SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA
DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019
OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores e
convidados durante a sessão.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Senhores vereadores, eu já encaminhei no Grupo de Vereadores, o Edital de
número 04 de 21 de outubro de 2019, oriundo da Secretaria de Educação desse
município. Esse edital é do processo de eleição para escolha de diretor geral e
adjunto da rede pública municipal de ensino de Atalaia, em conformidade com a
Lei Federal número 9394 de 20 de dezembro de 1996 e Lei Federal 13005 de 25 de
junho de 2014 e a Lei Municipal 1062 de 22 de junho de 2015 e a Lei Municipal 950
de 22 de abril de 2018. Eu irei publicar esse edital no mural da Câmara. Quem
precisar tirar cópias solicite na Secretaria da Casa, que disponibilizará para os
vereadores”.
Vereadora Janaína do Cal
“Em nome do vereador Marcos Rebollo eu quero cumprimentar todos os
vereadores presentes e ausentes pela passagem do nosso dia, 01 de outubro. Dia
que se homenageia o Dia do Vereador. A todos, os meus parabéns”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Pegando a deixa de Vossa Excelência, senhores vereadores, sintam-se abraçados
pela presidência desta Casa”.
Vereadora Janaína do Cal

“Quero no dia de hoje, muito feliz saudar o Grupo Atuar, grupo de teatro do
Centro Educacional O Pequeno Príncipe, pela brilhante participação no FETA, que é
o Festival de Teatro, ocorrido no último dia 26 de setembro, no Teatro Deodoro.
Tive mais uma vez, pelo terceiro ano, a honra de prestigiá-los, juntamente com
alguns alunos do Distrito Branca, assim como o vereador Ricardo. Ao tempo que
agradeço ao secretário de Educação, Anilson Júnior, que disponibilizou o
transporte, para que as crianças pudessem assistir a peça.
Quero também saudar ao Governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, pela
inauguração no último domingo, do Hospital da Mulher. Um Hospital que prestará
serviços exclusivamente as mulheres alagoanas. Realmente uma estrutura brilhante,
que eu desejo de todo o coração que tenha êxito e que possa realmente atender a
demanda do nosso Estado. O Hospital atenderá também as mulheres vitimas de
violência sexual. Quer dizer, um grande avanço para o nosso Estado, que há 40
anos não inaugurava um Hospital. Deixo aqui os meus parabéns ao Governo. E,
com certeza estaremos todos na torcida para que dê tudo certo”.
Vereador Alexandre Tenório – Presidente
“Vereadora Janaína, a titulo de sugestão, esta Casa poderia enviar não só ao
Governador, mas ao secretário Alexandre Ayres, uma Moção Coletiva”.
Vereadora Janaína do Cal
“Com certeza presidente. Inclusive os meus parabéns vai extensivo ao secretário
Alexandre Ayres, a quem tenho o maior respeito e hoje a maior gratidão. Inclusive
estaremos bem representados, pois cinco pessoas do município de Atalaia estarão
prestando seus serviços no Hospital da Mulher, entre eles, diga-se de passagem,
não menos merecedor que isso, o meu irmão, que hoje está fazendo parte do
Hospital da Mulher, junto também com algumas enfermeiras e técnicas de
enfermagem, aqui do município.
Recebi hoje um convite da deputada estadual Fátima Canuto, que no próximo dia 7
de outubro, segunda-feira, as 15 horas, estará havendo uma sessão especial em
alusão ao Outubro Rosa. O convite é extensivo a toda Câmara Municipal de Atalaia.
Para finalizar as minhas palavras, eu gostaria de lembrar a todos que no próximo
domingo, haverá no nosso município as eleições para o Conselho Tutelar. Não
estou aqui para fazer campanha, não tenho candidato. Vou votarem alguém, claro,
mas não vou fazer campanha para ninguém. Estou aqui para lembrar a população à

importância que é o conselheiro tutelar no município. É um órgão autônomo,
muito responsável e precisa realmente garantir e cuidar dos direitos da criança e
do adolescente. Então, o meu pedido é de reflexão. Que todas as pessoas possam
refletir quem realmente tem perfil de exercer uma função tão importante no
município, tão importante como esta. Sabemos que tem muitos candidatos, tenho
acompanhado cada um para que não erre na minha escolha. Sabemos que tem
muita gente que tem o perfil, que é preparado, como tem pessoas que precisaria
se capacitar mais para a função. Realmente peço que a gente se aprofunde na
escolha, para que depois as nossas crianças não venham ter o reflexo disso com a
falta de atendimento necessário, por parte do Conselho. Todos que tem titulo de
eleitor, no próximo domingo, as eleições ocorrerão na Escola Floriano Peixoto e é
importante a participação de todos.
Hoje também estamos recebendo nesta Casa três importantes projetos e peço aos
meus queridos e nobres colegas, que nós possamos nos reunir ainda esta semana,
o na próxima, para discutir, pois a Lei Orçamentária vem aí e temos um prazo para
cumprir. Junto ao presidente da Comissão de Orçamento, que o quanto antes a
gente possa analisar, para não deixar para a última hora, atrapalhando os trabalhos
desta Casa e do Poder Executivo”.
Vereador Marcos Rebollo
“Em nome da vereadora Janaína quero aqui saudar a todos os vereadores pelo Dia
do Vereador.
Quero aqui desde já agradecer a cada munícipe atalaiense, a cada eleitor atalaiense
que acreditaram nesta vereador que está aqui hoje representando Atalaia. Por duas
vezes fui conduzido a esta Casa. E, lá atrás, lá no começo, um pouco desacreditado
pela opinião pública, mas cheguei a sentar nesta cadeira. No segundo mandato, já
deixei de ser uma interrogação e já me tornei uma realidade, pelos quatro anos de
serviços prestados ao nosso município. Não quero aqui dizer a vocês um discurso
de revolta, mas de gratidão e para lembrar que o vereador nesta Casa tem serviços
prestados sim. Digo que nós temos carregado muitos ônus e os bônus tem sido
dado a pessoas que as vezes nem mereçam, mas as vezes as pessoas tem a
capacidade de julgar negativamente o trabalho de um vereador. Principalmente
Atalaia.
Repito que me sinto feliz em pedir por algumas pessoas, em conseguir uma ajuda
através de um profissional da medicina, de um da educação, no HGE. Semana
passada disse aqui que consegui seis cirurgias e nesta, consegui mais duas. Uma

amiga nossa passou mal com uma crise de apêndice e, graças a Deus, nós
contamos com o amigo Neto Soares no HGE, onde deu assistência topada a esta
pessoa que mandamos para lá. Quero mandar uma Moção de Parabéns para o
Neto, pelo atendimento que ele deu a um atalaiense.
Passei por crises aqui nesta Casa, onde a grande massa fazia protestos nas ruas e
vinham aqui para apedrejar o prefeito e por tabela, apedrejar nós vereadores. Mas,
como já disse em discursos meus aqui, nunca vi nenhum deles chegar em uma
rede social e dizer parabéns ao vereador por ter feito um ato importante em
Atalaia. Parabenizar um projeto que vai respingar daqui a dez anos, como o da
gratificação, que antes era incorporada em dois ou três anos e hoje são dez anos
ininterruptos. Isso não foi briga do Marcos Rebollo sozinho, foi nossa.
Tenho certeza que cada um de vocês atendem a mais de 30 ou 40 pessoas por
semana. Por que, quando em um município não funciona totalmente a Educação, a
Saúde e o saneamento, sobre para nós vereadores. Como diz a vereadora Neide,
somos a caixa de ressonância e quero dizer que para voltar a esta Casa, tenho que
tratar bem aos munícipes, respeitar os munícipes e não esquecer que eles são
importantes a cada dia em nossa caminhada eleitoral.
Ao contrário de políticos que pregam ser verdadeiro, ter compromisso de honrar
promessas de campanha. Mas, hoje esquecem tudo e voltam a dizer mais uma vez
que está sendo um projeto voltado para Atalaia. Discordo e desconheço. Esse
projeto pode ser um projeto pessoal seu ou dele, mas não para Atalaia, pois já
mostrou que não é.
A política deveria ser feita de compromissos, de credibilidade, pois são poucos que
tem e honram as suas palavras. Eles aprenderam que depois que fecham as
cortinas da eleição, tudo que falou é jogado de água a baixo. Nós perdemos as
nossas credibilidades perante a políticos corruptos e a políticos que não cumpre
com as suas palavras. Isso tem respingado em mim, mas tenho dito que em todo e
qualquer seguimento da vida, tem pessoas do bem e pessoas do mal. Vai ter o
prefeito que não cumpre palavra, que promete em palanque e nas suas casas, do
seu amigo candidato para puxar para o seu lado e depois não cumpre.
Mas, quero dizer a vocês que faltando um ano para as eleições, estou de cabeça
erguida dentro de Atalaia, por não fazer media política e não puxar saco de
ninguém. Dependo simplesmente do eleitorado que acredita em mim e que já
mostraram isso nas urnas, me conduzindo duas vezes, por eu oferecer um trabalho
digno e de respeito a eles.

Quero dizer a vocês que 2020 vai ser o novo, vai ser diferente. Não vai jogar o CRB
e o CSA mais, vamos ter equipes diferentes jogando aqui dentro e que talvez você
não saiba como ganhar dela, pois não sabe a formação que ela vai vim. Vamos ter
um jogo novo, uma disputa nova aqui dentro deste município. E, estou
credenciado para disputar ela também, ou na majoritária ou no Legislativo. Voltarei
o ano que vem a colocar meu nome em júri popular, para a população julgar.
Agora uma marca na minha vida é que a palavra tem que ser cumprida e aqui em
Atalaia são muito poucos que cumpre ela”.
Vereador Fabrício Torres (Aparte)
“Atento a suas palavras como sempre, entendi que Vossa Excelência tem uma
pretensão de jogar no time do Executivo, ou entendi errado?”.
Vereador Marcos Rebollo
“Uma boa pergunta vereador Fabrício. Quando a gente é juniores no futebol,
queremos ser profissional, depois titular e depois jogador da seleção brasileira,
para chegar ao topo. Nesta Câmara, todos que vestem esse palito, que já foram
julgados e ganham a eleição nesta Casa, sonham em ser prefeito. Todos aqui tem
condições. Não deixe que alguém venha desmotivar vocês e dizer que vocês não
tem condições, porque tem. Outros já passaram por aqui com a condição abaixo
da sua. E, nós temos plenas condições de ser candidato a prefeito. Mas, isso
depende de uma junção, de um grupo forte, que saia com chances de ganhar, pois
também não vamos para uma luta já derrotados. Vereador Fabrício, a vida é feita
de vitórias e de derrotas. Nosso amigo tentou o pleito agora, ficou como primeiro
suplente e hoje está aqui. Mas, agora em 2020 faça um trabalho para vim para aqui,
pois tem chances também. O que aconteceu nesta Casa, foram pessoas que
tiveram a cabeça engessadas, dizendo que ela nunca iria ser e aprenderam a
trabalhar para os outros. Por que nós não somos? Por que essa Casa não pode ser
também, porque só pode ser eles? Então, a Casa Grande já tá bom de parar,
porque a escravidão acabou. Junta Senzala e Casa Grande e agora todos têm
chance. Então, vamos para a luta e ver qual o melhor para o grupo e o melhor para
Atalaia.
Tanto posso ir para as cabeças, como posso ir para ajudar aos amigos. O que não
quero é fazer parte de um grupo que não honra palavra. Não quero fazer parte de
um grupo que só tem compromisso com o próprio umbigo. Quero fazer parte de
um grupo que seja bom para Atalaia, que seja bom para toda a cidade. Aí sim eu

faço parte. Outra, depois que eu der minha palavra, posso perder a eleição, mas
não abro. Ao contrario de muitos que deram suas palavras e não cumpriram e nem
cumpre. Isso é notório, pois todos aqui já passaram por uma palavra não cumprida.
Se não passou, vai passar.
Sou candidato de novo em 2020, não sei se a vereador, se a prefeito ou se a vice
de alguém. Estou aqui credenciado para disputar a eleição, depende da opinião
pública e dos amigos para fazermos um grupo e sairmos fortes aqui desta Casa. A
maior marca do homem é andar certo, correto e honrar seus compromissos. E,
outra, quando você perde sua palavra, você não vai a lugar nenhum. Outra coisa,
promessas tem prazo de validade. Se prometer cumpra, pois tudo se vence”.
Vereador Fabrício Torres (Aparte)
“Quero dizer a Vossa Excelência que o considero um grande líder aqui na política
de Atalaia. Tenho certeza que o senhor está credenciado a qualquer cargo que
queira disputar. O senhor falou aí na questão da honradez e da palavra. Muita
gente vai num vai eu escuto dizendo que o Fabrício não é político. E eu quero dizer
que realmente eu não sou, porque se político for enganar, mentir e tapear, eu
realmente não sou político. Eu prefiro não ser político”.
Vereador Marcos Rebollo
“Fabrício, conheço você de muitos anos, sei do homem que você é em cumprir
com as suas obrigações. Isso são conceitos dados por nossos pais. Isso vem das
nossas famílias, como ensinou a conduzir as nossas vidas. Não achar que a política
é um trampolim de mentiras e de trapaças. Quem usa para esse mal, vai pagar caro.
Já estão vendo que está se fechando o cerco para políticos que são mentirosos e
que não honram as palavras.
Então, estou aqui aprovado e credenciado, não só eu, como os demais colegas que
estão aqui. Não quero que esse discurso seja interpretado como inflamado, mas
sim realista de alguém que já tem sete anos de vida pública. Se tiver um lide
político falando de vereador, peço que me chame para um debate dentro da sua
comunidade, aqui na Câmara, nas ruas e vamos debater o que eu e o que você fez
por Atalaia. Agora, não venha querer crescer em cima das costas de um vereador
atuante e competente dentro deste Parlamento.
Não faço parte de grupo político nenhum ainda. O meu grupo político é o povo,
que eu atendo e que me conduz para esta Casa. Dizer que 2020 vamos trabalhar

para mudar e escolher o melhor para esta terra. Meu compromisso é com você
povo atalaiense”.
Vereador Ricardo Calheiros
“Estava observando a palavra de Vossa Excelência e me veio a mente a
retrospectiva de quando nós formamos o PRTB. Tive o prazer de formar o PRTB
com você, com o vereador Quinho do Portão. Tive o prazer de fazer palanques com
outros colegas. Já tive o prazer de ser coordenador pelo vereador Fabrício Torres.
Falando na palavra compromisso, quando nós formamos o PRTB você foi um cara
que deu a sua palavra e segurou até o fim. Acho que o ser humano tem que ter
atitude, determinação, seriedade e acima de tudo, confiança. Hoje, uma palavra
que rege uma campanha, se alguém me perguntar eu digo que é a confiança. Na
primeira vez que você foi a minha casa e me deu palavra que ficaria no PRTB
independente do que acontecesse. O PRTB é a maior historia e estar marcado aqui
em Atalaia. Você tinha cargos no município e um ano antes deu sua palavra,
segurou e o fruto hoje está aí. A mesma coisa eu falo do vereador Quinho, que fez
parte daquele grupo e hoje está aqui. A política é determinante em cima desta
palavra, confiança. Parabéns a Vossa Excelência. Todos aqui tem a capacidade de
exercer qualquer cargo, basta a gente acreditar. Passo sempre para os meus alunos
que tudo aqui que a gente, se acreditar em Deus e tiver força e coragem, podemos
alcançar”.
Vereador Fabrício Torres (Aparte)
“Tem uma frase muito boa sobre política e entendi como a correta. Diz que política
é o que Maquiavel disse que é e não o que Francisco de Assis queria que fosse”.
Vereador Marcos Rebollo
“Há três anos atrás eu firmei um compromisso político com o prefeito. Ele sabe da
palavra que Marcos Rebolo deu, de ficar em baixo de um palanque e fazer uma
campanha diferente dos outros amigos que subiram no palanque para pedir um
voto. Mas, depois que eu dei a minha palavra, eu honrei ela até o final. Ele não é
homem para chegar em lugar nenhum e dizer que Marcos Rebollo é covarde e
fraco, mas sim que Marcos Rebollo é homem de bem e que honra compromissos e
cumpre com as suas palavras. Isso é importante para a gente crescer na política. Já
fui ele duas vezes sem mandato. Já mostrei que não sou candidato de Prefeitura. Já
provei para Atalaia que não sou candidato de ficar puxando sardinha, sou
candidato de quem estar num momento bom e que é o melhor para Atalaia. Então,

botem ter a certeza se eu der a minha palavra, em baixo ou em cima do palanque,
estarei até o final. Agora, queria que os políticos, 50% do que prometessem,
cumprisse, pois seria muito bom.
Dizer que vamos para um projeto novo. E, esse projeto novo é para avaliarmos se é
o prefeito que estar aí, se é o que vai vim ou o que vai nascer aqui. Que os políticos
honrem com a palavra, pois o caminho está ficando pequeno para quem anda com
mentira e prometendo o que não pode cumprir.
Parabéns a todos os vereadores, principalmente os de Atalaia que eu sei que são
compromissados com o povo, com as suas comunidades.
Quando as urnas virarem as costas para mim, tenham a certeza que nesse
Parlamento só venho tomar um cafezinho e ouvir os novos companheiros que
estarão sentados nesta mesa”.
Vereador Alexandre Tenório - Presidente
“O vereador Quinho pede uma Moção de Parabéns para o Hagaylson.
Peço também uma Moção de Parabéns para a professora Paulo, pois tive o prazer
ser convidado pelo professor Adriano para um aniversário surpresa, no qual fui
muito bem recebido graças a Deus e tiver o prazer de desfrutar daquela festa
maravilhosa”.

