
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 04 DE JUNHO DE 2019 

OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores 

durante a sessão.  

 

Vereador Cicinho 

 

“Senhores vereadores, eu venho aqui pedir ao Poder Executivo, reivindicação do 

povo de Atalaia, sobre o trânsito da nossa cidade. Acho que o povo está com razão 

em reclamar sobre o trânsito que está acontecendo em nosso município. Queria 

que o gestor público, com a sua autonomia, ele organizasse esse trânsito, do Banco 

do Brasil à Praça do Trevo. Na verdade, está causando transtorno a população que 

transita nessa área. Foi feito aqui um projeto de organização do trânsito do nosso 

município e ficou acordado que essa rua seria mão, do Banco do Brasil até a Praça 

do Trevo. Diante da desorganização do Poder Público, diante da incompetência 

que hoje o Poder Público está mostrando, estão hoje vindo na contramão, 

causando transtorno. Como também nessa ponte, que é a maior vergonha, onde 

colocam um guarda municipal sem poder nenhum e que fica ali só para servir de 

mangação. São várias e várias pessoas passando pela contramão da ponte e o 

rapaz não pode fazer nada, pois não tem condições nenhuma de trabalho. Seria 

louvável que o senhor prefeito, pois acho senhores vereadores que não é o 

dinheiro do mundo todo e em mais coisas erradas se gasta nesse município, que 

ele colocasse um semáforo ali naquela ponte, pois dava oportunidade daqueles 

comerciantes também ter um fluxo de carro mais rápido. As vezes você fica 

impossibilitado de ir na região da Rodoviária, por falta simplesmente de um 

semáforo e por falta de educar e de punir quem estiver errado”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 



“Inclusive foi aprovado nesta Casa, no ano passado, a criação da SMTT e até agora 

não teve funcionamento nenhum. Não sei se as pessoas já foram nomeadas ou não, 

só sei que a criação, que precisou até de reunião para que essa câmara agilizasse o 

processo da aprovação, por conta da necessidade e até agora nada foi feito, pelo 

menos aos nossos olhos. É preciso que alguma coisa seja feita, em caráter de 

urgência, para minimizar esse problema que se encontra hoje na cidade”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Eu aconselho ao Excelentíssimo senhor prefeito, orientar a população, fazer um 

trabalho educativo, pois uma SMTT aqui vai gerar despesa para os trabalhadores. 

Está aí a crise, os taxistas sem passageiros para rodar e ainda vão sem multados. E, 

esse dinheiro vai para onde? Criar uma comissão para orientar e educar, seria 

melhor tanto para a população e para o município”. 

 

Vereador Cicinho 

 

“Olhando por esse lado, Vossa Excelência está certo. Mas, se olhar para o lado do 

que é certo, pode ser eu, Vossa Excelência ou qualquer vereador, se andar errado, 

não estamos livres de ser multado. Já  tinha sido criado por ele na época o 

DEMUTRAN, que nunca saiu do papel e nem vai sair, porque aqui está muito difícil 

as coisas saírem do papel. As coisas em Atalaia ficam no papel mesmo e a 

população é quem fica prejudicada. Inclusive reclamações de motoristas dos 

ônibus, que no horário dos estudantes irem para as Escolas,  não tem condições 

dos ônibus saírem daqui para a Praça do Trevo, pois estão arriscados a baterem em 

um carro. Isso por falta de organização do trânsito.  

 

Então, que ele chame o Diretor da Guarda, que nem sei quem é, que nem sei se 

tem, pois está abandonada, porque faz até vergonha um guarda municipal, no seu 

serviço, usando um tênis. Quer dizer, o município de Atalaia, com essas 

arrecadações que tem, não tem condições de comprar uniformes e equipamentos 

para que um guarda possa trabalhar descentemente? Eu não acredito nisso. Isso é 

falta de respeito à Guarda Municipal. Que instruam a Guarda Municipal e a 

organize para fazer um trabalho de conscientização, de orientação. E, depois desse 

trabalho, se continuarem a andar na contramão, manda prender, pois sabem que 

anda errado. Por que não vai andar na contramão em Maceió, em Rio Largo, em 

São Miguel dos Campos, em Pilar.  

 



Tá aí o Pilar. Levou a Pajuçassara, com a nossa amiga, querida Ceci, que ama 

Atalaia. Levou a Fábrica da Pajuçassa para o Pilar. É a mulher que quer fazer alguma 

coisa e que se apaixonou por Atalaia. Não sei que paixão foi essa. 

 

Na realidade, precisamos nos organizar e pedir ao senhor prefeito que tome as 

providencias. Na hora de descarga de mercadoria naqueles mercadinhos da 

Mônica e do Paulo, que se proíba aqueles carros de ficarem na porta desses 

mercadinhos, que eles entrem ao lado do Banco do Brasil e façam as suas 

descargas de mercadorias.  

 

Agora, o trânsito de Atalaia está uma verdadeira bagunça e precisamos procurar 

organizar o nosso município, para que no futuro não aconteça coisas que não são 

merecedoras do nosso povo. É transito errado, é falta de pagamento de 

funcionários contratados, é falta de organização, falta de respeito. Aqui em Atalaia 

está faltando tudo. 

 

Queria pedir as Vossas Excelências a aprovação desse Requerimento. Esse 

Requerimento não é do vereador Cicinho. Esse Requerimento solicitando que seja 

feito um projeto convocando a secretária para que venha prestar esclarecimentos 

aqui, é da população de Atalaia, é do povo de Atalaia que está sofrendo com a 

péssima administração que está acontecendo em nosso município, inclusive na 

Secretaria de Saúde. Para que a gente possa, ao menos, amenizar a dor daquelas 

pessoas que vão usar o Hospital, tendo lá um médico, um primeiro atendimento, 

os medicamentos e o encaminhamento para o Pronto Socorro, se assim for 

necessário. Agora, para isso eles têm que mostrar serviço. Para isso eles têm que 

mostrar as três ambulâncias, que já tem o dinheiro. Ela vai ter que dizer aqui onde 

está o dinheiro das três ambulâncias que eram para estarem salvando vidas em 

nosso município. Esse pedido não é para me engrandecer, é porque a população 

de Atalaia pediu ao vereador Cicinho que fizesse para que melhorasse o 

atendimento na área da Saúde do município de Atalaia”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Em primeiro lugar eu gostaria de dar os parabéns em nome do meu amigo 

Fernando Vigário, em nome de todos os cavalheiros, que no domingo passado 

fizeram uma  brilhante festa, apresentando a Cavalhada no Distrito Branca, em 

comemoração a Festa de São Antônio. Uma festa muito bonita, a qual eu pude 

participar e tive o privilegio presentear o primeiro lugar com o troféu Vereadora 

Janaína do Cal.  

 



Quero aqui também parabenizar a presidente da Fundação Amadeu Inácio, a 

Lurdinha Almeida, que no sábado passado fez uma apresentação no distrito 

Ouricuri com a presença da Banda do Exército, uma apresentação das ações que 

ela desenvolve na Fundação, assim como projetos que estão em tramitação, como 

foi apresentado lá o projeto arquitetônico de engenharia já pronto, feito pela 

Serveal do Estado, de reforma do clube e da quadra do Distrito Ouricuri. Realmente 

um trabalho muito bonito a qual eu pude passar a tarde lá, prestigiei assistir toda 

apresentação e ela está de parabéns. Realmente um trabalho muito bonito feito 

pela Fundação Amadeu Inácio no Distrito Branca. 

 

Quero aqui informar a população que após idas e vindas, inúmeras Indicações e a 

primeira delas a Indicação de número 4 desta vereadora, feita em 2017, a Prefeitura 

de Atalaia iniciou a esperada e tão solicitada obra da construção do muro da 

creche Danilo Pereira Acioli, localizada no Distrito Branca. Graças a Deus esse 

problema parece que agora vai ter um final feliz, com a construção do muro. 

 

Vereador Cicinho falava aqui sobre as ambulâncias e eu tive ontem, mandei mais 

uma mensagem para a secretária e desta vez ela me respondeu, falando que as 

ambulâncias no mês de julho chegarão ao município. Só esqueci de perguntar se 

vai ser em Julho de 2019, 2020 ou 21. Sei que ela disse que era em Julho. Então, no 

próximo mês, a gente aguarda ansiosamente. Inclusive, dessas ambulâncias, 

também solicitei que uma fosse para o Distrito Oricuri e que uma mais velhinha, 

tem problema, fosse para a Branca, já que a Branca é mais próxima da cidade. 

Então, que colocasse uma nova nos Povoados e Distritos mais distantes da cidade, 

para dar uma assistência melhor a população.  

 

Hoje também eu peço a secretária de Saúde que faça uma limpeza nos matos da 

Unidade de Saúde Branca II, porque além de tá sem um agente de saúde, sem 

médico há seis meses, a técnica de enfermagem de férias, os matos estão cobrindo 

o Posto e é capaz do paciente, quando chegar agora, ser mordido por escorpião, 

picado por cobra e assim por diante. Então, que seja feita a limpeza desses matos 

que realmente tá cobrindo o Posto todinho. 

 

Queria fazer também uma reivindicação ao presidente desta Casa, mas, como ele 

não tá, de qualquer forma é extensiva aos nobres colegas. Hoje nós temos  

projetos para serem votados, dois projetos, temos parecer que foi feito pela 

Comissão de Justiça, hoje aqui não se encontra presente alguns dos componentes, 

alguns dos seus membros. Temos projetos que eu acabei de falar, temos uma 

sessão extraordinária convocada pelo presidente na semana passada e fica difícil a 

gente realizar os trabalhos desta Casa sem o suficiente dos membros. Tô 



reclamando aqui porque isso tem sido corriqueiramente, toda semana. A semana 

passada a gente teve que demorar porque na sessão só iniciou com cinco 

vereadores. Então, assim, para a gente também reclamar de fora, a gente tem que 

fazer a nossa tarefa de casa. Não vou, claro, aqui citar nomes nem nada, cada um 

sabe da sua responsabilidade, mas, por um ou por dois, a gente termina 

prejudicando e lá fora leva o nome de todos os vereadores que não fazem nada, 

que isso e que aquilo outro. Vereador, é a segunda votação do projeto do Conseg, 

é a aprovação do parecer de Comissão de Justiça e Redação do projeto do 

vereador Marcos, e, o presidente na sexta passada, convocou uma sessão 

extraordinária para hoje, pelo menos ele tava aí no lugarzinho dele quando ele 

convocou. Eu ouvi e anotei. Fica difícil da gente trabalhar. Só temos mais três 

sessões após essa, para entrar em recesso e depois fica todo mundo querendo 

atropelar, fazer as coisas sem cumprir o que manda o Regimento. Além do mais, 

hoje, não teve ATA porque não tinha como imprimir. Tudo se quebra, mas não é 

possível que da terça-feira passada até hoje a impressora dessa Casa quebrou e 

não tinha em Atalaia um lugar onde se pudesse imprimir. Isso é um absurdo". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Excelentíssimo Senhor Presidente Substituto, senhores vereadores e vereadoras 

funcionários, Atalaia pop, nossos amigos ex-vereador Toninho Miranda, Jabas 

Torres, nosso amigo Cláudio, bem-vindo a Casa. 

 

Eu gostaria apenas de registrar, como já falou a nobre companheira Janaína, a festa 

de Cavalhada, corrida na Branca de Atalaia. Agradecer aos vereadores Ricardo 

Calheiros que está ausente, ao Quinho do Portão e a Janaína, que doaram os 

troféus. Fizemos lá uma bonita festa e queremos registrar aqui que próximo 

domingo, dia 9, estaremos em Santo Antônio, também padroeiro da Igreja local e 

será um prazer contar com a presença do senhores. 

 

Gostaria de me desculpar por não estar presente, vereadora Janaína, a sessão de lá 

da Ouricuri. É que eu tive um problema sério na perna e não pude locomover 

direito no sábado. Então, lamentar a ausência, porque sei que foi uma reunião de 

importância. 

 

Senhor presidente, eu gostaria de concordar com todos os reclames da nobre 

vereadora Janaína em relação a nossa Casa. Nós viemos desde o ano passado 

reclamando, já tentei por vezes levar o Senhor Presidente lá na Câmara de Capela, 

que hoje é um modelo nacional, não só em Alagoas. A sessão de lá é transmitida 

via mundo pela web e que a ATA tá já sai datilografada e é assinada ao final da 



reunião. Então, é um modelo impar nas administrações de Câmaras Municipais. 

Espero que o senhor presidente um dia acorde e vai lá para trazer esse modelo. 

Quero lembrar que quando eu presidi essa Casa, eu trouxe exatamente o modelo 

de Arapiraca, na época o deputado Nezinho era o então Presidente. Nós fizemos 

exatamente esse modelo, deixando a Câmara entre as quatro mais modificadas 

naquela época. 

 

Nezinho uma sumidade nesse quesito e Arapiraca ainda hoje reconhece a sua 

importância na direção do destino daquela Casa Legislativa. Eu quero agora senhor 

presidente, falar um pouco a respeito do 4º Torneio Alagoano de Cavalhada, que 

nós estamos à frente de novo. É um evento que muita gente diz que não traz 

benefício para comunidade. Eu acho que é totalmente o inverso, a Cavalhada é um 

folclore secular e nós temos todos os anos feito um esforço maior para que ela 

venha notadamente brigar mais no cenário alagoano. Então, nós teremos a partir 

do dia 15, estaremos em Branquinha, dia 16 estaremos em Satuba, onde serão 

realizadas as duas primeiras etapas, onde seis Cavaleiros serão classificados em 

cada etapa. Logo após, dia 6 de Julho e dia 7 de Julho, nós teremos Messias e 

Atalaia, saindo daí doze classificados em duas chaves, onde nasceram as semifinais 

e, então, finalmente teremos 12 classificados para a grande final que será em 

Murici. Gostaria de ressaltar que esse ano a final não vai ser em Atalaia, porque nós, 

mediante a necessidade, estamos também priorizando outras cidades para que o 

folclore Florença de vez em todo o Estado de Alagoas.  

 

Quero registrar o passamento tão rápido do nosso amigo Edson, que foi assim 

também uma chamada de atenção para nós, para que cuidem da Saúde, 

principalmente os fumantes. Eu gostaria aqui de deixar mais uma vez que tenho 

inúmeros discursos meu aqui a respeito de fumo, de cigarro de fumo. Nós temos 

um exemplo do pai da vereadora Janaína e várias outras pessoas. Então, cigarro 

mata. Muita gente diz que eu tenho não pressa de morrer, por isso continua 

fumando e eu gostaria de dizer que eu encerrei esse vício há 22 anos atrás, se 

estivesse com ele eu acho que já não estaria mais entre nós. Que todo mundo se 

ligue, pois o cigarro mata. 

 

Senhor presidente mais uma vez uma nota de pública de grande motivação, é que 

a vacina foi liberada para todas as idades e continua aí nos Postos e é bom que 

todo mundo vá, tendo em vista terem havido no estado de Alagoas quatro casos 

de gripe H1N1. Então, o governo resolveu liberar as vacinas para todas as camadas 

de idade e a população pode levar suas crianças para serem vacinadas, a título de 

prevenção. E tem aquela história que diz que prevenir é melhor que remediar. 

 



Gostaria de encerrar por hoje e deixar os reclames. Eu acho que uma impressora 

não chega a R$ 500,00. Então, acho que o senhor presidente tá na hora de tomar 

as providências, porque ficou uma reunião sem ATA e isso aí vai ter que ter uma 

justificativa na próxima sessão, justamente para não ficar em branco, cobrando 

aqui do pessoal que trabalha, porque as vezes a culpa vai para quem não merece. É 

bom que se tomem as providências e que na próxima sessão já chegue tudo certo". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Vim aqui mais uma vez só cobrar. No ano passado eu cobrei o concerto de uma 

bueira em frente a Creche Emilio de Maia. Esse ano já fiz outra Indicação. Mas, 

continua lá a bueira aberta. Acho que estão esperando cair uma criança dentro. Foi 

feito pedidos e ninguém está tomando as providências. Em uma epidemia de 

dengue e lá com a água escorrendo a céu aberto para todo mundo vê. 

 

Quero mandar uma Moção de Parabéns ao senhor Aloísio Chulapa pela 1ª Copa do 

Chula de Fut 7. Vários times, de várias cidades, vieram para cá prestigiar a nossa 

cidade a Copa do Aloísio.  

 

Queria falar aqui em política, a começar pelo senhor Jair Bolsonaro, ao qual eu 

votei no segundo turno. Eu esperava dele mais atitude, porque está fazendo um 

efeito cascata, pois o Presidente da República diz uma coisa e com pouco tempo 

diz outra. Isso está acontecendo também nas outras esferas. Governador, deputado, 

prefeito que diz que vai fazer as coisas e depois muita de opinião. 

  

Dizer que não estou preocupado com 2020. Até mesmo porque não sei se vou ser 

candidato. Tem tanta gente preocupada com 2020 que estão se esquecendo de se 

cuidar. 2020 está longe, vamos viver o hoje, pois o amanhã pertence a Deus. 

 

Não é só cobrar, temos que parabenizar. Parabenizar o secretário de Infraestrutura, 

pois ele passou uma máquina no Campo da Comesa e ontem eu vi lá uma rede 

armada e o pessoal jogando futevôlei. Peço que se possível ele coloque lá uma 

caçamba de areia para ficar melhor a prática do futevôlei e do vôlei”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Vereador Quinho, se a Secretaria não colocar a caçamba de areia, tenha a certeza 

que em  parceria faremos a colocação dessa areia lá, pois somos um dos 

incentivadores do esportes aqui e estaremos juntos para motivar outras crianças a 

participar do futevôlei, que, sem modesta, fui um dos pioneiros desse esporte aqui 



em Atalaia e que hoje cresceu muito na Vila. Tenho também uma quadra lá na 

chácara. Se demorar muito colocamos lá essa caçamba”.   

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Já que o senhor tem mais acesso com o Dr. João, fale com ele, pois caso não faça, 

o senhor providencia isso, pois é bom incentivar o esporte. 

 

Quero também pedir a ajuda dos colegas vereadores, pois temos o Girador Futebol 

Clube representando Atalaia no Campeonato Matuto. Peço a ajuda de vocês nobre 

vereadores, com qualquer quantia, pois a despesa é grande. Eu acompanhei eles 

até São Miguel, a Prefeitura doou um ônibus. Vão jogar domingo agora aqui no 

Estádio. A despesa, só de arbitragem é R$ 550,00, se não me falhe a memória”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Fui um dos colaboradores da inscrição do Girador, que quase fica fora por uma 

questão banal de uma inscrição, pois com tanta gente em Atalaia que diz gostar do 

esporte, o Girador iria ficar fora por uma questão de inscrição. Chegamos junto e 

também ajudamos. Conte comigo todas as vezes que precisar”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de dizer que o Brasil está em um momento novo. Votei em Bolsonaro no 

primeiro e no segundo turno. Só que o senhor está vendo a pressão política. O 

problema do país é aquele vicio da propinagem e tudo tem que ser na base da 

negociata. Se o presidente muda de atitude várias vezes, é cedendo para que 

conquista o espaço de administrar. Não é fácil administrar o Brasil dava forma 

viciada que vinha. O país  está em um momento estável, onde está mais para subir 

do que para descer. Aí depende mais dos entendimentos dentro da política, 

principalmente dentro do Poder Judiciário. É um momento de dificuldade, mas o 

país tá se equilibrando. Lá fora o país hoje tem uma credibilidade bem maior. A 

nossa questão agora é essa Previdência. A esquerda diz que se aprovar o Brasil 

quebra, mas, na realidade, se não aprovar o Brasil está cobrado. Acho que temos 

que ter um pouco de calma, de esperança e de otimismo, para a gente vê o Brasil 

crescer junto”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 



“Votei no Bolsonaro, porque ele dizia que não teria negociata e porquê vai ter 

agora? Tem o rabo preso? Se não tivesse ele botava a boca no mundo e dizia que 

deputados e senadores não vão votar nisso. Só para resumir, quem tem rabo preso, 

tem medo. Tanto faz você dar um milhão ou um real, a propina é a mesma. 

Acredito que vai diminuir, mas não vai mudar como ele dizia em campanha, que 

não iria negociar nada, pois hoje está negociando”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Para se ter uma maioria no Congresso precisa-se de ter apoios mais equilibrado 

em coisas que tragam o bom senso e não como vinha antes, com as negociatas. 

Sabemos hoje a farsa que foi esses Governos que passou 16 anos. O que queremos 

vê é o Brasil avançar, de uma forma que modifique o modelo de eleição. Está aí 

uma PEC que acho difícil que passe, justamente pelo sub-interesse. Mas, que iria 

economizar um bilhão de reais a cada dois anos. Acho que são pontos de vistas 

pessoais. A dificuldade dele é justamente isso, negociar de forma limpa, porque os 

negociadores é quem não querem o acordo”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Não votei em Bolsonaro, não sou eleitor do PT, mas naquela ocasião preferi votar 

no 13 por uma questão de um voto de repúdio pela armação que foi feita no país. 

Eu vi um juiz, o Sérgio Moro dar várias entrevistas nas redes sociais, na Globo, 

virando o mito Moro. Ele dizia que caixa 2 era crime, caixa 2 tinha que ser preso e 

pagar o preço. E, hoje, ele alcançou seu objetivo de assumir o cargo que está 

assumindo no país e nada mais e nada  menos, provou que não foi uma atitude da 

Justiça, mas sim direcionada ao Lula. Hoje ele tem um caso dentro da casa dele, 

com o filho do Bolsonaro e hoje ele dá uma entrevista dizendo que caixa 2 não é 

crime. O juiz que falava grosso, hoje fala fino e gagueja. Era um cara que saia nas 

suas entrevistas sendo aplaudido de pé e hoje se for as ruas, sai vaiado e criticado. 

O Governo Bolsonaro fala hoje uma coisa e a noite desmancha, a exemplo do 

Decreto das Armas, onde tinha dizendo que o político, o guarda municipal, o 

cidadão em área rua, poderia estar armado, mas hoje isso já foi derrubado. Outra 

coisa, o sogro do Cesar Maia foi preso e com poucos dias foi solto. Por que foi 

solto? Por uma negociata política da casa do Moro”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Na madrugada foi aprovada a PEC contra fraude na Previdência. Isso é um 

momento histórico, porque nós sabemos quantas negociatas houveram em muitas 



aposentadorias, normalmente aquelas altas. Isso vai dar uma economia grande. 

Muito gente vai perder, mas já sabia que estava fazendo errado, estava comprando 

o direito de ter o que não tinha de direito”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

“Para encerrar, digo que votei no primeiro turno em Ciro Gomes e no segundo 

turno em Bolsonaro. Ainda acredito que vai ser melhor do que o que estava. Mas, 

não vaiser o esperado que ele dizia. Ele enganou muita gente, inclusive a mim. 

Disse que não iria negociar, mas está negociando o mesmo que os outros. Os 

pilantras da política, os chefões, estão sobrevivendo com isso. Pensei que ele iria 

chegar ali e acabar com isso”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Isso prova que foi uma campanha feita em redes sociais. Falaram que não 

conhecia Bolsonaro, porque ele não era participativo na questão política. 

Lembrando que Bolsonaro tem 30 anos de vida pública, 30 anos de mandato. 

Então, ele já vive dos cofres públicos há muito tempo. Essa parte de campanha de 

Facebook, de Instagram, ela está vindo aqui para Atalaia também. Mas, o atalaiense 

conhece os políticos de seu município. Estão migrando pessoas para esta cidade 

que não tem credibilidade nenhuma nem nas cidades que eles moram, mas, as 

redes sociais estão fazendo dessas pessoas, uns anjinhos. Mas, talvez paguem um 

preço depois. Então, prestem a atenção, essas pessoas que estão usando o 

Facebook para se promover politicamente dentro do nosso município, são pessoas 

que  querem tirar proveito do momento carente de Atalaia. Mas, tenho certeza que 

o povo atalaiense vai votar em um atalaiense e ver realmente quem tem 

compromisso com ele dentro dessa cidade. Se os daqui não tem, imagine os de 

fora que nunca assumiram cargo nenhum, político ou público e ninguém sabe 

medir por esfera nenhuma”.  

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Para encerrar, gostaria de dizer que sou contra a reforma da Previdência e sou a 

favor de uma reforma Política, uma reforma Judiciária”. 

 
 


