, zero. Conseguimos trazer cadeiras de banho, muletas e outros tipos de 

muletas, como a canadense, o andador também. Vários tipos de ações que tem 

mudado vidas de pessoas. 

Quero dizer que não tem preço. Ao chegar na casa de uma pessoa que precisa de uma 

cadeira de rodas e quando você leva, ver a autoestima, sentir a alegria e a felicidade 

daquela pessoa que está recebendo uma cadeira de rodas. É dar pernas e vida de volta 

a uma pessoa que está precisando.  

Outra coisa, o que mais me deixa grato nestas ações, é que tomou proporção fora do 

município. Conseguimos atender Capela, Pilar, Cajueiro, Atalaia, Maceió, São Miguel. 

Então, não é um trabalho eleitoral, politico, mas sim, um trabalho com o coração e 

voltado para as pessoas. Um trabalho que vem mudando vida de pessoas.  



Hoje, no meu discurso vou até fugir da parte politica e dizer que realmente estou 

muito feliz em subir a esta Tribuna e dizer um pouco das ações que tenho feito em prol 

da população não atalaiense, mas alagoana. 

Quando saiu de casa, não estou indo para atender alguém pensando no voto, em 

apoio político. Ou visitar uma pessoa hoje que não vota em mim, que me deixou bem 

claro que tem compromisso com outro vereador. Eu falei, moça, não estou indo para 

sua casa faze política não, estou indo levar uma cadeira de rodas e qualidade de vida 

para a sua mãe. E, tenho certeza de quem planta o bem, colhe o bem. Quem faz ações 

como essa, que não visa política, com certeza será recompensado.  

A gratidão maior é quando você vê os comentários no seu Instagram, quando vê as 

pessoas comentando nas ruas, parabenizando as suas ações.  

Quero aqui dizer a vocês que continuarei a minha luta por você atalaiense, por você 

alagoano, alagoana, o cidadão de bem de Atalaia. No que eu puder ajudar, estarei aqui 

ajudando. Alguns dizem que os vereadores não fazem nada. Eu desconheço essa 

palavra, procura saber a conduta do Marcos Rebollo e de alguns desta Casa. Cada um 

do seu jeito, trabalhando como pode em prol do povo. E, diga-se de passagem, muitas 

vezes fugindo de seus compromissos. Muitas vezes quebramos o decoro de ajudar 

algumas pessoas, fazemos coisas que não é da orçada do vereador, mas poucos 

reconhecem.  

Mas, eu dizia assim, um dia vai chegar a hora do eleitor atalaiense mudar. Outros 

diziam que vai demorar anos e anos para chegar essa mudança. Mas, ela está mais 

próxima do que eu imaginava. A mudança do trabalho social, a mudança do trabalho 

voltado para a população, para o servidor desse município, está chegando a hora das 

pessoas votar consciente. 

Chegou já a hora. Há 15 dias atrás, passamos por um pleito político a nível de 

deputado estadual, federal, governador, presidente e senador. E, para alguns, já foi 

dada essa resposta nas urnas. O recado já foi dado. E, para alguns, acendeu um sinal 

de alerta. Presta atenção, veja com quem andas, com quem tú comungas, as tuas 

ideologias. Procura valorizar pessoas que realmente tem palavras, isso é o que é 

importante. É por isso que não abro mão da minha equipe, da minha família política. 

Eu não tenho cabo eleitoral e isso foi dito nas minhas três posses que tive nesta Casa.  

Por três vezes fui conduzido para esta Casa, sem apertos. Nunca tive aperto politico na 

contagem dos votos. Nunca tive medo das urnas, porque elas foram muito generosa 

comigo, ao longo desses anos de vida pública.   

A minha gratidão a minha família política, a vocês que acreditam em mim, que me 

conduzem para esta Casa. É porque realmente vocês tem respaldo, é porque 



realmente eu sou recíproco com vocês eleitores. Com vocês amigos atalaienses, que 

sempre me conduziram para cá. Tenho certeza que lá pra frente não vai ser diferente.  

Não estamos aqui para nos perpetuar nesta Casa. Não estamos aqui só pelo cargo de 

vereador, estamos aqui para fazer política, para fazer história politica. É para isso que 

estamos na política.  

Um jogador que joga no CRB, CSA, Flamengo, ele não quer ficar só no clube, ele quer 

pegar a seleção, disputar a Copa do Munda. Essa é a vontade e o desejo de cada um 

que senta numa cadeira dessa aqui. Mas, o tempo dirá. Não gosto de atropelar 

momentos, atropelar pessoas. Gosto de esperar o momento certo e ouvir de Deus 

dizendo que o seu momento é esse. E um dia vai chegar para mim repetir nesta Casa 

ou tomar uma proporção diferente. Eu vou aguardar, no meu lugar, na minha posição. 

E, vou aceitar o que Deus vai determinar pra mim. 

Foi assim por várias vezes nesta cidade, quando tentei lançar meu nome e, por várias 

vezes, na minha casa, de joelhos, orando o Salmo 91 e ouvia Deus  dizendo que não é 

momento. E disse, filho vai, que vou te acompanhar. Até aqui nunca Deus me 

abandonou e nem vai me abandonar. Estou sempre contigo, eu sempre com ele e sou 

temente a palavra. Sou temente a palavra de Deus. Saber ouvir o momento, ouvir 

pessoas.  

Quando ele determinou para eu ser candidato, fui para um partido que já estava 

formado e como sempre os partidos têm os queridinhos do Executivo, que escolhem 

dois ou três para botar a mão em cima e proteger. Eu nunca tive a felicidade de ser um 

desses, mas não me preocupo, porque sou querido de Deus, sou filho de Deus e ele 

tem me abençoado. Eu não preciso das asas e nem das mãos do homem e nem da 

mulher. Eu preciso sim da obediência e da palavra de Deus.  

Quando cheguei nesse partido, disseram, o Marcos Rebollo vem pra cá. Disseram que 

era para aumentar o quociente do partido, é mais 300 votos. E eu um desconhecido 

politico. Cheguei lá e tive 691 votos, botei pra trás aqueles que zombaram de um 

escolhido de Deus. E até hoje estou aqui. Três mandatos, 691 votos, 1067 e 1051. O 

vereador Mauricio também falava, dizia que queria ter seus mil votos e também 

chegou o seu momento de ter. É por isso que temos que saber aguardar os nossos 

momentos, a nossa hora.  

Para encerrar, dizer que estou na política por três mandatos. E quero sair daqui pela 

porta que entrei, que foi a porta da frente, como um homem de bem e sendo 

respeitado pela classe política e pela população. Não ser taxado como traidor ou como 

um mercador de votos que faz coisa de jogo duplo. Isso não combina comigo, vou 

sempre estar entrando por aquela portar e saindo por ela, porque isso sim é encerrar 

ou continuar na política de cabeça erguida. Procure se alinhar a pessoas na política que 



realmente tenha esse naipe, esse padrão de estar com você e ir até o final, mesmo no 

prejuízo. Na vitória ou na derrota, Marcos rebolo tem palavra para continuar”.  

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Excelentíssimo senhor presidente. Vice-Presidente, secretários, vereadores, 

vereadora Janaína, funcionários, Atalaia Pop e pessoas presentes aqui no Plenário. 

Hoje é um dia pra nós especial, pois antecede a diligência do nosso país durante 

quatro anos. E, nós estamos aqui para defender incondicionalmente o nosso 

presidente Jair Messias Bolsonaro, que será o 22 no dia 30, por tantas questões que 

temos visto aí. 

Estamos aqui mostrando nos discursos meu, os avanços do Brasil. Hoje somos 

considerados um dos grandes países do mundo. Mediante uma pandemia que já dura 

mais de dois anos, mediante uma guerra que foi iniciada no inicio do ano e mexe muito 

com o mecanismo internacional de equilíbrio da balança comercial. Mas, nós temos 

visto a segurança.  

Aí vem as Fakes News da campanha que tem atravancada todo e qualquer processo de 

um legitima democracia. Vou dar exemplo, o candidato da esquerda diz que Bolsonaro 

vai diminuir o auxílio de 600 reais, enquanto o presidente que está em exercício foi 

quem criou, passou de 80 para 600. É quem tá criando o 13º do Auxílio Brasil. Criou o 

Auxílio do Caminhoneiro, reduziu o preço dos combustíveis, manteve a balanço do 

Brasil que vivia lá em baixo e agora está acima da média. Somos hoje um país que 

disputa, mano a mano, a hegemonia mundial de poder, de estabilização. 

E, a realidade dói, porque estamos vendo aí o escarnio com o que foi feito para o povo 

mais pobre e usam tudo contra o presidente, sabendo que na realidade o presidente 

tem feito o que é possível para manter o Brasil lá em cima e é isso o que nos orgulha. 

Temos uma missão de voltar um pouco atrás aqui, onde esse que quer voltar ao 

Governo a todo custo, diz que fez o pobre ficar rico. Queria que o povo aqui de Atalaia 

procurasse dez pobre que enricaram ao longo desses anos, que não conheço nenhum.  

Eu conheço é aquele tipo de terror, que aqui na Câmara a gente viu invadir inúmeras 

vezes a Prefeitura, o prédio do Legislativo e o Fórum. Sendo que o Fórum eles 

respeitava, mas a Prefeitura e aqui, serviam de urinol e de aparelho sanitário. Só para 

dizer que desmoralizamos os Poderes Legislativo e Executivo. Será que o povo 

esqueceu? 

Quantos fazendeiros perderam o seu gado aqui, roubados miseravelmente pelo 

movimento que se dizia social, mas que a gente via que na história toda era um 

movimento socialista, que está para ser imposto de novo ao povo brasileiro. 



Aí a gente vai para o outro lado. Houve um atentado onde um aliado de Bolsonaro 

enfrenta a Policia Federal com granadas e fuzil. E quem tem culpa é o presidente? E 

porque o Lula também não proibiu a interrupção do canal do Sertão esta semana? O 

Movimento MST estava lá bloqueando para a água não chegar no alto sertão de 

Pernambuco e do Ceará.  

Então, resta só uma esperança, que Deus toque no coração de cada brasileiro. 

Precisamos nos unir agora. Quem tem família e gosta do próximo, tem que olhar o dia 

30 como é que vai ser. Talvez seja seu futuro, que venha com paz e calmaria que 

enfrentamos no momento. Ou talvez enfrentemos aquele terror de ver destilaria de 

Cuba, porto de Mariel e outros desvios milionários de corrupção, implantados no Brasil 

como uma forma direta de corromper todo e qualquer cidadão brasileiro. 

Nós, hoje, saímos daqui envergonhados, porque a Justiça brasileira hoje faz vergonha 

para qualquer cidadão de bem. A corrupção anda galopando, desenfreadamente, 

quebrando regras e deixando a nossa Constituição como se fosse uma ditadura. É isso 

que nós estamos vendo. 

O alerta geral tem que ser passado de cidadão a cidadão, e nós familiares tendo a 

obrigação de criar a nossa família, mesmo que não vote a favor, que deixe de votar, se 

isente do voto, agora, não fique contra quem está mostrando que o lado do bem está 

aqui de novo. O Brasil precisa continuar crescendo.       

Tá aí as taxas de desemprego que sumiram. O Brasil hoje tem a maior taxa de emprego 

de sua história. Para terminar, gostaria de fazer a leitura aqui de um pequeno 

comentário. Nós não  podemos acreditar 100% e nem também renegar 100% essa 

hipótese.  

Corre nos bastidores, dizem que Lula descobriu a traição programada de Alckmin, 

Temer e STF. Plano orquestrado pelo Alexandre de Moraes, para a volta do PSB ao 

poder. O plano é vencer as eleições e no dia 1º de janeiro o próprio STF reabriria o 

processo do Molusco e 30 dias após, julgamento super-rápido, Lula voltaria a ser 

preso. Assim Alckmin e Temer, os dois, um padrinho de nascimento e outro de 

casamento de Alexandre de Moraes, estaria por cima. Executado o plano, Alckmin 

assumiria a presidência. O fato é que Lula descobriu já a traição e agora o PT está num 

mato sem cachorro.  

E, num momento desse, não podemos de forma alguma discordar desses comentários. 

Vivemos hoje num mundo onde todo cidadão tem visto o Brasil se recuperar a olho nú. 

Não é preciso previsão matemática, milimétrica para ver que o Brasil está melhor do 

que estava. A dignidade aflorou, as Igrejas tomaram partido e é por isso que se diz que 

o Brasil tem o partido.  



Hoje vi aqui uma critica, que Bolsonaro é 22, Lula é 13 e a bandeira do Brasil é verde e 

amarela. Lógico, mas quem renegou ela a vida toda foi o PT, não foi o PL e nem outro 

partido. Quem renegava a bandeira do nosso país foi essa esquerda fétida que aí se 

encontra. 

Cabe a nós, como brasileiros, elevar o tom de voz, não temer a ninguém, alinhasse a 

Deus e pedir que ilumine a todos os brasileiros para que não voltemos a cair na 

esquerdalha que defenestrou nosso país e nossos direitos. 

Que Deus abençoe a todos e dia 30 é 22, a nossa pedida é o presidente do povo e da 

família brasileira”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima vereadora Lays, vice-presidente, 

senhora vereadora Janaína, senhores vereadores aqui presentes. Amiga Cida Melo, 

companheiro de bancada, onde por muito tempo disputamos eleição junto. Prima 

Karla, toda a população em geral. 

Ouvi aqui atentamente os pronunciamento dos vereadores que me antecederam aqui. 

Digo que tenho orgulho hoje de viver e morar em um Assentamento e de ser um 

vereador da Reforma Agrária. Defender esse Assentamento que hoje no nosso 

município é quem traz o alimento para a mesa do atalaiense, do alagoano. Somos 

produtores de inhame, de batata, de laranja, de macaxeira. Temos 12 Assentamentos 

aqui em nosso município, todos eles produzindo e trazendo alimento para feira livre de 

Atalaia, Pilar, Maribondo, Boca da Mata e toda essa região.  

Fico feliz em ser um produtor rural, de morar num Assentamento da Reforma Agrária e 

de ser Lula, PT. Com todo orgulho. 

Hoje está chegando em meu WhatsApp várias denuncias do Auxílio Brasil sendo 

cortado. Quando sair daqui vou lá fazer uma visita ao CRAS, onde faz o adastro do 

Auxílio Brasil. E, o Governo federal mente mais uma vez, pois dá o Auxílio, mas vai até 

dezembro, pois está no orçamento. E dá com a mão e tira com as duas. Hoje, até quem 

tem um  cartão de crédito, que paga acima de 3 mil reais e lá detectar, é cortado o 

Auxílio. Se você for um funcionário e tiver um salário, é cortado. Se seu filho tiver um 

salário e tiver no seu cadastro, é cortado. Se seu marido ou sua esposa, tiver um 

salário, é cortado. 

Está lá uma filha, reclamando do Auxílio Brasil, pois está sendo cortado no município. É 

esse o país que queremos, de mentira e de enganação? Esse Jair Bolsonaro é igual a 

prefeita de Atalaia, da enganação, da mentira. Acho que ela deve ter ido para Brasília 

para fazer um curso de mentira e enganação. 



Mas, mudando de assunto, tem aquele ditado que diz água mole em pedra dura, tanto 

bate até que fura. Desde o ano passado venho cobrando, pedindo, pois não existe 

Portal da Transparência em nosso município e eu venho cobrando. Solicitei do 

Ministério Público que me ajudasse, que ajudasse o vereador de oposição, onde fiz 

uma Indicação 026/2021, que esta Casa aprovou, por maioria dos vereadores, 

solicitando os cargos comissionados e os contratos que existem em nosso município. 

Até agora não tive resposta e solicitei que o pessoal da Secretária da Casa enviasse isso 

em meu nome, pois pela Câmara o presidente não permite. Enviei pelo meu Gabinete 

ao Dr. Bruno, cobrando. Existe a Constituição Federal desrespeitada, o Regimento e é 

desrespeitada, a Lei Orgânica do Município é desrespeitada. 

Essa semana eu vi uma matéria falando sobre isso, que o Ministério Público tomando 

as providências. Dr. Bruno, vou dá mais uma dica para o senhor, veja num é esses 

cargos de 1.200 reais, veja os cargos que passam de 2.500 a 2.800, que são os 

funcionários fantasmas que tem no município, que recebe e não trabalha. 

A folha inchada. E o município precisa de concurso público, para poder equilibrar as 

finanças. Se não haver concurso público daqui a uns dias, não vai ter como pagar o 

Atalaia Prev. Tem que ter o concurso público, para descontar do funcionário, para 

poder pagar as contas. 

Agora, contrataram 2 mil funcionários para dar votos a deputada e não deram esses 

votos, já começaram a demitir. Quero Dr. Bruno que investigue essa folha paralela e só 

descobre se tirar da conta mãe, Caixa Econômica e Banco do Brasil e vê as 

transferências bancárias, para ver onde foi esse dinheiro e o que está acontecendo no 

município de Atalaia.   

Um absurdo população de Atalaia, principalmente Branca e região. A ditadura que se 

implanta no município de Atalaia. Está aqui o ex-vereador Toninho Miranda, que 

também é amigo do João Severo. O amigo João Severo, lá da Branca de Atalaia, que 

parabenizo a votação que ele deu a deputada Cibele Moura. Por essa votação, foi 

penalizado, tiraram o rapaz do local de trabalho e botaram para trabalhar no Santo 

Antônio. Dê uma olhadinha nisso também Dr. Bruno. Tiraram outra pessoa do Santo 

Antônio e botaram na Porangaba. Então, isso é um absurdo que não posso deixar de 

vim a esta Casa denunciar, porque o que acontece no município de Atalaia é uma 

ditadura.  

Vou esperar os pronunciamentos dos vereadores, para na terça-feira preparar um 

discurso melhor e mostrar para esclarecer coisas que estão acontecendo em nosso 

município. Tem uma coisa que vou deixar para falar na terça-feira, se tiver 

acontecendo é gravíssimo em nosso município. Vocês que estão me ouvindo, esperem 

para terça-feira, que vou detonar esta coisa que está acontecendo em nosso 

município. 



Peço a vocês que na terça-feira votem de cabeça erguida, votem em quem fez 

Faculdade, votem para quem fez Escola Técnica, para quem colocou o Brasil nas cinco 

potencia do mundo. Vote e escolha o Lula, que é o melhor para o Brasil, o melhor para 

a sua família. O que estão dizendo aí sobre aborto, sobre Igreja, tudo isso é Fake. E as 

pesquisas mostram que a lapada vem domingo, se Deus quiser.  

Um cheiro no coração de vocês e aguardem para terça-feira, pois é grave o que 

aconteceu por esses dias e vou noticiar para vocês em primeira mão”. 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

“Bom dia a todos. Hoje quero saudar a todos os vereadores em nome do presidente 

Cicinho. Saudar a todos do Plenário em nome do meu irmão Roberto.  

Hoje vou começar pelo discurso que eu ia fazer na semana passada, mas não deu. 

Estou aqui hoje para começar e terminar. 

Anunciei para todo mundo, porque não tenho o rabo preso com ninguém, que eu 

estou na oposição da prefeita Ceci Rocha. Mas, a minha oposição não é nada pessoal, 

pois graças a Deus não tenho nada pessoal com a prefeita Ceci Rocha. Acho engraçado 

das fantasias, acho até que diverte as crianças. Esperei muito a fantasia da madrasta 

da Cinderela, nunca apareceu, acho até que estou dando uma ideia. 

Venho nesta Casa, com muita dificuldade, desde o começo do meu mandato. Não é 

fácil. Hoje recebi a visita, a primeira vez na minha casa e tem três pessoas aqui que 

estavam no dia da visita. Cida, o Caio Vitor e o meu irmão Roberto. Cida ligou pra mim 

e disse que queria levar a prefeita na minha casa, disse que as portas estavam abertas, 

pois não tem compromisso e nem rabo preso com ninguém.  

A Cida chegou lá com ela. Quando ninguém conhecia, a Cida chegou lá e apresentou. 

Eu disse que iriamos conversar. Recebi um convite para ir à Igreja, a gente veio. 

Perguntei a Cida e ela disse que vamos, pois o caminho é esse. Mas, quando a gente 

saiu da Igreja, a primeira conversa que tive com a prefeita Ceci Rocha foi dizer a ela 

que eu tenho compromisso na política. A prefeita disse a mim que só podia sentar pra 

conversar comigo, quando tiver perto de dois anos. Eu disse que daqui a dois anos não 

dá pra mim. A gente terminou a conversa e depois eu recebi a visita do André 

Monteiro. 

Disse que a Camyla iria ser candidata a deputada e tal. Acompanhei o André, fiz um 

compromisso com ele. E, só fui para o grupo da Ceci, por causa do André. Disse que 

não iria, pois o próximo a ser traído seria eu, porque a Cida já foi. Ele tinha dito a mim 

que a vice-prefeita seria a Lays. Eu vou fazer o quê lá? Mas, o André com aquele jeito 

todo de dizer, pois o André é jeitoso. 



Quando cheguei lá encontrei a Cida, muito decepcionada. Assumiram um 

compromisso com a Cida, muito grande. A Cida ainda ameaçou sair do grupo. Disse, tá 

vendo aí André, aqui não dá certo. O André disse que vamos ficar aqui, que deixasse 

com ele. 

Ainda conversei com o Lesso na Rua de Cima, disse que iria apoiá-lo para prefeito, 

porque não tem mais candidato a prefeita em Atalaia. O Lesso se interessou, mas o 

André ficou conduzindo. 

Disse ao André, você me ajuda na eleição de vereador. O André disse que tinha um 

compromisso com o Rudinho. Disse para ele assumir o compromisso, mas que olhasse 

pra mim, pois assim assumo compromisso com você para deputado. E muita coisa eu 

só resolvi lá, por causa do André. Muita coisa que cheguei lá para resolver, eles me 

diziam, converse com o André. Se o André autorizar, eu resolvo pra você. Fala com o 

André, que estava precisando  resolver isso e o André ia lá e resolvia. Não era A, nem 

B, nem C que resolvia, quem resolvia era ele. 

O Cicinho tinha uma equipe de jovem na campanha. O Rudinho, que deve tá lá no 

gabinete, não me deixa mentir, pois tinha outra equipe de jovem. Procura a equipe de 

jovem que eu tinha lá. Eu não tinha apoio lá nem de Ceci, nem de Fátima Canuto, nem 

de Renato e nem de ninguém. O apoio que eu tive lá foi dele, as dicas quem me dava 

era ele.  

Então, porque quando eu ganhei a eleição, fui chamado no gabinete da prefeita e ela 

disse, quero que você apoie a Fátima. É quase impondo. Mas, ninguém impõe nada pra 

mim. Saiu daqui amanhã, mas eu saiu e entro de cabeça erguida. Disse a ele que não 

posso apoiar a Fátima, porque tenho um compromisso com o André. Ela disse, sim, 

você espera o quê da sua vida? Eu disse, espero trabalhar, ajudar o meu povo. Sem 

mim? Mas, sem você como? Por que sem mim, as portas da Prefeitura estão fechadas 

para você. Eu disse muito bem. E o que eu fiz com você para você sentar aí onde está 

sentada hoje. Ainda disse mais, que fiz mais com você, do quê você comigo. Eu pedi 

voto para você, você não pediu pra mim não. Sabe o que ela me disse, povo de 

Atalaia? Ela olhou pra mim e disse que isso era passado, vamos trabalhar daqui pra 

frente. Eu me levantei, fiquei em pé a cadeira do gabinete dela. Disse, é assim que vou  

trabalhar? Ela disse é, o que você quiser, peça ao André rapaz. Eu disse, mas você sabe 

que o André não tem mandato e não pode me ajudar. Ela disse, então pronto. Disse, 

me responda uma coisa. Pode perguntar, bem irônica. E a situação lá da Câmara, como 

é? Ela disse, a situação da Câmara é diferente, se você puder ficar na situação, você 

fica. A política é uma situação e a Câmara é outra. Sai pra rua e fui fazer campanha 

para o André de cabeça erguida, do jeito que eu sempre tive.  

Antes dessa conversa, o que tinham arrumado pra mim lá, foi cinco empregos de gari. 

Os vereadores já tinham chegado na minha frente e já tinham levado os outros 



empregos, só sobrou o dia gari pra mim. Disse que não tinha problema. Peguei cinco 

meninos e coloquei para trabalhar de gari. 

Foi quando comecei a incomodar. Não sei o porquê. Fui chamado lá no gabinete dela. 

Ela colocou um adesivo da Fátima no carro do meu irmão. Fui lá”. 

Vereador Mauricio Tenório – Aparte 

“Obrigado vereador pelo aparte. Continue com seu pronunciamento. Que Deus lhe 

ilumine e faça seu trabalho”. 

Vereador Anderson Medeiros 

“Liguei, prefeita, não tem necessidade de colocar um adesivo no carro do meu irmão. 

Ela  disse, venha aqui no meu gabinete, que quero conversar com você. Quando 

cheguei lá a secretária disse, prefeita vereador chegou, ela disse mande ele entrar. A 

secretária disse, cadê seu telefone, eu disse que estava no meu bolso e ela disse, deixa 

aqui no meu birô. Perguntei o porquê. Disse que ninguém podia entrar no gabinete da 

prefeita com o celular. Eu entreguei meu telefone a ela e pedi para abrir a porta. Ela 

tava sentada com o irmão dela. Sabe quem é o irmão dela, o que fez o papel do Ken 

humano lá na festa. Olhei pra ela e disse, Ceci pode entrar no gabinete com telefone 

não? Ela disse, pode não. Eu disse, e cadê o seu? Eu devo nada a prefeito, eu como do 

que prefeito dá rapaz. Ela disse, tá aqui comigo. Então pode, que você entrou. Ela 

disse, arrogante e prepotente do jeito que ela é, eu sou a prefeita e o gabinete é meu. 

Eu disse, então vamos conversar lá na Câmara, no meu gabinete, que lá deixo entrar 

com telefone. Ela já irritadíssima, disse que todo mundo que entra deixa o telefone. Eu 

disse, todo mundo não, que você não deixou. Ela disse, o problema é o telefone é, 

entregou o telefone e deu a secretária para guardar o telefone. 

A minha vida na política vai ser sempre assim. Conversei. Ela disse que se o meu irmão 

tirasse o adesivo do carro dele, iria tirar os cinco garis pra fora. Ele olhou pra mim e 

disse pra deixar, que não tinha problema.  

Quando sai do gabinete, ela veio acompanhando, conversando. Quando chegou na 

garagem da Prefeitura, ela olhou para o Rei e disse, olhe o que o Anderson pedir aqui, 

você negue. Negue tudo. 

Prefeita, eu sou um vereador e esses aqui são 12 soldados do povo. Quando você deixa 

de atender um vereador, você deixa de atender ao povo. Quando você maltrata um 

vereador, você tá maltratando o povo.  

O resultado das urnas, já mostrou a insatisfação do povo. Se a gente for colocar os 

quatro vereadores que acompanhou, nestas últimas eleições, a gente sabe a votação 

que eles deram aos deputados deles. E a gente sabe que os suplentes de vereadores, a 

votação que eles deram também. 



Eu não tive culpa. Não fiz nada para prejudicar. Não bloqueie seu carro, porque 

quando cheguei no Povoado Sapé, no Olhos D’água, a secretária Joana fechou o meu 

carro. Meu filho vinha atrás e o Rei fechou o carro dele também. Eu fiquei preso no 

Sapé. Disse secretária o que é isso, ela disse que tava prendendo o povo. Eu disse que 

era para ter colocado você na Guarda, num era na Secretaria de Esportes. 

O que aconteceu com o povo de Atalaia nessas últimas eleições, foi uma vergonha. A 

prefeita andar no bagageiro de uma moto prendendo o povo na rua, prendendo o 

cidadão atalaiense. Eu cresci aqui em Atalaia vendo os meus prefeitos tendo postura. 

Nunca vi um prefeito meu, aqui da minha cidade, no bagageiro de uma moto, correndo 

atrás de eleitor e nem de quem tava fazendo boca de urna.  

O comentário da política lá fora é horrível. Quanto tô no meio dos outros vereadores, 

quando  eles falam, eu baixo a cabeça, porque élfico com vergonho do que vem 

acontecendo esse tempo todo, depois que cheguei nesta Casa aqui. Eu depositei tanto 

em você, achei que ia fazer a diferença e você está fazendo do mesmo jeito. De chegar 

aí, não correr atrás de um  indústria para dar emprego aos meus amigos. Os meus 

amigos que jogam bola comigo, estou indo embora do mesmo jeito que estavam. Sabe 

porquê? Por que você está fazendo do mesmo jeito, pegando o povo carente da minha 

cidade, botando para trabalhar na Prefeitura e esperando voto. Você fez assim na 

eleição de deputada e com certeza vai fazer na de vereador, pois vai esperar esses 

votos, para ganhar a eleição e continuar no cargo. 

A última conversa que a gente teve, que ela chegou pra mim e disse, a sua filha estava 

na porta do Amância fazendo boca de urna para o André. Eu disse, você tem o que 

haver com a minha filha? Ela fez boca de urna para você quando era pra prefeita e 

porquê você não achou ruim?  

Quando um prefeito desmoraliza um vereador, eu sou desmoralizado. Quando 

qualquer pessoa desmoraliza um vereador, eu sou desmoralizado também. Aqui não 

tem diferença de A nem de B, porque o que se corre nas ruas, nas cidades é que a 

prefeita aqui não dá valor a vereador, humilha vereador. Eu tô indo pra oposição, mas 

não estou saindo da situação, estou saindo da humilhação. Existem dois grupos aqui na 

Câmara, o da oposição e o da humilhação. 

Essa vereador Lays Melo, deu o sangue na campanha, porque eu vi a correria dela. A 

Cida, foi quem andou de casa em casa, levando, mostrando e hoje não é reconhecida 

como deveria. Vou pedir desculpas a vereadora, pra dizer que ela foiexplusa do 

gabinete da prefeita, por ter ido reivindicar o direito de um cidadão atalaiense, de um 

funcionário, de quem quer que seja. É uma falta de respeito com a gente, faça isso não 

prefeita. 

O presidente que falou comigo agora, eu tinha até me esquecido dele. A eleição agora 

que ele antecipou de presidente, ela saiu daqui, foi no Pilar e fez uma reunião para que 



ele não conseguisse se reeleger. Ela ia derrubar a mesa dele. Mas, ele não é Cicinho 

mais, ele é Seu Ciço, tá experiente. Já tinha feito a conversa com todo mundo e 

convencido a todo mundo votar nele. 

Tá ali o vereador Toni Barros. Coloquei um adesivo do André no carro do pai de uma 

eleitora  dele, nem pensei na hora. O cara chegou lá em casa e disse, Anderson a 

minha filha ficou doida quando soube, porque ela trabalha na Prefeitura. Eu disse que 

podia tirar. Ele explicou que ela vota na Fátima. Ele tirou o adesivo. Sabe o que 

aconteceu depois da eleição? Ela foi colocada pra fora, dizendo que ela tinha votado 

no André. Eu vi a correria dela o dia todo no dia da eleição. Desmoraliza todo mundo.  

O vereador Neto Acioli teve um amigo que é funcionário, porque ela deu um emprego 

e disse que o emprego era para votar na Fátima. No dia ela andava no bagageiro da 

moto, andando a cidade toda, prendendo o povo. Disse que esse cara estava perto da 

minha filha no Amâncio e por isso, ela colocou ele pra fora. O Neto ligou pra ela e 

disse, prefeita, se o cara fosse votar em outro candidato, não fosse votar na sua, ele 

votava no meu candidato e não na do Anderson. Ela disse, você tá bom de rever suas 

amizades.  

Daqui a pouco está controlando a vida de todo mundo aqui. 

Vereador Cicinho Melo (PSC) – Presidente 

“Vereador, o tempo de Vossa Excelência já passou. Encerre por favor. Olhe o tempo de 

Vossa Excelência. Estou pedindo compreensão”. 

Vereador Anderson Medeiros 

“O vereador Anilson Júnior não tá, eu vou falar no Marcos. Estava na porta da 

Prefeitura, parado, um dia desse e nunca visto isso em Atalaia, pois o vereador quando 

parou o carro para entrar no portão, o guarda municipal saiu e disse que não podia 

entrar. O Marcos questionou e ele disse que não pode entrar mais ninguém aqui, só 

funcionário.  

Meus amigos, povo de Atalaia, a gente tá sufocado com isso. Naquele problema que 

tive com o carro-pipa que não cederam a água, porque eu era André, ia  para a 

oposição naquele dia, só não  fui por causa da Camyla”. 

Vereador Cicinho Melo (PSC) – Presidente 

“Vereador, encerre seu pronunciamento, já tá com 20 minutos. Vossa Excelência já 

ultrapassou. Terá outras sessões para poder falar”. 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 



“Houve isso vereador Anderson. Tinha uma ordem para o servidor público, que é 

vigilante, não deixar ninguém entrar com o carro adesivado na Prefeitura. Inclusive 

houve até um problema com o carro do irmão da vereadora Lays Melo. Mas, o meu 

carro não tinha adesivo de ninguém. O servidor falou que estava coma ordem do 

secretário de Administração, de que não pode entrar, mas mesmo assim você quer 

entrar? Optei por não entrar, respeitando a situação do vigilante, pois o rapaz estava 

cumprindo ordem. Mas, sabendo que ali é a casa do povo e todo mundo pode entrar. 

Como sou um cara da paz, sou um cara da área de segurança, poderia ser eu amanhã 

que estivesse na situação dele”. 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Nobre vereador, Vossa Excelência já ultrapassou. Por favor, finalize. Já passou mais de 

20 minutos, vamos manter a ordem. 

Vereador Anderson Medeiros 

“Temos que ter uma atitude, temos que ter uma posição. Disse na sessão passada que 

não vou brigar com nenhum vereador, pois esse não é o meu intuito. Não quero 

problema também com a prefeita, mas o que estiver de errado, eu vou falar. Doa a 

quem doer.  

Deus abençoe a todos e que tudo dê certo nas nossas vidas. E tudo é jeito que Deus 

quer. O Roberto Carlos uma vez disse assim, se a sua vida é assim, foi porque Deus quis 

que fosse assim. E, se Deus quis que fosse assim, é porque é o melhor pra você”. 

.        

   


