
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Toni Barros 

 

“Quero agradecer primeiramente a Deus. E, em nome do deputado Ricardo 

Nezinho, eu quero agradecer a todos os amigos que nos acompanharam e nos 

ajudaram a dar uma votação expressiva aqui em Atalaia. O deputado Ricardo 

Nezinho reafirma seu compromisso com Atalaia.  

 

Quero agradecer ao meu irmão Marconde Barros e a todos os meus amigos que 

abraçaram essa luta comigo. E, desde já, dizer que eu e o Ricardo, estamos a 

disposição de todos os atalaienses para trazer dias melhores para o nosso 

município. 

 

Agradeço de coração a todos os amigos. Aos amigos de Santo Antônio, aos 

amigos do bairro José Paulino, aos amigos dos Olhos D’água, da Branca e de toda 

Atalaia. Gostaria neste momento de citar aqui o nome de cada um, mas não é 

possível. Mas, desde já agradeço a todos e vamos continuar firmes e fortes nesta 

luta”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Em nome de toda a equipe, agradeço aos 585 votos que o Marcelo Beltrão obteve 

aqui em Atalaia. Em nome do Marcelo, meu muito obrigado a todos que se 

empenharam e deram um voto de confiança a ele. 

 



O povo de Atalaia deveria ter um pouco mais de cuidado da hora de votar, para 

escolher pessoas que tenham compromisso com o município. Pois, um cara como 

o Paulão, deputado federal, teve mais de mil votos em Atalaia e nunca veio aqui, 

não sabe nem onde fica Atalaia. Que nossos colegas vereadores, cobrem de seus 

deputados eleitos, para darmos as mãos e fazermos uma corrente para brigar por 

esse bendito Pólo Industrial de Atalaia. Esse é o compromisso que tenho com o 

Marcelo e irei cobrar dele. Irei agora ver se o Marcelo vai assumir esse 

compromisso. Já que o prefeito é da bancada do Governador e tem vários 

deputados apoiados aqui, vamos fazer uma corrente, pedir que seja feita essa 

terraplanagem do Pólo, para que Atalaia venha a gerar emprego através desse Pólo.  

 

Também quero agradecer a votação que o Marx Beltrão teve em Atalaia. Um cara 

que trouxe recursos para o município e até por conta disso, achei pouca sua 

votação. Marx merecia mais votos de Atalaia. Mas, que bom que ele se reelegeu. 

 

Eleição em Atalaia hoje não é um jogo de proposta e de idéias, é um verdadeiro 

comercio. O povo vota em quem der mais.  

 

Acabada as eleições, deveríamos agora cobrar mais do gestor sobre o nosso 

município, pois ainda existem muitas dificuldades, tanto na área de Educação, 

como na área de Saúde. Vamos nos unir para fazer essa cobrança. 

 

Neste final de semana, irei me reunir com o meu grupo para ver o caminho político 

que iremos tomar. Mas, por enquanto, ainda fazemos parte do grupo político do 

Marcelo Beltrão. 
 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar fazendo 

uso da Tribuna. 

 

Eu e o meu esposo Jorge, criamos nossos filhos com muito amor. Nós, realmente 

fizemos o possível para que nossos filhos fossem bem educados. Eu só tenho uma 

irmã de sangue, mas eu tenho 16 irmãos que moram em Cajueiro e Viçosa. São 

irmãos do coração e primos legítimos. Também tenho em Coruripe. Só não se 

formou, quem realmente não quis se formar. Mas, eu sou formada. Meu marido 

não é, só fez até o segundo grau. Mas, é um homem trabalhador. Nós não vivemos 

da política, nós estamos na política, porque gostamos. Em 1996, quando a Comesa 

fechou, eu me aposentei. Entrei na política e ganhei, em 96, 2000, 2004, 2008, 2012 

e 2016. Muito obrigado a todos que confiaram na Maria da Comesa.   



 

Meus filhos são trabalhadores. O mais velho, o Luciano, ele está trabalhando em 

Brasília, mas se ele sair, já tem propostas para trabalhar, pois ele tem coragem de 

trabalhar. As filhas do Luciano, graças a Deus estudam em bons colégios, porque 

ele trabalha desde os 18 anos.  

 

Eu e o meu marido Jorge, somos aposentados. Eu trabalhei na Comesa de 78 até 

97 e eu nunca ganhei menos do que 10 salários mínimos. Todos que me conhecem 

sabe disso. Agora, os que não me conhecem vão falar, mas sabe o que é isso? 

Inveja. Vão trabalhar, como eu e o meu marido trabalhamos. E, se for necessário 

hoje, eu vou também trabalhar, em qualquer lugar. Tenho 67 anos, mas tenho 

coragem de trabalhar. Os meus filhos também.  

 

O meu filho Carlos Jorge, se dedicou tanto aos estudos, que tem duas faculdades. 

Aos 22 anos, o meu filho, o meu orgulho, terminou Ciências da Computação e 

conseguiu seu emprego. Sai todos os dias às 06 horas de casa e só retorna às 17 

horas. Faz um mês que ele terminou o curso de Direito.  

 

Estou dando esse recado para as pessoas que não me conhecem. E, essas pessoas 

sabem para quem estou dando esse recado. 

 

Tudo que nós temos é muito difícil, com muitas dificuldades, mas tudo é fruto do 

nosso trabalho. O que eu e o meu marido ganhamos em nossas aposentadorias, dá 

muito bem para manter meus filhos e meus netos. Tenho uma neta com 21 anos 

que no próximo ano termina Direito. Mas, já está com dois anos que ela faz estágio 

nos Brabos Magalhães.  

 

A política é como o Marcos disse. É um vestibular, em que 50 mil habitantes 

escolhem entre mais de 50 pessoas para uma vaga. Eu, já estou no meu sexto 

mandato e obrigado Senhor e obrigado a toda população de Atalaia, que me 

conhecem e sabe a dedicação que tenho com eles. Recado dado. 

 

Agora, vamos falar sobre o dia 07 de outubro, domingo passado. Eu fiz no meu 

Facebook, mas nem todo mundo tem redes sociais. Eu gostaria de agradecer de 

coração, aos amigos atalaienses pelo voto confiança que deram aos nossos 

candidatos. Agradeço a minha família e a toda a minha equipe, pelo empenho e 

pela união. Muito obrigado Atalaia pelos 688 votos que foram dados na urna a 

nossa deputada Ângela Garrote, a qual quero mandar uma Moção de Parabéns.  

 



Também quero agradecer a todos os nove vereadores, ao prefeito Chico Vigário, 

pois juntos demos ao deputado Arthur Lira, 4.897votos. Estou muito feliz, pois foi 

resultado do empenho de cada um. 

 

Quero agradecer de coração as 7.457 pessoas que foram à urna e depositaram 

voto para o Biu de Lira. Não foi ele quem perdeu, quem perdeu foi o povo, foi a 

população de Atalaia, a população de todo o Estado de Alagoas. Espero, acredito e 

tenho fé em Deus que realmente o Rodrigo Cunha, que assumiu o primeiro lugar, 

faça pelo menos um quatro do que o Biu de Lira fez. Quem perdeu não foi o Biu, 

quem perdeu foram todas as cidades alagoanas. Mas, o Biu está firme e forte para 

continuar trabalhando por todos aqueles, porque vocês sabem que quem gosta de 

trabalhar, não para e o Biu é um trabalhador. 

 

Arthur Lira hoje é o deputado responsável por 90% dos recursos enviados para o 

desenvolvimento de Atalaia em Brasília, irá continuar trabalhando incansavelmente, 

pelo desenvolvimento de Atalaia. E, Ângela Garrote, na Assembleia legislativa, irá 

avançar com o seu lindo trabalho já executado em algumas cidades do nosso 

Estado. Vamos estar, diariamente solicitando aos dois, mais avanços em beneficio 

da população de nossa cidade. E, o nosso Biu de Lira, que é quem mais trabalha 

por Alagoas, vai continuar na sua missão, que é trabalhar por quem mais precisa e 

pela nossa Alagoas. Estamos juntos por uma Atalaia mais desenvolvida”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“No último pleito eleitoral, no Estado de Alagoas, Atalaia mais uma vez mostrou ser 

um celeiro eleitoral para aqueles que garimpam votos em nosso município. A 

todos que nos escutam em Atalaia, quero agradecer ao Povoado Porangaba, 

Ouricuri, ao Distrito Branca, gavião, Atalaia centro, Jenipapeiro, Rua de Cima, 21, 

Bitttencourt, Boca da Mata, Santo Antônio, Olhos D’água, enfim, a toda Atalaia, por 

mais uma vez saírem de casa e acreditarem nas propostas de Marcos Rebollo. 

Antônio Albuquerque e Nivaldo Albuquerque estiveram aqui uma vez em Atalaia e 

nas minhas idas e vinhas pelo município, pedi às pessoas que acompanham o 

trabalho do Marcos Rebollo, que não votassem em Nivaldo e em Antônio, mas sim 

neste vereador que estava pedindo esse voto de confiança nesses  deputados que 

eu apoio, para que amanhã eu tivesse portas abertas na Assembleia e na Câmara 

Federal.  

 

Há poucos minutos o nosso amigo Quinho subiu aqui e explanou a verdadeira 

política e politicagem do município de Atalaia. Mais uma vez, Atalaia foi a Cerra 

Pelada, onde vários deputados vêm aqui garimpar votos e vão embora, sem 



compromisso nenhum. Mas, dessa vez eu espero, que pela votação expressiva que 

teve o Nivaldo e o Antônio, através de um simples vereador, que correu 

incansavelmente e fiz minha parte para obter 652 votos para estadual e 927 votos 

para o federal. Tem cidades que tem prefeito ou vereador apoiando deputados, 

que não chegaram nem a metade desses votos. Não criticando, mas na nossa 

cidade vizinha de Capela, teve três vereadores apoiando Antônio Albuquerque e 

ele não passou dos 298 votos.  

 

Fico feliz e agradeceu a todos os munícipes que saíram de duas casas e 

acreditaram no projeto Marcos Rebollo. Agora, quero que o deputado volte aqui 

amanhã e venha agradecer aos 927 votos para federal e 652 votos para estadual. 

 

Maria, o Biu pode sair da cadeira de cabeça erguida, pois não tenho duvidas do 

papel que ele exerceu no Senado Federal. Ele tem compromisso com Atalaia. 

Sempre que eu subi nesta Tribuna aqui, falava para vocês que Biu Lira merece um 

voto. Mas, o que pesa nos grandes políticos alagoanos e do Brasil é a credibilidade 

passada, a conduta de cada um como representante do seu povo. É ter 

compromisso com a sua cidade e com seus munícipes.  

 

Por esses dias eu estava analisando a ingratidão. É por isso que os políticos estão 

se afastando do povo. Rodrigo Cunha tem o maior compromisso moral com 

Alagoas. Mais do que Biu Lira, Renan, Collor e qualquer outro político que passou 

por esta terra, porque ele foi eleito gratuitamente. Ele foi eleito com a vontade do 

povo e quando você se elege dessa forma, seu compromisso aumenta. Você não 

pode entrar em escândalo nenhum Seu Rodrigo Cunha, porque você ganhou com 

a vontade do povo e sem custos de compra de votos. Sua campanha foi abraçada 

por milhares de alagoanos, por 11 mil atalaienses que por motivos pequenos 

esqueceram o que Biu Lira fez por Atalaia. Por isso, seu compromisso é atingir a 

meta de Biu Lira, de Renan, de Collor e demais políticos”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria apenas de registrar aqui os ícones da eleição. Em primeiro lugar o JHC, 

que foi disparado o deputado federal mais votado de Alagoas e em termos 

proporcionais o mais votado do Brasil. Em segundo lugar o Rodrigo Cunha, que 

praticamente dobrou a votação aqui em cima de Biu e de Renan. É um levante 

popular que ninguém pode impedir, pois a democracia tem dessas coisas. Mas, a 

gente espera que ele trabalhe e corresponda com ações idênticas ao trabalho de 

Biu e de Renan. Todos aqui sabem que votei em Biu e Renan, pelos trabalhos deles 

em Atalaia, em Alagoas. Mas, infelizmente uma parte da sociedade massificou que 



Biu tinha sido contra os trabalhadores e saíram de casa em casa fazendo isso. 

Infelizmente, ao final da eleição, a gente viu o Biu derrotado e o Paulão eleito. Isso 

é o que nos desmotiva, pois uma pessoa que trabalhou tanto por Atalaia, como o 

Biu, perder a eleição. Eu não lembro do Paulão como deputado ter trazido uma 

obra sequer para aqui. Nem em Atalaia e nem em Alagoas. Isso nos revolta, mas 

faz parte da democracia. Queria mostrar ao senhor que Minas Gerais foi um 

exemplo e poucas pessoas estão sabendo disso. A Câmara de Vereadores se uniu, 

lançaram candidatos e elegeram um deputado federal e dois estaduais, sendo os 

mais votados. Os vereadores fizeram um pacto entre si para votar nesses 

candidatos. Belo Horizonte tem um número de eleitores maior do que o de 

Alagoas e o Legislativo de lá saiu fortalecido. Essa eleição foi histórica e atípica, 

pois um presidente que foi esfaqueado e enfrentou problema de saúde, não fez 

campanha, está no segundo turno e se Deus quiser vai ganhar a eleição. Digo isso, 

não por ele ser o meu candidato, mas porque as pesquisas estão mostrando isso. 

Ou mudamos a mentalidade, ou vamos continuar nesses desvios absurdos de 

rendas e verbas. Aqui em Atalaia nós vimos que todos os deputados bem votados. 

Tô feliz, pois a minha deputada foi a quarta mais votada aqui, teve 1164 votos. Mas, 

o trabalho foi para ter 2 mil votos”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Gostaria de pedir para a relatora de ATAs enviar uma Moção de Congratulações 

para a Ângela Garrote, Arthur Lira e Biu de Lira. Quero dizer aos senhores 

vereadores, que particularmente acho que o Rodrigo Cunha vai ser uma Heloisa 

Helena lá no Senado. O que Heloisa Helena mandou para as cidades, será o 

mesmo que Rodrigo Cunha vai enviar para as cidades. Nada. Gostaria de dizer a 

todos que neste segundo turno eu sou Bolsonaro”.    

 

Vereador Marcos Rebollo 

  

“Voltando para o meu discurso aqui, quero parabenizar a todos os vereadores que 

fizeram a sua parte. Não vão faltar lideranças para Atalaia, pode faltar mal vontade 

dos políticos que levaram votos desta terra. Vamos ter que ter portas abertas. É 

isso que nós esperamos.  

 

Quero aqui dizer a vocês que o meu compromisso com o grupo MR, o grupo 

Marcos Rebollo continua de pé. O bom de toda a política do Legislativo e do 

Executivo é que tirei conclusões. Imaginem se não existisse campanha de deputado 

no intervalo de quatro anos. Você ia ser lesado por quatro anos por eleitores 

sacanas, maldosos, traíras, que não tem compromisso com ninguém, mas sim com 



eles mesmos. Já teve projetos para unificar as eleições, mas não pode, pois como 

você vai aguentar por quatro anos um traíra na sua porta?”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Está quase certo para 2022, eleições unificadas para cinco anos de mandato”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Será um desastre político no Brasil. Pois, se não tiver essa eleição de deputado, 

você irá conviver durante quatro anos com um traíra na sua casa. Dei um discurso 

aqui e não me arrependo um só minuto e não tiro uma virgula. A carapuça só cai 

na cabeça de quem deve. Só irá servir para quem não tem palavra. Mas, eu tenho 

um grupo que deu 652 votos a um deputado e essa carapuça não serviu para eles. 

Serviu só para quem não gosta de fazer média e eu não estou aqui para fazer 

média com ninguém. Estou aqui nesta Casa até o dia que Deus e o povo permitir.  

 

O que eu vi nestas eleições é que não existe comercio pior do que esse. Você abre 

um comércio e ganha de 10 a 20 por cento em cima da mercadoria. E, no mercado 

da política, você pede votos a 2 mil pessoas, para ter 500, 600 ou 700. Isso mostra 

que o político não é o errado. Errado é o eleitor que se compromete com você e 

quando você dá as costas, entra outro na casa dele e ele se compromete com a 

outra proposta. Ouvi várias vezes a frase vamos fechar? Fechar o quê? Todo mundo 

hoje em Atalaia é cabo eleitoral, todo mundo tem 10, 20 ou 30 votos. Eu não vejo 

dessa forma. Essa eleição mostrou também que o novo é possível, que fazer 

grupos novos motiva a trabalhar mais pelo município. Mostrou também que todo 

mundo é capaz de chegar onde quer, depende só da sua ousadia.  

 

Quero mandar também uma Moção de Parabéns ao deputado Antônio 

Albuquerque pelos 652 votos em Atalaia. Uma Moção de Parabéns ao Nivaldo 

Albuquerque pelos 927 votos, do vereador Marcos Rebollo”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Quero parabenizar também ao candidato a deputado estadual Professor Lesso, 

que aqui em Atalaia teve 388 votos. A Ivanise Xararau que obteve uma grande 

votação aqui. E, também ao Professor Cícero Albuquerque que obteve em torno de 

54 mil votos.  

 



Veja bem como o povo está levando a eleição. Cícero Almeida, campeão de votos 

em eleições passadas, perdeu para o Papa-Capim. Cícero Almeida foi um dos 

maiores prefeitos de Maceió. O Papa-Capim é o candidato da adversidade, da 

mangação, vamos assim dizer. Isso é uma vergonha para nós, pois estamos vendo 

que o povo hoje está brincando com a política, infelizmente”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero aqui parabenizar a Camyla Brasil. Vocês foram guerreiros, foram capazes, 

foram para a disputa até no último voto. Foi uma votação expressiva no Estado e 

no município de Atalaia. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui em nosso município.  

 

Eu quero aqui dizer a vocês que o meu compromisso aqui com o deputado 

Antônio Albuquerque, foram 500 votos. Não sou a Claro, nem a TIM, mas todas as 

eleições costumamos dar bônus e foi 152 votos de bônus para o deputado. Esse foi 

o prezão do Marcos Rebollo, mandamos de bônus 152 votos passando. Agradecer 

a todos que vestiram nossa camisa e trabalharam nas ruas. Vou agradecer a todos 

pessoalmente. Vou na casa de cada eleitor e dar um abraço em todos que vestiram 

a camisa de Marcos Rebollo. Agora, esperamos ter um deputado jovem lá em 

Brasília e um deputado experiente na Assembleia, para que olhem para Atalaia. 

Vou pedir a eles para Atalaia, pois não peço por mim. Vou pedir projetos para o 

nosso município. Sei que eles vão ter esse compromisso, mas também, se não tiver, 

eu não quero mais nunca saber de deputado estadual ou federal. Hoje, já recebi o 

muito obrigada deles logo cedo e digo a eles que as portas de Atalaia vão estar 

abertas e o prefeito que estiver no Executivo vai trabalhar por esta cidade, pois 

vamos ter que avançar. Temos aqui um município vizinho com tudo equilibrado no 

Vale do Paraíba e porquê não Atalaia? Não vamos desistir de Atalaia, porque ela é 

nossa. Agradeço a toda população por me conceder dois mandatos com votação 

expressiva dentro desta Casa. Atalaia vai sim melhorar, temos projetos para ela e 

que cada um faça a sua parte. 

 

Mandar uma Moção de Parabéns para o Ministério Público, para a Policia Militar, 

Policia Civil e para o Juiz Dr. João Paulo, pelo trabalho nestas eleições”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Hoje é dia da gente comentar o verdadeiro escarcéu que foi a eleição. Ainda estou 

um pouco baleado da grande luta. O país está acordando e nós vemos aí uma 

grande mobilização das famílias brasileiras em mudar o modelo administrativo do 



nosso país. Acredito perfeitamente que será possível a vitória do povo, a vitória do 

nosso Capitão Bolsonaro, como presidente da República. 

 

Quero aqui alertar que a cerca de 15 dias, víamos aqui a anuência de seis 

vereadores à campanha de Bolsonaro. Espero que nesse segundo turno, tenhamos 

um número maior. Os outros que já passaram, já provaram que são ruins ou 

péssimo. Bosonaro ainda não teve a chance. Sempre digo onde for que Bolsonaro 

vai ter o Exército aos seus pés, lhe vigiando diuturnamente e não vai permitir que 

ele seja tão nocivo a sociedade”. 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Nobre vereador, a gente vê a atuação da Policia em Atalaia, no Estado de Alagoas 

e imagine um homem desse como presidente. Você ainda está no tempo de mudar 

e votar no 13”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Cada um tem o seu direito de tecer suas opiniões. Vereador Quinho, me permita 

lhe dizer que a anarquia está demais. Estamos vendo uma vice totalmente 

desqualificada na chapa que encabeça a oposição à Bolsonaro, que chega ao 

desplante de fazer orgia sexual entre mulheres e homens dentro de uma Igreja, 

desrespeitando a nossa Mãe Maior, a Nossa Senhora. Acredito que o que tinha de 

ser desse Governo que aí se encontra, já passou demais.  

 

O MDB abre mão de apoiar o PT em um segundo turno, justamente porque não 

tem qualificação administração. E, o Brasil ou dar um choque em seus modelos de 

administração, ou nós brevemente estaremos como a Venezuela. Se matando ou 

matando alguém para conseguir alimentos para sobreviver. A coisa é séria.  

 

O deputado federal ou estadual que mais declarou no Estado de Alagoas, declarou 

um milhão de reais, para dividir a despesa por 102 municípios. E, o TER não vê isso 

não? E a Justiça não vê isso? Todos os anos a gente vê aumentar e muita as 

despesas do Judiciários, que é o órgão responsável para aliava e trazer segurança 

para o povo. E, criam bolsa escola para os filhos, bolsa faculdade, bolsa de não sei 

de quê e bolsa de fazer o povo passar fome e estar mendigando nas portas das 

pessoas. Então, dia 28 vamos marchar com o Capitão para trazer de volta a 

dignidade e o respeito a civilização brasileira. 

 



Ficamos aqui, ao mesmo tempo que alegres, tristes com o resultado da eleição. 

Justamente em função de perdemos nosso grande comandante e amigo particular, 

nosso Senador Biu de Lira, que lamentamos muito ele não ter conseguido. Eu dizia 

a Maria há trinta dias atrás que a situação não era tão boa e se demora mais uma 

semana, o Renan perdia para o Mauricio Quintella. Seria algo a lamentar, pois 

alagoas iria perder dois leões, com muita força e que trouxeram inúmeros recursos 

para o Estado de Alagoas. Ficamos felizes em vê Renan ganhar a eleição, mas triste, 

porque o Biu perdeu.  

 

Quero parabenizar também o grande campeão de obras, o deputado federal 

Arthur Lira. A gente aqui tinha uma previsão que ele chegasse aos 5 ou 6 mil votos, 

mas caiu naquela campanha de que ele votou contra os direitos do povo. Muita 

gente fazendo campanha contra, mas graças a Deus obteve 24 por cento dos votos 

e ganhou a eleição. Esperamos que ele traga muito mais recursos para Atalaia”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Gostaria de informar que o Arthur está muito satisfeito com a votação que teve 

aqui em Atalaia. Ele me pediu para informar isso a todos. Já o Biu, como falei, ele 

não perdeu, quem perdeu foi a cidade. Naquele momento eu estava preocupada, 

não demonstrava, mas é que por onde eu passava só dava Rodrigo Cunha, que 

repito que será uma Heloisa Helena”.    

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de reportar um pouco agora sobre a equipe de Fátima Canuto. Tivemos a 

honra de iniciar o trabalho ao lado do nosso grande amigo Chico Xavier, que foi 

uma parceria maravilhosa. Estivemos unidos em todos os momentos, ao lado do 

Paulistinha e do Antonio e do Neto. Também do Carlos Gavião e outras pessoas 

que de forma individualizada, aderiram a campanha de Fátima. Hoje, temos nas 

redes sociais todo mundo a dizer que a Cecília já é candidata a prefeita. Sabemos 

da história real e não podemos aqui estar divulgando fatos duvidosos. Se vai ser, 

será lá para o futuro. Mas, garanto a Vossas Senhorias, que eu que fui um dos que 

mobilizaram o grupo, sabíamos das dificuldades de ter votos e usamos da 

estratégia de atacar até o final. Quero parabenizar também ao André pela votação 

expressiva. Mapeamos e fizemos uma vigilância constante para não ter surpresa e 

conseguimos incluir Atalaia como um dos oito municípios, dos municípios que ela 

teve votação efetiva, como um dos que teve mais de mil votos. Foi uma excelente 

votação, sem sombra de dúvidas, mediante a situação critica que estávamos de 

recursos e também mediante as disputas. Temos que agradecer a todo mundo.  



 

Quero parabenizar o Phablo do Atalaia Pop e do Dal da Rádio, que fizeram um 

trabalho especial de divulgação. As redes sociais bombaram, nem sempre com a 

verdade, pois partiram para muitas mentiras.  

 

A nossa equipe, da Dra. Fátima, que usou sempre o slogan de um jeito novo e com 

novas idéias, agradecemos muito a todos, especialmente o Povoado Santo Antônio, 

onde tivemos um resultado expressivo, sendo o terceiro mais votado. E, Atalaia 

outorga uma votação de 1164 votos a Dra. Fátima, que muito representa a nossa 

luta. 

 

Senhor presidente, irei providenciar um pedido de licença por 30 dias. Tenho um 

tratamento ocular para iniciar e tenho que ter um período de repouso, por 

orientação médica. Vamos cuidar para voltar a ativa com a saúde renovada. 

 

Quero dizer aos de plantão que diziam que Fernando Vigário e Chico Xavier eram 

roletes chupados, que se tiverem serão 300 votos. Estão vendo aí gente? 1164 

votos, obrigado Atalaia”.       

 

Vereadora Camyla Brasil  

 

“Inicio as minhas palavras propriamente ditas, agradecendo a Deus mais uma vez a 

oportunidade de estar fazendo uso da palavra mais uma vez.  

 

O assunto hoje não dá para ser outro que não sejam as eleições. Agradecer a todos 

a confiança no Arthur, pois nós pedimos voto para o Arthur Lira e ele teve uma 

expressiva votação. Foi o deputado federal mais votado de Atalaia. Benedito de Lira 

também que teve a sua expressiva votação aqui no nosso município. Para o Renan 

Senador também.  Agradecer as pessoas que confiaram o voto ao Renan Filho 

também, que confiaram o voto através do pedido dessa vereadora. Volto a repetir 

que a nossa escolha de chapa foi feita utilizando os critérios das pessoas que mais 

vinham trabalhando e enviando recursos para o nosso município, porque o nosso 

projeto é pelo bem de Atalaia. Então, com esse critério não poderia ter escolhido 

um deputado federal diferente do deputado Arthur Lira, que é um deputado que 

independente de gestão, independente de prefeito A ou B, vem sempre salvando o 

nosso município com verbas, com emendas, com recursos de custeio. Então, confiei 

meu voto Arthur Lira, meu trabalho, meu pedido era para o Arthur Lira, Benedito 

de Lira também. Eu fiquei imensamente triste e tenho certeza que Alagoas perdeu 

bastante com essa derrota do Benedito nas urnas, mas Atalaia principalmente. 

Benedito de Lira era uma pessoa que já vinha trabalhando pelo nosso município, já 



tinha mostrado que tinha um compromisso. Sempre nos discursos dele, eu aprendi 

que ninguém é obrigado assumir compromisso, mas a medida que assume é 

obrigado a cumprir e Benedito tinha feito alguns compromissos aqui em Atalaia e 

muitos deles ele tinha cumprido e o próximo compromisso seria com relação ao 

Jagatá e ao São Sebastião. Infelizmente, acredito que ele não terá tempo hábil de 

mandato para poder realizar um projeto dessa grande monta, de grande 

importância para o nosso município e nós atalaienses só tem a perder. Até porque 

realmente não tem como ser feito com recurso próprio da Prefeitura e eu não vejo 

um outro Senador com esta sensibilidade, este compromisso e os olhos voltados 

para o nosso município, para realizar essa obra do São Sebastião e do Jagatá, que 

eu acredito que é um sonho de vários atalaiense, inclusive um sonho meu. Mas, 

vamos aguardar e espero em Deus que Deus toque o coração de algum deles lá e 

olhe para aquela comunidade tão sofrida. O senador Renan também é um parceiro 

do município, então por isso foi escolhido. Renan Filho dispensa até comentários. É 

um governador que vem com aprovação altíssima no Estado inteiro e em Atalaia 

também não é diferente. Por isso foram feitas as nossas escolhas. 

 

Mas, eu não posso deixar de falar com relação ao meu esposo André Monteiro, 

que eu digo a cada um de vocês que eu tenho um relacionamento com o André há 

mais de 15 anos, eu comecei a namorar com o André, eu acho que eu era uma 

pirralha, uma jovem. E, com o André, nós construímos sonhos, nós construímos 

uma família. Mas, eu confesso a vocês que nesses 45 dias de campanha a minha 

admiração pelo André ela não aumentou, ela não dobrou, ela não sei nem a 

quantidade de vezes que aumentou. André se mostrou um homem guerreiro, se 

mostrou uma pessoa de palavra, de credibilidade, uma pessoa que honra com seus 

compromissos e que se juntou a mim por um sonho não só de uma Alagoas 

melhor, mas de um Atalaia muito melhor. E, a este nosso sonho que não acaba por 

aqui, porque nós temos uma gratidão muito grande a todas aquelas pessoas que 

acreditaram no nosso projeto, que acreditam no nosso projeto.  

 

Eu quero dizer às pessoas que nos perseguiram, que nos atiraram pedras, que 

fizeram aposta, que tantas coisas foram feitas nesse percurso, nesse caminho 

durante a eleição, algumas até dolorosas, mas toda dor nos traz fortaleza, porque 

de cada pedra no caminho, de cada topada faz a gente tropeçar, a gente tende a 

estabilizar o corpo e seguir o caminho.  

 

Mas, esse caminho não foram só de pedras, foram também de abraços verdadeiros, 

de apertos de mão verdadeiros, de casas abertas. É tão bom a gente visitar as 

famílias e receber o apoio dela, receber a confiança delas e isto aconteceu aqui no 

nosso município. Aconteceu pelo reflexo do trabalho da Camyla Brasil, que as 



pessoas vêm acreditando. Aconteceu pelo reflexo de amigos que acreditaram no 

nosso projeto, que vestiram a nossa camisa, que nos apoiaram independente de 

qualquer coisa. Meu agradecimento todo especial aqui a minha amiga Janaína do 

Cal. Não só a Janaína do Cal, mas a toda a família dela, ao Juliano Montenegro, ao 

Cal e toda família. Ao Zequinha Collor com toda a família dele também, inclusive o 

Dofão e o Rudinho. Ao João Severo lá da Branca, pessoa que sofreu perseguição na 

pele. Todos esses aqui acho que sofreram. Ao Zé da Boca da Mata, ao Marcos da 

Sucam e família, ao Juninho Calheiros, ao Ricardo da Ouricuri, ao Pedrinho e família 

e aos nossos amigos lá do Alto. São tantos amigos lá no Alto, nossos vizinhos e 

pessoas que acreditaram, que vestiram a camisa. Então, os que trouxeram a 

campanha como sendo deles. Eu vou dizer assim, amigos do Alto, porque são 

muitas pessoas e tantos outros amigos que eu talvez não esteja citando o nome, 

mas que tem nosso carinho e nossa gratidão também.  

 

Não posso deixar de falar aqui da minha família Brasil. A minha família Brasil que 

tem todo o meu carinho, o meu respeito. Que acreditaram no nosso projeto 

também. Não só acreditava, mas fizeram ele se tornar realidade. Eu sozinha não 

seria forte com relação a minha família. Sempre tem as pessoas que não nos 

acompanham, mas que Deus abençoe. Mas, eu vi nessa campanha acontecer coisas 

dentro da minha família que nunca eu nunca havia visto. Estávamos todos num só 

propósito. Eu vi a minha tia Laine e o meu tio Cícero sair de casa em uma carreata, 

coisa que às vezes a gente não vê nem em aniversário.  Eu vi meus primos vestirem 

a camisa e irem para a luta. Eraldinho, Jaminho, minhas tias. Eu não vou nem citar 

nome, porque os que não acompanharam as pessoas sabem daqui de Atalaia, mas 

foram a minoria mesmo. Os demais, todos nos apoiaram. 

 

Por fim, preciso agradecer a todos os atalaienses. Diante de perseguição, diante de 

políticas ricas, de pessoas perseguindo, de pessoas atirando pedras, você no 

município tem 3.277 votos, mesmo diante de todas as dificuldades. Isso é uma 

vitória. Isso mostra que o nosso povo clama por mudança, mostra que o nosso 

povo acredita numa renovação política e mostra que o nosso povo acredita no 

André Monteiro e no grupo da Alagoas Melhor. Então, a todos os atalaienses, o 

meu agradecimento todo especial. E, aos alagoanos também, que foram mais de 

22 mil alagoanos que confiaram voto neste jovem neste advogado. Mais de 22 mil 

pessoas, não é brincadeira. Muitos desses também é reflexo de pessoas daqui de 

Atalaia que pediram a família, que pediram as pessoas distantes. Então, esses 3.277 

votos pode multiplicar em algumas pessoas que também que quiseram voltar e 

não puderam, foram perseguidos e com medo não votaram. Eu tenho certeza que 

esse número é ainda maior. Então, tem aqui minha gratidão, tem aqui o meu 

sentimento de respeito por saber que entramos e saímos de uma campanha de 



cabeça erguida, de cabeça em pé. E dizer a todos os atalaienses que eu não vou 

desistir de ver dias melhores para Atalaia. Tem aqui o compromisso desta 

vereadora de continuar trabalhando não só por um Alagoas Melhor, mas por um 

Atalaia muito melhor. Meu muito a todos. Meu muito obrigado a todas. Deixo um 

beijo carinhoso no coração dessas 3.277 pessoas”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Hoje simplesmente quero fazer um agradecimento aos 1.256 votos que o nosso 

deputado Holanda teve. Foi um grupo formado por mim, pelo vereador Anilson 

Júnior, vereadora Dra. Neide Miranda e nosso amigo Tacinho. Infelizmente o nosso 

deputado não teve a graça de se reeleger. Mas, queremos agradecer em nome do 

deputado os 1256 votos que foram confiados a nós que estávamos fazendo parte 

da campanha do deputado Holanda.  

 

Quero também parabenizar a Camyla, através do esposo dela, o André. Foi uma 

excelente votação. Acredito que Atalaia merecia ter um representante aqui. 

Parabéns Camyla pelo seu discurso e tenho certeza que não vai parar por aqui. 

Atalaia já sabe onde você realmente quis dizer. 

 

Parabenizar o meu amigo Ricardo Calheiros pela votação que deu ao deputado 

Jairzinho. Ao amigo Marcos, ao Antônio Albuquerque. E, o campeão Mauricio, que 

continua com uma ótima votação. Meu amigo Fernando que ajudou a dar 1164 

votos a sua deputada. Ao meu amigo Toni também, que deu uma excelente 

votação ao deputado Nezinho. 

 

Em especial, quero agradecer ao pessoal da Porangaba, por ser tão fiel, como vem 

sempre sendo. Uma votação muito boa que foi dada ao Holanda e agradeço a 

todos. Obrigado pela votação e confiança que depositou a esse vereador. Lá ele 

368 votos e não chegou a votar a população que deveria ter votado”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Parabéns vereador, isso mostra a sua força naquela localidade”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Eles podem contar comigo hoje e até enquanto eu permanecer aqui. Não sei se eu 

continuo, mas se continuar, depois a gente vê”. 

 



Vereadora Janaína do Cal 

 

"Eu venho a esta Casa hoje agradecer a equipe da vereadora Janaína do Cal, que 

vestiu a camisa dos candidatos da vereadora Janaína do Cal, que mostrou mais 

uma vez a sua fidelidade a esta vereadora. Quero Agradecer em nome do meu 

esposo Cal, que realmente é o capitão maior desta equipe, ao meu irmão, minha 

irmã, meus familiares, enfim, a todos que me acompanharam e que levou o nome 

dos candidatos que a vereadora Janaína do Cal estava apoiando, nas casas, que 

confiou e que acreditou não Camyla, que acreditam em uma Atalaia melhor. A 

população de Atalaia começou a dar a resposta para muitas coisas. Foram 3.277 

atalaienses que querem sim ver um Atalaia Melhor, que demonstrou através do 

voto ao André, de que Atalaia precisa de mudança.  O deputado André Monteiro 

teve 1300 votos na frente do segundo colocado. Isso demonstra a aceitação do seu 

nome, do nome de André Monteiro na nossa cidade.  

 

Quero parabenizar o deputado federal Arthur Lira, ao Senador Rodrigo Cunha. 

Infelizmente, Atalaia perde com a derrota do senador Benedito de Lira, onde a 

vereadora Camyla falou aqui do projeto do Jagatá.  E eu acrescento o desta ponte 

estreita, que também já estava encaminhado para vir para a cidade e o Senador 

não terá tempo hábil de executar isso. Mas, foi a população quem quis e então a 

população é quem vai sofrer as consequências. Isso eu tenho certeza.  

 

Encerrando esse assunto de falar de eleição, acabou essa euforia da política e eu 

quero convidar aos nobres colegas vereadores para que a gente possa dar ainda 

mais uma atenção a nossa cidade, que a gente possa unir forças, arregaçar as 

mangas e fiscalizar os descasos da nossa cidade. Comece por aqui, com a LDO que 

já foi apresentada esta Casa, já foi lida e eu gostaria de convidar os nobres 

vereadores para que a gente possa se reunir, porque eu como presidente da 

Comissão de Justiça e Redação, só vou dar o meu parecer depois que isso aqui for 

analisado por todos os vereadores. Na verdade, eu não vou assinar um parecer só 

com a com opinião dos 5 da comissão. A gente precisa realmente analisar, pois são 

os destinos orçamentários de 2019. Então, essa responsabilidade está em nossas 

mãos. Vamos ver com seriedade. Inclusive, foi falado muito aqui sobre o projeto da 

Assistência, onde nós votamos, mas que não fique agora esquecido. Vamos 

fiscalizar sw já começaram a fazer alguma coisa. Creio que ainda não, mas vamos 

fiscalizar sim, pois não é porque a gente aqui aprovou. Vamos fazer valer a nossa 

função realmente aqui".  

 

Vereadora Maria da Comesa 

 



“Inclusive quando a LDO chegou, conversei com o Presidente Alexandre, para nos 

reunirmos para falar sobre a LDO. Ela chegou em maio, mas geralmente ela é 

aprovado no final do ano. Seria bom essa reunião”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Eu quero lhe parabenizar Ricardo. Lhe parabenizar e agradecer, pois depois de 

tantos anos, o dia da eleição no Distrito Branca foi diferente. Trabalhando em 

harmonia, trabalhando o dia inteiro na tranquilidade e assim eu com meu grupo e 

você com o seu, mas o respeito acima de tudo. Meu muito obrigado e parabéns. 

Encerro as minhas palavras dizendo mais uma vez que Atalaia precisa de mudança 

sim e nós queremos uma Atalaia Melhor".". 

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“Gostaria de solicitar a Secretária de Assistência Social, que na medida que ela for 

gastando o recurso do projeto, encaminhar a essa Casa, para que fique ciente do 

que está sendo gasto e onde está sendo gasto". 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de está 

aqui fazendo usando a palavra nesta Casa.  

 

Terminou a correria das eleições e a gente observa que os nobres vereadores estão 

com a fisionomia de cansaço da eleição. Eu quero parabenizar a todos vereadores 

que mostraram mais uma vez a essa cidade, a força que tem no município, dando 

cada vereador uma votação expressiva aos seus candidatos estaduais. Então, todos 

vereadores aqui estão de parabéns. Todos os treze vereadores estão de parabéns, 

mostrando mais uma vez a força que tem no município essas lideranças.  

 

Quero parabenizar ao deputado federal Arthur Lira pela votação que teve aqui no 

município. É um deputado muito atuante e merecia essa votação, porque ele tem 

serviço prestado aqui na nossa cidade, no nosso município. 

 

Também quero agradecer a votação do meu Deputado Jairzinho Lira, deputado 

estadual. Conseguimos nosso objetivo, o objetivo que ele queria aqui na nossa 

cidade. Ligou para mim agradecendo também pela votação que teve aqui. O que 

ele queria, alcançamos.  

 



Fiquei triste, pois onde eu me encontrava com as lideranças, colegas vereadores, 

prefeitos, lideranças de bairros, presidente de associações, ONGs e Instituições, 

todos ficavam preocupados com Benedito de Lira, porque sabe da atuação do 

Senador Benedito de Lira em todas as áreas do nosso Estado. Era uma 

preocupação contínua. Infelizmente nós perdemos um senador atuante em um 

Estado pobre, que necessita de recursos federais, de alocar recursos federais para 

trazer desenvolvimento para o Estado de Alagoas Tomara que o senador que se 

elegeu, ele consiga essa acessibilidade de conseguir alocar recursos para o Estado 

de Alagoas, que é um Estado pobre que necessita tanto de desenvolvimento, 

inclusive aqui em nossa cidade nossa cidade, uma cidade com uma geografia 

muito diferenciada em relação a muitas cidades. Então, a gente precisa de muito de 

um senador atuante aqui. 

 

Votei também do senador Renan Calheiros, que também aqui, junto com seu filho, 

conseguiu trazer Um desenvolvimento muito grande para o Estado de Alagoas. 

Também votei em Renan filho e concluindo a minha votação, votei no 13, no 

Haddad. Esses foram meus candidatos, que eu escolhi achando que, no meu ponto 

de vista, seria o melhor para o nosso Estado, para nossa cidade e para o meu país.  

 

Então, quero parabenizar a todos. A eleição da Branca, quero parabenizar também 

a sua equipe Janaína, pela votação que você deu ao seu deputado. E, dizer que eu 

acho não, eu tenho certeza que a democracia tem que existi,r a democracia tem 

que ter a liberdade de escolha de cada candidato. Então, a votação lá na Branca foi 

um dia muito quente e mais uma vez mostramos as forças que nós temos no nosso 

Distrito. Os nossos deputados foram muito bem votados lá na nossa comunidade.  

 

E agradecer a todos os atalaienses que votaram em meus candidatos, de coração. E, 

dizer que agora só resta a gente cobrar para que a gente possa continuar 

trabalhando e trazendo desenvolvimento para toda a cidade de Atalaia. Que cada 

representante aqui tem força e tem representantes a altura para que a gente possa 

conseguir trazer desenvolvimento para nossa cidade. Muito obrigado a todos e 

fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

"Estava ouvindo atentamente aqui os agradecimentos de todo mundo, 

agradecendo as votações. Hoje é um momento de agradecer e vou começar logo 

agradecendo primeiro a Deus, porque sem Deus nós não fazemos nada nessa vida. 

Então, Deus quem iluminou o povo para votar nos candidatos. E, agradecer a 

população de Atalaia pela votação no deputado federal. O Deputado que votei, 



usei o critério da companheira Camyla, votei no Arthur Lira pelo critério do 

trabalho, do recurso que ele colocou em nosso município na área de saúde, em kit 

de irrigação e em outras coisas. Parabenizo e agradeço aos 4897 votos que o 

deputado Arthur teve aqui em nosso município. Agradecer toda a população de 

Boa-fé, Chã da Jaqueira da Floresta, Brasileira, São Macário, Sapucaia, Branca de 

Atalaia, Distrito Porangaba, Distrito de Ouricuri. Onde em Porangaba, na minha 

eleição, eu tive 140 votos lá e o pessoal tá reconhecendo meu trabalho, com dois 

anos de mandato do vereador Maurício e já tivemos um aumento, um pouquinho, 

mas estamos indo devagarinho e aumentamos de 140 para 172 votos. Agradeço de 

coração aquele povo lá da Porangaba. O povo de Ouricuri, eu agradeço de coração, 

porque fui o segundo colocado na eleição de vereador, tive 218 volto lá o meu 

deputado teve 254 votos. Então, quer dizer que estamos trabalhando e o povo está 

reconhecendo o nosso trabalho. Agradeço de coração. Agradecer também a 

votação do nosso Governador que foi eleito primeiro turno, com 81% dos votos do 

nosso município. 

 

Questão dos senadores. Cada povo tem o Governo que merece. Está vindo ondas 

de candidatos que cai na graça do povo no primeiro momento. De primeiro 

momento, cai na graça dos cidadãos. É aquela onda, mas depois que a população 

para e pensa, quem é prejudicado é a população. A gente vive no Estado com a 

democracia e a Democracia tem que prevalecer. Eu tenho o meu e cada um tem o 

seu. Respeito o de todo mundo, mas Alagoas, por município, só teve a perder, 

principalmente o nosso município de Atalaia em votar no Rodrigo Cunha, porque o 

Rodrigo Cunha, tenho certeza, que não vai fazer 10% que o Biu de Lira fazia lá no 

Senado Federal. O Benedito de Lira trouxe recursos para o nosso município, 

principalmente para o Buraco do Jacaré, para  fazer aquela obra e não foi 

correspondido em nosso município. Mas, cada povo tem o Governo que merece e 

lá na frente a gente vai ver quem é o Rodrigo Cunha, porque em muitos candidatos 

eu vejo capa. O fenômeno do Jhc, que teve aqui, sem nenhum apoio político de 

expressão nestas eleições, 2000 votos. Agora, até uma Emenda que botou para o 

município de Atalaia, retirou, cancelou e a população de Atalaia ainda vota num 

cidadão desse. Mas, como eu venho dizendo, cada povo tem o Governo que 

merece. O Biu e o Arthur que trouxe, a população não vê. 

 

Também a uma onda, mas graças a Deus, o nosso município, o Estado de Alagoas 

e também o Nordeste, acordou e acho que tem que acordar muito mais. Foi a 

vitória do Haddad, que foi ao segundo turno. Em Atalaia foram 53% dos votos para 

Haddad e Bolsonaro, 27%. O Governo do PT, o Governo do Lula fez a Luz no 

Campo, que atendeu a casa do cidadão que morava lá na serra, sem energia. Mas, 

chegou energia no Governo do Lula. E, por isso que o pessoal reconhece e votou 



no Haddad. Pronatec, estrada, reforma de casa. Por isso que peço o voto dos 

atalaienses e vou votar nele. Mas, ficam naquela história que tem que mudar. Mas, 

acho que tem que mudar o eleitor também, pois ficam fazendo ações para diminuir 

o custo de campanha, mas as campanhas estouradas. Candidatos que vieram aqui 

e tirou voto, não tirou porque são bonitinhos, tiraram, porque vieram e gastaram 

em nosso município e muito dinheiro. Teve gente que deixou de votar, porque não 

recebeu 50 reais. Só ia votar se tivesse recebido 50 reais. Tem muitos deputados e 

muitos vereadores desta Câmara que trabalham o dia a dia prestando serviços na 

área de Saúde, na área de estrada, na área de iluminação pública. Mas, quandose 

chega na casa do cidadão, você fica desanimado, porque a gente leva uma pessoa 

para fazer uma cirurgia que as vezes custa 5 ou até 12 mil reais, gasta combustível 

e quando chega para pedir a moeda do político que é o voto, já perguntam logo se 

trouxe os 50. Tem hora que decepciona, desmotiva. Recebi muito disso. Mesmo 

tendo feito favor, chegar e dizer que só vota se der isso. Eu venho trabalhando e 

não vou parar o meu trabalho. Hoje, eu acordei cinco horas da manhã e seis e meia 

estava no Sanatório, para internar uma mulher para fazer uma cirurgia. A eleição 

terminou e não parei de trabalhar e vou continuar trabalhando em prol do povo, 

que depois o povo vê se quer a presença de novo do vereador Mauricio aqui no 

Parlamento". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Meu amigo Mauricio. Meus parabéns pela sua explanação. Mas, eu acho muito 

precoce se falar de Rodrigo Cunha. O que o Biu fez não foi nada mais, nem nada 

menos do que a sua obrigação no Senado Federal. O que ele fez foi muito pouco 

para o que eles fizeram durante o tempo de mandato deles. Digo isso do Renan 

Calheiros, Biu Lira, Fernando Collor e os demais que passaram por aquela Casa. 

Olhe os currículos deles, pois não foi só bondade não. Rodrigo Cunha foi uma 

promessa de toda Alagoas. É cedo para nós julgarmos o novo. Alexandre nunca foi 

presidente da Casa e não podíamos dizer que o Alexandre ia ser um péssimo 

presidente, pois nunca foi eleito. Então minha gente, se for nessa linha de nunca 

botar o novo, vamos viver no velho para sempre. Vamos viver no atraso para frente. 

Eu nunca fui vereador, não tinha tradição familiar na política, mas eu acho que faço 

um bom mandato aqui dentro desta Casa. Então, não vou julgar o novo sem antes 

vê o trabalho de cada um.  

 

E, para começar, vamos falar aqui em números. Tiveram nove vereadores com o 

Arthur Lira. Teve um prefeito e um vice-prefeito com o Arthur Lira. A votação dele 

foi horrível, deprimente. É só calcular os votos que vocês deram aos seus 

deputados e dividir. Quanto deu? 445 votos dividido por vereador. E o voto do 



estadual não conta? Era para dar mais de sete ou oito mil votos, pois estava com a 

máquina moendo, com o apoio da Prefeitura, de nove vereadores e de um vice”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Quando eu comecei a falar, eu dizia que a ilusão continua. Hoje está bom demais 

para muitos eleitores sabidos, que já fez a feira de dois ou três meses. Na realidade, 

o que eu quis dizer foi exatamente o que o vereador Marcos disse, dividi-se e a 

gente ver é 30%. E, você sabe da dificuldade de se trabalhar em uma eleição sem 

recursos e dia de eleição como é aquela briga toda. 

 

Concordo com o Marcos que não podemos julgar o Cunha agora. Mas, daqui que 

ele monte uma estrutura compatível com o que tem o Biu e o Renan lá, vai 

demorar no mínimo esse mandato. Mauricio falou nesse sentido. Pois, se Biu 

renova ele já ia começar a andar alguns projetos que já estão lá”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“É justamente essas raízes que não se pode criar, nem nesta Casa, nem em 

Prefeitura, nem em Senado, nem em Câmara federal. Essas raízes tem que ser 

cortadas, pois tem muita gente nova que quer trabalhar. O JHC Mauricio, ele não é 

novidade, pois já teve mil e tanto votos. Esse tinha que ser condenado, mas foram 

dois mil votos de pessoas esclarecidas, que também batem nessa porta. A traição 

foram esses votos dados a ele e então vocês agora vão atrás dele”.  

 

Vereador Quinho do Portão 

 

“O presidente do meu partido, o JHC reenviou a Emenda para Atalaia e está 

brigando pelos precatórios dos professores. Acho que ele vai conseguir. O quê eu 

não sei”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Eu gostaria de informar ao Marcos que eu conversei com Arthur e ele me disse 

que ficou satisfeito com os votos que teve na cidade de Atalaia. Se foram poucos 

ou muitos, ele ficou satisfeito. Agora, vamos falar sobre o Biu. É obrigação dele 

mandar e os outros não mandaram. Não mandou só para cá, mas para todo o 

Estado. É obrigação e porquê os outros não mandaram?". 

 

Vereador Marcos Rebollo 



 

“A obrigação dos outros era tirar o outro velho e colocar o Mauricio Quintella. Não 

foi feito, porque o Governo moeu dia e noite. Usina que não parava era aquela do 

Estado, para eleger o pai”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vereadora Maria, eu tenho certeza que o Arthur está satisfeito, porque vários 

municípios como São Miguel dos Campos, ontem teve prefeito apoiando ele, teve 

dois mil e poucos votos. Em Atalaia teve quase 5.000". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Vereador Maurício, pode olhar aí o percentual dele daqui talvez tenha sido um 

dos maiores do Estado porque na realidade caiu muito o percentual de votos. 

Foram 24%, então acho que foi dos maiores índices". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Eu senti que mesmo com todo o trabalho dos vereadores, mesmo com toda 

atuação que o deputado Arthur teve no nosso município, que teve no Estado de 

Alagoas, eu senti uma dificuldade muito grande em buscar o voto do Arthur. Eu 

senti uma dificuldade as vezes por conta de uma decisão que você toma lá em 

cima. E, aquela decisão que foi tomada naquele projeto dos trabalhadores, da 

reforma trabalhista. Muitos deputados, muitos senadores que acompanhou o 

Temer e votou na reforma, até o presidente do Senado Federal perdeu em 

Fortaleza. O Romero Jucá perdeu. O filho do Sarney perdeu. O pessoal do Rio de 

Janeiro, que acompanhou a filha do Eduardo, todo mundo perdeu. Então, teve uma 

mudança muito grande. Você vê onde tá o filho do Bolsonaro, o cara saiu de 84000 

votos para 1900000 votos para deputado federal no Estado de São Paulo. Então, às 

vezes uma decisão errada, uma decisão acertada ela dá uma direção na política. 

Então, a política ela deu uma renovada e tem que renovar. Quanto a precipitação 

Marcos, estou dizendo isso porque se você analisar a linha Heloísa Helena, eu votei 

na Heloisa Helena na época que trabalhei. Foi Senador da República, aliada do Lula, 

depois brigou e ela, do PT, não trouxe nada para o Estado de Alagoas. O Rodrigo 

Cunha, muito certinho, muito direitinho, ele vai passar quatro anos para acertar o 

gabinete dele em Brasília. Por que, lá em Brasília, quem é deputado de primeira 

viagem, de primeiro mandato, no mínimo tem que passar 4 anos para acertar o 

gabinete. Quando ele vir montar a equipe dele para poder trazer alguma Emenda 

para o Estado, terminou o mandato. Como é um Parlamento grande lá, só tem 



direito quem é líder de bancada, quem é presidente de partido. Se não tiver 

conchavo, fazer parte das comissões, ele é aquele Senador sozinho lá, sentadinho 

no canto. Ele deve estar dormindo, sentado no canto e os outros coordenando por 

ele. Digo isso, porque eu sei o que o Biu estando lá, o Estado de Alagoas tem a 

ganhar. Se o Maurício tivesse lá também, era um bom senador o Estado de Alagoas 

tava bem representado". 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Então, Atalaia num vai ter um prefeito novo nunca. Por que, quando ele encontrar 

o gabinete Del aqui em Atalaia, dessa forma, vai terminar os quatro anos e não vai 

gerir nada. Quando você disse que o Bolsonaro saiu de 84 mil votos, para um 

milhão, o Mano saiu de 700 votos para 10 mil. Tudo é proporcional. E, acho que 

tem que ser dado oportunidade ao novo. Falo isso na questão de administração. 

Temos que aguardar e ter um pouquinho de paciência, pois nós iremos sair daqui e 

vão ter pessoas novas que vão fazer um trabalho bom aqui também. Vamos 

aguardar o desempenho de cada um e o Rodrigo tem a obrigação moral de ser 

melhor do que o Biu e do que o Renan”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“A questão de novo ou velho, quem escolhe é o povo. Estamos no Parlamento aqui, 

onde a Maria tem seis mandatos de vereador e isso foi porque o povo reconduziu 

ela. Vossa Excelência tem dois mandatos de vereador e pode ir para o terceiro, para 

o quatro e para o quinto. Isso é a democracia e o povo é quem elege. Quem não 

fizer por merecer, o povo vai lá e tira”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Excelentíssimo senhor presidente Marcos André, ao qual através do seu nome, eu 

o saúdo aos meus pares vereadores. Aos internautas que irão acompanhar,  

principalmente pelo Atalaia Pop. A população atalaiense a qual quero saudar hoje 

em nome da minha sogra Dona Marli que está aí presente. Saio hoje da minha 

condição de presidente da Casa, para agradecer e transmitir a minha gratidão aos 

votos do deputado Sérgio Toledo, onde a gente fez uma parceria, o grupo do 

Alexandre Tenório fez uma parceria aqui com os vereadores Tacinho e Cicinho. O 

Neto Acioli também foi um guerreiro nessa nessa luta aí do Sérgio, que aqui teve 

1.796. E os 1977 votos da deputada Jó Pereira. Eu tenho hoje motivos mais de 

sobra mesmo para estar feliz, porquê hoje todo mundo sabe da ligação que o 

grupo do Alexandre Tenório tem com a deputada Jó. Eu, de forma nenhuma, nem 



sonhando, pois no dia que eu tiver sonhando em deixar de votar na deputada Jó, 

eu tenho que me acordar, porque deve ser um pesadelo. Feliz por mais uma vez 

saber que estou fazendo parte do maior e melhor grupo político desse Estado, que 

teve mais de 50 mil votos. Deputado Joãozinho Pereira na época teve 60 e poucos 

mil, há duas eleições atrás.   

 

Aos deputados de Vossas Excelências, o parabéns do vereador Alexandre. Teve 50 

e pouco mil na outra, ficando atrás do Rodrigo Cunha e agora se renova com mais 

de 50 mil votos, provando que contra o trabalho não tem argumento nenhum. A 

gente chega nas cidades onde os Pereiras são líderes, lá como Prefeito a gente vê 

uma movimentação no comércio possante, não se vê reclamação com Saúde, com 

Educação. Enfim, feliz também pela maioria dos deputados aqui que foram votados 

aqui em Atalaia, através dos vereadores e ganharam a eleição.  

 

Ontem, eu mandei uma mensagem para Camyla dizendo que infelizmente não 

tinha dado certo. Fiquei triste por isso, porque conheço o André e acredito que 

seria um grande parlamentar. Camyla, tenho amizade com vocês já de muito 

tempo. E, como diz, é vida que segue e feliz também porquê a população alagoana 

fez com que um amigo e irmão meu ganhasse a eleição. Está aqui uma Moção de 

Parabéns, que também encaminhei no Grupo de Escola que a gente tem. A Câmara 

Municipal de Atalaia, através deste vereador apresenta votos de parabéns ao 

Senhor Luiz Alberto Alves Teixeira, o cabo Bebeto pela grandiosa vitória. Esse cara 

é merecedor mesmo. Estou feliz pela vitória desse cara, como se fosse a minha 

eleição. Estudei com ele quatro anos e ele encontrou aqui comigo um dia desses e 

ele disse que era o candidato do Presidente e que se o povo entender, ganhava a 

eleição. Ele era o um único, talvez o único candidato do partido do Bolsonaro. 

Bolsonaro pediu o voto para ele e esse cara ganhou eleição. Eu fiquei feliz mesmo. 

 

Agradecer o prefeito Chico Vigário por essa parceria aí com os votos da Jó Pereira 

e dizer a população atalaiense que agora é a hora do próximo mandato, a Câmara 

de Vereadores se juntar e cobrar. Como disse aqui o vereador Quinho, cobrar ainda 

mais desses deputados que foram eleitos principalmente com ajuda de cada um 

dos vereadores. Não tenho dúvida nenhuma que o compromisso da Jó Pereira com 

o município de Atalaia, tem que aumentar, porque a Jó, na eleição passada, teve 

1195 votos aqui e agora chegou a quase dois mil votos. Então, eu acho que na 

hora que se aumenta a votação, se aumenta também o compromisso com a cidade 

onde foi votada.  

 

Irei, de uma forma vamos dizer assim amigável, tratar de alguns assuntos com o 

deputado Sérgio Toledo, para que a gente possa, vereadora Maria, suprir essa 



perda que a gente vai ter aí dos recursos através do Biu. Então, os deputados que 

foram bem votados aqui, o Nivaldo Albuquerque, o Marx Beltrão, o Paulão que a 

gente não sabe quem foi as pessoas que o apoiou. Mas, ao Arthur Lira e o Sérgio 

Toledo, ou seja, os deputados nossos, eu acho que a gente teria que desde já 

mandar uma mensagemzinha, para não esquecer de Atalaia, través das suas 

emendas impositivas, quer para poder suprir essa perda que a gente teve aí com 

Biu de Lira. Eu, particularmente, não votei no Biu, porque todos vocês sabem que 

compromisso a gente tem que honrar. Do jeito que na eleição passada eu votei no 

Biu fiquei contra o meu pai, para votar no Biu de Lira para Governador, eu, dessa 

vez, tive que assumir o compromisso com o deputado Maurício Quintella. Enfim, só 

pedi aí a compreensão de todos os vereadores e essa parceria para que a gente 

possa de uma forma efetiva, trazer alguns recursos através dos nossos deputados. 

No mais dá os parabéns a todos os vereadores transmita Mauricio, meus parabéns 

ao Chico Tenório pela vitória, pois tenho grande admiração e consideração ao 

Chico, até porque todas as vezes que eu precisei dele, ele nunca virou as costas 

para mim e sempre que eu peço, ele se esforça para tentar resolver”. 

 
 


