
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 26 de Abril 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 

“Atendendo a pedido do vereador José Tascito Martins, coloco em votação a dispensa da 

leitura da ATA da sessão anterior. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes”.   

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

“Hoje saúdo a mesa em nome do vereador Rudinho. Quero saudar a todos do Plenário em 

nome do meu irmão Roberto.  

Venho com uma Indicação hoje em respeito a todos os vereadores que pediram gelo baiano 

aqui, mas já venho há mais de 30 dias, onde toda vez que passo os motoristas que fazem 

lotação me pedem para tirar esse gelo baiano aí, pois ficou muito apertado, os carros estão 

subindo em cima do gelo baiano e está furando os pneus. Cida Melo me relatou que seu carro 

já subiu em cima de um gelo baiano. É terrível, pois é um prejuízo, sabemos quanto custa um 

pneu hoje.  

Agora vou falar um pouco do vereador Anderson Medeiros. Nunca gostei de fazer propaganda 

minha, gosto de fazer propaganda de um amigo, porque você se autovalorizar é complicado, 

não é do meu feitio. Venho relatar do meu caráter, sempre gostei de tomar posições corretas. 

Posso falhar, pois sou humanos, todo mundo falha. 

Hoje, o presidente Cicinho é um amigo que tenho nesta Casa. Antes também já tivemos umas 

turbulências. Isso há muito tempo. O vereador Cicinho se envolveu em um problema ali na 

Churrascaria da Nicole, todo mundo sabe disso. Estávamos sem se falar. Quando eu passei e vi 

o vereador Cicinho numa situação difícil daquela, não pensei duas vezes. Por conta do 

posicionamento positivo e firme que sempre tive, eu parei, desci do meu carro e sei vereador 

Cicinho de todo mundo que tava ali ao redor, parece que estou vendo agora. As vezes vejo 

Vossa Excelência sentado conversando, que na hora eu disse, irmão estou com carro, não 



posso levar o Cicinho no Hospital, leva o Cicinho no Hospital e o cara disse não, eu não posso 

não. Quando eu olhei o vereador Cicinho sentou no banco e eu fui lá, peguei no seu braço tirei, 

mas ele disse não, deixe que vou dirigindo. Eu disse que ele não iria, pois eu iria levá-lo. Tirei 

ele do banco do motorista, coloquei no banco traseiro, sentei no banco do carro dele, tinha 

uma poça de sangue e em sentei em cima. Veio outro menino do Santo Antônio. Levei no 

Hospital. O que ganhei nisso foi a minha amizade de volta com o presidente Cicinho.  

Só estou querendo falar das minhas atitudes, que sempre me procurei posicionar de forma 

correta, independente de qualquer coisa. 

Na campanha de 2020, conversei com o André. Disse que precisava que ele me desse uma 

força durante a campanha. Ele disse que eu sabia que ele não podia, pois tinha um 

compromisso com o Rudinho e que tinha passado a equipe toda da Camyla, para o Rudinho. 

Que seu acordo é com o Rudinho. Eu disse que não queria que ele deixasse seu acordo com o 

Rudinho, longe disso, queria uma força, não tirando a dele. Ele me disse que se fosse dessa 

forma, estava mantida sua ajuda.  

Fomos pra caminhada. O que eu esperava dele, chegou, ele me retribuiu de forma honrada e 

honesta, do jeito que tinha combinado. Não deixou de ajudar. O Rudinho chegou uma vez pra 

mim e disse pra pedirmos pra Camyla ser vice, pois se a Camyla fosse candidata a vereadora, 

ele não era candidato. Disse pra ter calma, pois iriamos conversar com a Camyla. O presidente 

Cicinho na época estava pra ir pra reunião e não compareceu por conta da sua mãe, que 

precisou levar pra Maceió, pois estava doente. 

São posições na minha vida que sempre vou tomar. Em 2018 tinha dito ao deputado Léo 

Loureiro que iria marchar com ele, não iria marchar com o deputado Ferreira Hora. Na eleição 

de 2014 fiz um trabalho para o Ferreira Hora junto aos amigos, pedindo e o Ferreira Hora teve 

287 votos. Quando fui pedir aquele apoio ao Ferreira Hora ele disse que não podia fazer nada.  

O Léo foi várias vezes na minha casa e seu sempre bati na mesma tecla. Léo, eu vou ajudar 

você sem nada, quero que me ajude na eleição e ele disse que tava valendo. Fui pra corrida 

com ele e o Léo teve 308 votos aqui em Atalaia. Cheguei no gabinete dele e o primo dele falou 

que a votação foi boa em Atalaia. O Léo só foi na minha casa, não foi em lugar nenhum. 

Mas, depois da eleição, que ele ganhou e o André perdeu, a vereadora Janaína entrou na 

jogada. Começou a fazer o jogo e eu me senti excluído. Foi quando eu tomei a decisão que 

sempre vou tomar. Recebi várias fotos no Carnaval. O Léo ganhou a eleição em 2018 e no 

Carnaval de 2019 eu recebi as fotos do trio elétrico do Léo lá na Branca, acompanhando o 

Bloco da vereadora Janaína. Nunca me preocupei com isso. O que me preocupei, foi com o 

compromisso que ele tinha comigo.  

É aí onde tomo minhas atitudes. Procurei o deputado e disse que quando num der mais pra 

mim, pode me dizer, não tem problema, a minha posição é essa. 

Como o André perdeu e a vereadora Janaína não ficar com o André, pois num é besta. Eu 

posso ser besta. Mas, ela não ficou. Procurou o deputado que ganhou. Mandei uma 

mensagem para o Léo e disse que estava saindo do  grupo dele, que o compromisso que tinha 

com ele eu cumpri e o dele não se preocupasse, pois estava tudo certo. Ele disse a mim que 



estava certo e que o gabinete dele estava sempre aberto pra mim e pra minha família. 

Agradeci de coração, mas disse a ele que nunca iria precisar. Nunca precisei. Mas, as portas 

estão abertas, pois sai pela porta da frente.  

A vereadora Janaína continuo ou trabalho com ele e depois abandonou. Do jeito que ele fez 

comigo, a vereadora Janaína deu o troco e abandonou ele.  

Nesses dias agora, o assessor dele que é muito meu amigo me disse Anderson a gente ficou 

sem ninguém aí em Atalaia, se souber de alguém que possa nos ajudar, me diga. Eu disse que 

não podia, pois tenho compromisso com o André, meu amigo e meu irmão.  

Então, a minha posição aqui dentro desta Casa vai ser tomada independente do que houver.  

O que tenho a dizer do projeto do PCCR é que li o projeto, mas não entendi. E o projeto não 

era para mim entender não, pois veio em caráter de urgência, 72 páginas. Eu tô novinho aqui. 

Não vou chegar aqui e dar um voto em um projeto sem me aprofundar aqui. Nunca vou fazer 

isso e a minha posição sempre vou tomar, independente de qualquer coisa.  

Melhorou? Se não melhorar vou ser contra. Mas, não estou aqui pedindo para ser contra, mas 

acho que se ele tiver lá na frente prejudicando, porque o que o presidente do Sindicato disse 

aqui é que o piso vira teto.  

Vereador Alexandre a esposa dele é professora. O vereador Anilson Júnior é professor, a 

situação dele ainda é pior do que a minha e do Alexandre.  

O que foi que pedi? Que fizesse o PCC e deixasse o R. Manda o R pra cá que a gente aprova só 

o R. E o PCC a gente analisa. 

Fui citado nos grupos de Whats App, até pela vereadora Janaína, que eu não tinha lido o 

projeto. Eu li, mas não entendi e continuo sem entender o projeto todo. Recebi muitos vídeos 

do Sindicato, já assisti todos. Vou conversar amanhã na audiência pública e peço a você 

professor que venha pra audiência pública amanhã e me procure. Se você disser que é a favor 

do projeto, eu vou votar para se seja aprovado. Mas, preciso ouvir isso de você, porque o que 

estou recebendo nos meus directs, no meu Instagram não tá bom não”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 

“Hoje é uma fala rápida, porque estou com a pressão um pouco adulterada. Apenas relembrar 

que amanhã teremos a audiência pública. Mediante essas questiúnculas todas, resolvemos 

seguir ao lado do SEATA. Queria que se possível, solicitar dos senhores companheiros uma 

união neste momento. Já que aqui vai haver audiência, que todos estejam coesos nas 

modificações que vai haver. Vai ser um novo embate sem necessidade se a prefeita chegar e 

disser que quer o projeto como mandou.  

Se a gente conseguiu a audiência as duras penas, é uma mostra que o Legislativo atuou em 

defesa do funcionário público de forma real e verdadeiro, que são os efetivos e aposentados 

do município. Os direitos são iguais e gostaria de pedir aos senhores vereadores que amanhã,  

mesmo que não venha, que prestem atenção, pois o SEATA vai trazer seu corpo jurídico”. 



Vereador Anderson Medeiros – Aparte 

“O que vi vereador Fernando na última sessão, foi que o compromisso nesta Casa é pouco de 

alguns vereadores. Há última sessão que tivemos tem 15 dias. Não sou contra o vereador que 

adoeceu e não veio pra sessão, isso é normal. Mas, ter uma sessão de 15 em 15 dias e você 

não vim porque não quer? Fica difícil. Estamos vindo aqui para trabalhar em prol do povo. 

Estamos aqui tratando do futuro de muitas pessoas. O que aconteceu naquela sessão 

tumultuada, foi que tinha ali contratos gritando, querendo direito. Fiz uma pergunta aqui e 

faço novamente. O projeto do PCCR ele contempla os contratos?”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Vereador, aquela questiúncula foi tão grande que estou chamando Vossa Senhoria e os 

demais pares para que amanhã, a partir da explicação do SEATA junto com o escritório Pinto 

de Luna, que tiremos por menos essas questiúnculas. Se a gente começar a obstacular, vai só 

prejudicar e demorar mais tempo para se resolver. Queria uma paz e uma reunião para 

suplementarmos aqueles momentos tão terríveis que vivemos aqui”. 

Vereador Anderson Medeiros – Aparte 

“É que as vezes temos que fazer uma pergunta na ironia, pois o que tinha era contrato. Tinha 

uma pessoa ali que era contrato que estava querendo, até sem noção, atrapalhar o projeto 

que está lhe dando com a vida de muitas pessoas. Quando perguntei se os contratos estavam 

recebendo o PCC, fui citado no grupo de vereadores como não tinha lido o projeto do PCCR. 

Perguntei, porque só tinha contrato. O que os contratos vieram fazer aqui? A mando de quem? 

Tinha uns cabeças e vi quem estava acompanhando os cabeças”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Antes de prosseguir com o pronunciamento, gostaria de uma Moção de Parabéns para a 

Tâmara Maria de Albuquerque Lucena, minha irmã e funcionária aposentada do município e 

que também é funcionária em Capela. Completou 62 anos no sábado próximo passado. 

Agradeço a todos os companheiros que subscreverem. 

Senhor presidente, gostaria que a gente norteasse a coisa de uma forma que não houvesse 

uma tempestade em copo d’água, pois onde existe uma boa conversa, é muito melhor que 

uma boa briga. Amanhã estarei aqui presente. Vereador Marcos que chegou a dizer que não 

estará presente, mas que se possível Vossa Excelência esteja. É um momento de coalisão dos 

poderes Legislativos, Executivos e dos funcionários, que são os mais focados ou prejudicados 

neste projeto. 

Acho que a nossa missão aqui é procurar o que é melhor não para nós, mas para os 

funcionários e para o município”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“Senhores e senhoras aqui presentes. Isso vereador Iahtanderson que Vossa Excelência falou, 

isso é de praxe. Quando o Governo tem maioria, faz o que quer. Quando tem trabalho para ser 

discutido e não há interesse do Governo, esvazia a sessão para não ser discutido, como 



aconteceu na terça-feira passada. Os vereadores não vieram trabalhar, pois foi combinado, já 

que tinha tema na semana passada para ser discutido.  

Nos grupos de WhatsApp o pessoal as vezes questiona que o vereador Mauricio Tenório lá na 

Câmara briga e depois tá unido com os vereadores. Tenho que informar a população que aqui 

neste Parlamento se discuti as ideias, se discuti o bem da população de Atalaia. Então, tem 

coisas que a gente briga, tem divergências, mas depois eu sou coerente e falo com as pessoas, 

pois não estou numa guerra, estou discutindo ideias. E o tema que venho trazer aqui sempre é 

em prol da população. 

A assessoria do vereador Rudinho e o vereador Rudinho essa semana passada agiu até de má 

fé comigo, pois cheguei num canto e esteva o presidente da Câmara e ele tirou uma foto e 

mandou postar em um grupo de Whats App que eu estava com o vereador Cicinho. Isso é feio 

vereador. Quando estamos discutindo aqui, estamos discutindo as ideias, pois se formos 

discutir o homem, vai haver a violência. Então, a população não  quer violência, quer que se 

discuta o bem para resolver os problemas. Isso é feio para Vossa Excelência, tirou uma foto e 

posto no grupo de Whats App. É feio e vergonhoso para um vereador que estar líder.  

Presidente, se ele continuar assim peça para retirar. Comigo agora, quem estiver do Plenário 

discutindo comigo, é para retirar. Se você continuar, será retirado. Aqui é lugar de homem e 

não de palhaçada”. 

Vereador Cicinho (PSC) – Presidente 

“Deixe o vereador continua, por favor”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Voltando ao assunto. Digo isso porque ele fez isso. Fique calado que não dei a palavra a você. 

O direito me permite. O Regimento me permite. 

Essa Câmara é uma Câmara de intriga, vereador fica intrigando o outro. Isso é feio. Sou da 

oposição e discuto as ideias, já discuti com o Marcos, com o Anderson, mas depois eu falo, 

porque aqui é lugar de discutir ideias e não de guerra.  

Por isso que eu digo, quando faz as coisas na carreira, a mando da prefeita, dá errado. Graças a 

Deus essa Casa entendeu que se tinha que discutir com audiência pública. Caso que era para 

ter sido feito aqui, com a taxa de iluminação pública do nosso município. É criminoso o que 

esta Casa fez com a população de Atalaia.  

Quero que vocês ajudem população. Estou pegando para fazer um abaixo assinado para a 

gente entrar com uma Ação Civil Pública para cancelar esse projeto, porque aqui tem aumento 

de 1.080%.  

Então, esse Governo a desgraça, da enganação, da mentira que veio se implantar em Atalaia, 

só veio prejudicar a população. E essa Câmara sendo conivente, porque os vereadores 

aprovaram. E ela sentou aqui nesta cadeira e ficou olhando pra ver quem ia votar contra.  



Vou mostrar aqui a Vossa Excelência que é o líder e que trabalhou para votar. Vossa Excelência 

disse que é o bom, mas só faz destruir o município. Lá atrás destruiu, pois era para ser 

construída uma UPA no município, mas desviou o dinheiro. Agora, Vossa Excelência faz isso 

com a população de Atalaia. Trabalhar um projeto para um comerciante sair de 147 reais para 

pagar 1.700 reais, isso é justo? Um cidadão que mora na zona rural sair de 30 reais para pagar 

150 reais de taxa de iluminação pública. Terça-feira os vereadores não vieram, porque tinha 

que ser discutido isso. E eu vou mostrar a população o que fizeram com vocês. Doa a quem 

doer, não tem quem vai me fazer calar aqui não. Não pressão, não tem ninguém, sou a favor 

da população, do povo. 

Nós votamos contra, vereador Fernando Vigário. E eu vou usar a Lei para ver se derrubamos 

isso aqui.  

Quero ver se entrar alguma coisa de novo, essa Câmara votar novamente e a prefeita vim pra 

cá obrigar os vereadores votarem, como obrigou. É vergonhoso vereadores vocês estarem 

coagidos aqui para votar em um projeto. 

Tá aí a Educação desmantelada. As estradas, estamos ilhados na Zona Rural, pois dois anos de 

mandatos e não resolveram nada. O Governo da mudança é esse? Quem tá andando no 

município de Atalaia está vendo. Aí vou chegar aqui e dizer que a Prefeitura é bom? Não.  

As ideias aqui vou discutir com os vereadores e depois, se quiser falar comigo eu falo, se não 

quiser, não tem problema. Agora, brigar e depois fazer intriga, não sou de fazer.  

Amanhã vai ser discutido essa Audiência Pública que foi o vereador Mauricio Tenório que 

solicitou e que foi aprovada por esta Casa. Por que tem maldade nesse projeto. O vereador 

Mauricio não é contra ao projeto, sou contra a maldade. Amanhã vamos discutir a maldade 

que tem, vai colocar as emendas e esse projeto tem que começar a ser apreciado terça-feira 

que vem, porque as emendas entram na terça-feira que vem. E, se Vossa Excelência puder, 

faça uma extraordinária para que na quinta-feira possamos finalizar esse projeto. Não 

aprovaram a iluminação pública em extraordinária?  

Não aprovaram em extra o da iluminação pública, para não se discutir? Mas, vou entrar com 

advogado para derrubarmos esse projeto vergonhoso. O município de Atalaia a taxa de 

iluminação pública é mais barato do que Atalaia. A de Atalaia é a taxa de iluminação pública 

mais cara do Brasil. Fiz um levantamento”. 

Vereador Anderson Medeiros – Aparte 

“A vereadora Lays Melo está viajando, foi pra Brasília, pra Marcha dos Vereadores. Pediu para 

participar da reunião amanhã on-line”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Eu também tinha passagem comprada, cancelei a minha passagem, pois fui eu quem solicitou 

a Audiência Pública e tinha que participar”. 

Vereador Fernando Vigário – Aparte 



“Gostaria de solicitar do senhor presidente, que amanhã na Audiência Pública chame a guarda 

mais cedo e se procedesse, se possível a revista, para evitar o que aconteceu aqui. Que 

também se bote uma responsabilidade maior em quem vem para o Plenário, para se evitar as 

afrontas e as respostas, pois ai vira tumulto.  

Amanhã precisamos pensar também nos funcionários. Já perdeu 45 dias e precisamos, como 

disse o vereador Mauricio, fazer, se possível em sessão extraordinária, pra gente deixar tudo 

definido sem prejudicar os funcionários”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Inclusive, funcionários, tentaram confundir vocês, mas no final vocês vão agradecer essa 

audiência pública, porque é o futuro de vocês. Nós somos vereadores por quatro anos, daqui a 

dois anos tem uns que vão tá e outros que não vão tá. Mas, vocês são para o resto da vida, 

estamos definindo o futuro de vocês. Então, um projeto de maldade desse, tem que ser 

discutido.  

E, não tá esse projeto mais acelerado, porque a prefeita trabalhou com a equipe de choque 

dela para tentar cancelar a audiência pública e demorou mais. Essa audiência já era para ter 

acontecido. Já houve audiência pública da Saúde em 72 horas. Eu vim pra sessão e não sabia 

nem que tinha audiência pública. 

A população pode contar com o vereador Mauricio Tenório que sempre vai tá aqui para 

denunciar e mostrar os desmandos dessa Cecília Hussem, essa prefeita do atraso, prefeita da 

enganação, que engana o povo, mas não engana o vereador Mauricio não”. 

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

“Antes de encerrar, dizer ao nobre vereador Mauricio Tenório que não há trabalho nenhum 

para atrasar a Audiência Pública. Infelizmente precisaria de prazo. Como muito tinha sido 

discutido, peguei o prazo máximo e coloquei para a gente ter a oportunidade de vim para esta 

Casa, o Ministério Público. Depois de 15 dias chegou agora o ofício do Ministério Público, 

informando a impossibilidade de comparecimento. Só estou mostrando que aqui não tem 

ninguém querendo prejudicar ninguém. Sei que o papel de Vossa Excelência é de oposição, é 

um trabalho que Vossa Excelência tem que fazer. Já fui oposição, mas não fiz tanto como 

Vossa Excelência faz, querendo jogar seus colegas vereadores contra a população. Sei separar. 

Eu soube separar a minha postura de oposição em relação ao Governo e os meus amigos 

vereadores.  

Dizer a Vossa Excelência que faça seu trabalho, agora sabendo que esta Casa aqui vai tá 

sempre ao lado do povo, não vai ser nunca contra o povo. Agora, depois da audiência pública, 

o que for resolvido, vamos agilizar. Quem quiser votar contra, vota. Quem não quiser, vota a 

favor. Essa questão de briga já no passado já vi prefeito ganhar 12% porque não deram o 

aumento. O Sindicato só sabe fazer é isso, brigar e no final não arrumar nada, porque é um 

Sindicato hoje que está acabado, porque a gestão passada acabou com o Sindicato. Não foi a 

prefeita Cecília Rocha que desestabilizou o Sindicato. Foi a gestão passada, onde Vossa 

Excelência, o vereador Mauricio Tenório era líder do Governo e ajudou para que isso 



acontecesse. Na hora que o prefeito desvinculou o pagamento, o nobre vereador Mauricio 

Tenório não brigou pelo funcionário da Educação”. 

.        

   


