
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereadora Janaína do Cal 

 

“Hoje a gente encerra essa legislatura 2017 a 2020. Em primeiro lugar quero 

agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de passar esses quatro anos 

nesta Casa, fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. 

 

Quero agradecer a cada um dos meus 14 colegas, porque por aqui passou ainda o 

vereador Cicinho e o vereador Fabricio. Quero agradecer a cada um de vocês pela 

parceria, pelo companheirismo. As adversidades existem, mas a amizade e o 

respeito aqui, com certeza sobressaiu. 

 

Meus agradecimentos a todos os funcionários desta Casa, na pessoa da Ceci, do 

Júlio, a quem agradeço por todo apoio prestado a gente. O Atalaia Pop, o Beto que 

me fez ficar menos feia nas fotos. Enfim, o meu muito obrigado a todos. 

 

Quero aqui abrir um parêntese para parabenizar o vereador Marcos Rebollo, que 

foi o vereador que não teve nenhuma falta durante essa Legislatura. Isso mostra o 

seu compromisso com a população atalaiense, o seu trabalho sério e respeitoso. 

 

A vereadora Janaína do Cal fica na segunda colocação, pois durante a minha 

gestão só tive duas faltas, tentei ser o mais presente, a mais participativa, muitas 

vezes chata, mas é assim mesmo, é assim o meu trabalho. 

 

Apresentei quase 300 Indicações aqui nesta Casa, mas infelizmente nem 10% foram 

atendidas. Mas, o meu trabalho, tenho a plena convicção de que foi feito. 

 



Hoje encerramos os nossos trabalhos. Teremos mais uma sessão ou duas 

extraordinárias, onde vamos apreciar e votar o Orçamento para o ano de 2021 e 

também estaremos votando uma alteração na LDO. 

 

E, um projeto que vem em pauta, que é o de unificação de matrícula. Esse projeto 

vem do Poder Executivo, ele só veio a esta Casa para beneficiar meia dúzia de 

servidores.  

 

Foi apresentado pelo Podre Executivo no ano de 2019, dentro da Lei, o cruzamento 

de folhas, onde a Constituição determina os casos em que pode ser acumulado 

cargos e onde não pode ser acumulados cargos. Dentre os servidores de Atalaia, 

mais de 80 servidores estavam enquadrados neste acúmulo de cargos. Alguns 

conseguiram comprovar que estavam dentro da Lei, outros não conseguiu 

comprovar, como foi o meu caso, como servidora do município e servidora do 

Estado. As minhas duas funções eram incompatíveis perante a Constituição e eu 

optei em ficar pelo município e pedi exoneração do Estado. Corretíssimo. Temos 

aqui também exemplos da Guardas Municipais que precisaram fazer essa opção. 

Mas, até aí tudo legal. 

 

Mas, a imoralidade bateu as portas do município de Atalaia, onde algumas pessoas 

apadrinhadas, continuam recebendo da folha da Saúde do município de Atalaia e 

da folha da Educação do Estado de Alagoas. Eu tenho esses documentos. Onde 

servidores, as escuras, conseguiram se aposentar e continuam recebendo do 

Atalaia Prev e de outro cargo. A Constituição não diz que a Lei só foi feita pra 

Janaína ou pra ele que é guarda municipal e que teve que ser exonerado. A Lei foi 

feita para todos. 

 

Eu nunca fui questionar ao Poder Executivo, que teria que ficar, porque eu, até 

como operadora do direito, sabia que não tinha esse direito. Isso só veio ao 

município exatamente para prejudicar alguns nomes. E, beneficiar outros. Isso 

deixou de ser legal e passou a ser imoral. 

 

Não bastasse, vem um projeto de unificação de matriculas para esta Casa. Onde 

existem pessoas que no município tem duas matriculas, uma de 20 e outra de 25, 

duas de 20. Só que essa pessoa trabalha também em outro lugar com mais horas. 

Então, pela Lei ela vai poder ficar com tantas horas que o cargo de professor ele 

estabelece, que permite. Mas, como sempre existem o jeitinho, inventaram esse 

projeto de unificação de matrículas para beneficiar alguns servidores nomenados. 

 



Então, por esse motivo, a vereadora Janaina do Cal, como presidente da Comissão 

de Justiça e Redação, fiz o parecer, não assinei, pois não pactuo com essa 

imoralidade. Respeito aqui a opinião de cada um dos vereadores, pois cada um 

tem seu ponto de vista e quem votar favorável estará no seu direito, pois  pode ter 

uma outra visão. Eu estou tendo a visão de quem passou pelo lado da Lei. Porém, 

este é o meu posicionamento. 

 

Esse projeto veio para cá desde o início do ano e eu sempre vinha batendo na 

mesma tecla. Se tiver na Lei, vamos lá. Podem argumentar que a vereadora Janaína 

está votando contra o servidor, mas isso jamais. Tem três anos que o aumento da 

Educação não chegou a esta Casa, mas, no ano que chegou, a vereadora votou 

favorável. Projeto dos agentes de Saúde, a vereadora votou favorável. Projeto de 

iniciativa do vereador Marcos, indicação que foi à Prefeitura sobre os guardas 

municipais e esse sim deveria vim a esta Casa”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Aparte 

 

“Nossa briga aqui constante pela categoria dos GCMs, assim como a outras 

categorias, como pedimos o rateio dos 40% do apoio da Educação. Colocamos a 

gratificação para 10 anos. Desde o começo desse projeto eu me pronunciei lá atrás 

que sou contra. O projeto do Guarda Municipal era para ser aprovado e ser 

executado agora em janeiro ou dividido em três parcelas de 10%, mas não foi feito, 

pois não tiveram o interesse ou alguém não estava sendo beneficiado. 

 

A Casa de Lei que é essa, eu em janeiro continuarei brigando, pois já passou por 

esta Casa, aprovado pelos amigos, os 100% do Guarda Municipal. Tenho certeza 

que a nova legislatura que vem vai brigar também e contou com o apoio de quem 

vai continuar e de quem vai está chegando, para brigarmos pelos direitos de quem 

trabalho por este município”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Projeto que teve aumento para a Controladoria, para a Procuradoria, para o Setor 

de Tributos. Se tinha interesse ou não, eu não sei, mas se era para beneficiar a 

classe, a vereadora Janaína votou a favor. Mas, como veio específico e eu vi que 

várias e várias pessoas perderam o seu emprego e agora beneficiar sem nenhum 

critério, eu voto contra. 

 

Quando vim projeto para realmente beneficiar a classe, que tenha tido um estudo 

do impacto financeiro e etc, pode contar com esta vereadora, que graças a Deus e 



ao povo atalaiense, continuará nesta Casa, se assim Deus permitir, a partir do dia 

primeiro de janeiro de 2021. 

 

O pessoal que veio em relação a Lei Aldir Blanc, tem o apoio da vereadora. Em 

outra sessão a vereadora Camyla solicitou essa prestação de contas, que não veio a 

esta Casa. Inclusive tinha feito uma defesa, pois tinha visto no site Atalaia Pop e 

tinha pego informações lá de que estavam só esperando, porque a classe não 

estava indo fazer esse cadastro. E assim passei aqui o que a gente recebeu de 

informação extra-oficial. Porém, o que se vê é que nada foi feito. 

 

Encerro as minhas palavras desejando a minha parceira, companheira aqui, vou 

morrer de saudade, mas tenho a certeza que você fará um brilhante trabalho e 

desejo todo sucesso do mundo. Muita luz e que Deus seja realmente seu guia 

nesta nova trajetória. Conte com sua amiga e com a vereadora cabulosa, que lhe 

vai perturbar muito e muito. Mas, tenho certeza que você lá e eu cá, vamos 

conseguir fazer um trabalho muito melhor do que fizemos agora. 

 

Quero desejar a todos os atalaienses um Feliz Natal, um 2021 próspero, de muita 

luz e muito sucesso a todos. E que Deus realmente esteja presente no lar e na 

família de cada um de vocês”.          

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Senhores e senhoras atalaienses que nos acompanham aqui no Plenário, através 

do qual eu saúdo na pessoa do Neto Acioli, que será futuro companheiro de Casa. 

As pessoas que nos acompanham através das minhas redes sociais, das 

transcrições do Atalaia Pop e da Rádio Web. 

 

Hoje é uma sessão para mim muito emocionante e muito importante. É uma sessão 

de despedida. Eu que estive aqui nesta Casa como representante do povo nestes 

últimos quatro anos, saio realmente com a sensação de dever cumprido. Sei que 

não fiz tudo que gostaria, mas eu fiz tudo que a minha mente e o meu coração 

pedia sempre como representante de uma população que me confiou o voto e me 

colocou aqui nesta Casa. 

 

Casa esta também que anos atrás eu ocupei como suplente. Tive a oportunidade 

de durante dois anos substituir o vereador Alexandre, substituir o vereador Anilson. 

Cumprindo também o papel de uma votação expressiva que a população de 

Atalaia me confiou naquela época. 

 



E, hoje, é isso, me despeço daqui com uma missão muito maior que o povo de 

Atalaia me confiou. É uma missão de junto a Cecília, poder gerir a nossa cidade nos 

próximos quatro anos. E, além do mais, representando uma mudança e uma 

esperança de que toda a população clama e almeja. Temos essa árdua missão que 

é de honrar o sonho das pessoas, aquelas pessoas que voltaram a sonhar e 

acreditar que através da política podemos viver dias melhores, dias diferentes, 

apesar de todas as dificuldades que a gente vem encontrando e vai encontrar 

ainda no caminho. 

 

Muitos sabem que as dificuldades vão existir, mas as pessoas estão esperançosas. 

A gente carrega essa responsabilidade. É uma missão ainda mais árdua e muito 

mais difícil. 

 

Aos meus colegas, que não estarão mais aqui n próxima Legislatura, continuem 

contando com a amiga. Dessa vez vocês não vão me encontrar mais aqui, mas 

saibam que podem contar comigo, cada um dentro da sua região. O Marivaldo, 

que tenho certeza que faz um trabalho brilhante pela Porangaba, a Maria lá no 

Jenipapeiro, o Quinho aqui no Centro e no Alto que é a minha comunidade 

também. O Ricardo lá na Branca. Seja onde for, nos quatro cantos de Atalaia. Uma 

coisa que eu aprendi com a Cecília, ouvindo mais a gente erra menos. Então, que 

vocês sejam também os multiplicadores das mensagens, dos anseios da população, 

para que a gente ouvindo, possa errar menos. Errar é humano, mas ouvindo 

aqueles que amam a cidade verdadeiramente, a gente pode fazer diferente. 

 

Sentirei muitas saudades de vocês, mas entendam que na minha nova missão, 

também serei uma ligação de vocês com a nova gestão. Estarei sempre a 

disposição, entendendo os anseios da Casa e sendo uma ligação de vocês com a 

prefeita Cecília. 

 

Apesar desse clima de despedida, de estou indo embora, talvez muitos de vocês 

não sintam falta das minhas confusões, das vezes em que eu quero “matar” um por 

estar chateada, não concordo, por estar descordando de vocês. Uma vereadora 

encrenqueira e arengueira, mas, podem ter a certeza que com o objetivo de 

representar a sociedade da melhor forma. 

 

Mas, não posso sair desta Tribuna sem continuar exercendo o meu papel. Sem 

continuar exercendo aquilo que o pessoal me confiou, que é ser vereadora deste 

município até 31 de dezembro. Hoje são 15 e ainda tenho aqui como 

responsabilidade grande, defender os anseios da população. 

 



Algumas pessoas estão me acompanhando aqui na Casa hoje, principalmente 

referente a Lei Aldir Blanc, que diz respeito a um fomento de Cultura que foi 

encaminhado aqui para o município, principalmente nessa época de pandemia, 

para que os nossos artistas não viesse a perecer. Mas, se dependesse desse 

incentivo, já teriam perecido, porque infelizmente as coisas aqui em nosso 

município andam a passos lentos para algumas coisas e a passos largos para outras, 

dependendo do interesse. 

 

Mas, sem tratar desses pormenores, a Lei Aldir Blanc foi uma das que cobrei 

bastante aqui na Tribuna, inclusive como dito pela vereadora Janaína que me 

antecedeu, eu cobrei a prestação de contas, para que fosse encaminhado a esta 

Casa, para saber se o recurso ainda está intacto, se já foi gasto alguma coisa e o 

porquê. A informação que estão passando para os artistas é que a próxima gestão 

que resolva, que já tá engatilhado. Porém a Lei tem um prazo que é a época da 

pandemia e que se não for prorrogado, provavelmente esse dinheiro retorna aos 

cofres federais no dia 31 de dezembro. 

 

Representando a futura gestão, nós não nos opomos a nada, porém é um dinheiro, 

que se ainda existe, provavelmente não estará mais nos cofres a disposição da 

futura gestão. 

 

Os artistas gastaram recursos para fazerem os projetos. Tem projetos aprovados e 

que só faltavam serem pagos. Eu não sei o motivo pelo qual as pessoas ainda não 

entenderam que gestão pública ela é continuada, que os palanques já deveriam ter 

sido desarmados desde o dia 15. Ninguém está tratando do eleitor do A ou do B, 

mas de um recurso que vem para o município e que precisa ser gerido dessa forma. 

 

É muito triste vê artistas, em sua maioria jovens, pessoas que tentam de alguma 

forma cultural fazer o seu ganho de vida em uma cidade onde é tão precário o 

emprego e a oportunidade. As pessoas tentam viver da sua arte e da sua cultura e 

não ter esse apoio. É muito triste. Deixo aqui o meu apelo ao secretário de Cultura 

para que atenda a esse pessoa e tente viabilizar, pois ainda temos 16 dias pela 

frente. Se os projetos já estão aprovados, poderiam unir forças para poder esse 

dinheiro não voltar e eles terem a finalidade devida que é ir para os artistas da 

nossa terra. Isso circula renda em nosso município, não ajuda só um grupo de 

pessoas, mas o município como um todo. 

 

Mais uma vez eu solicito que seja encaminhada a prestação de contas, pois se o 

recurso entrou na faixa de 360 ou 380 mil reais, que prestem contas, se o dinheiro 

está intacto, se foi gasto e no que foi gasto. Que a gente tenha essa transparência, 



porque isso é o que a Lei determina. Todo o recurso que entra no município e que 

é gasto, ele imediatamente tem que ser disponibilizado no Portal da Transparência. 

Então, vamos agir de forma transparente, para que a gente saiba desse recurso e 

possa dar uma resposta à população”. 

 

Vereador Quinho do Portão - Aparte 

 

“A titulo de sugestão, que se crie uma comissão dos artistas aqui da terra e procure 

o secretário. Se não tiver êxito, que procure o Ministério Público para poder esse 

dinheiro não voltar”. 

 

Vereadora Camyla Brasil  

     

“Em alguns locais estamos com a equipe de transição. Eu faço parte da equipe de 

transição. Alguns locais que estamos com muita dificuldade de acesso e que se 

trata de recursos que podem ser perdidos ou que podem não vim, temos tido a 

interferência do Ministério Público para que a gestão possa fazer algumas adesões 

ou não. Eu realmente já instrui o pessoal que procurem o Ministério Público, pois é 

um recurso federal, mas que já está municipalizado, já tá na conta do município. 

 

Peço a vocês que sejam rápidos, pois na sexta-feira a Justiça está entrando em 

recesso. Além de tudo o prazo é muito mais curto do que vocês pensam. 

 

Tem o apoio desta Casa, pois tenho a certeza que nenhum vereador daqui se opõe 

a distribuição com os critérios legais. Mas, enquanto vereadores não temos esse 

poder de obrigar, até mesmo para um contato com o Ministério Público. 

 

Já falado da próxima gestão, caso esse recurso esteja disponível, a gente analisa e 

se for isso, a gente libera dentro dos critérios que a Lei determina. Mas, é um risco 

muito grande que se corre. 

 

Meu muito obrigado a todos. Meu muito obrigada a todas. Os colegas aqui os que 

eu mais briguei, me desculpem. O presidente sempre muito paciente comigo. Os 

servidores da Casa, o Beto, o pessoal do Atalaia Pop que estiveram sempre 

conosco, o meu muito obrigada. Espero voltar aqui outras vezes como convidada 

de vocês”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente     

 



“Vereadora Camyla, não podendo deixar de mesmo que eu venha deixar esta Casa 

como presidente na próxima Legislatura, mas findando esse mandato e findando 

mandato de presidente, para mim foi uma honra ser presidente de Vossa 

Excelência como vereadora. Prova que esta Casa, a cada mandato que se passa ela 

fica mais uniforme e mais forte, é que tivemos neste último pleito, dois vereadores 

na chapa executiva. 

 

Quero desejar a Vossa Excelência, como desejei em sessões passadas, toda a 

sabedoria e a inteligência que Deus possa dar ao ser humano, para que possa  

desenvolver junto com a prefeita, um bom trabalho para o nosso município. 

 

Mas, de antemão, não poderia deixar de dizer que esta Casa vai estar sempre 

aberta para Vossa Excelência. Motivo de orgulho e satisfação de todos os 

vereadores desta Casa, tê-la como companheira. Sou prova viva e digo sem medo 

de errar, que o que Vossa Excelência fez nesta Casa, fez com brilhantismo, 

sabedoria e inteligência. 

 

Meus parabéns, que Jesus lhe abençoe. 

 

Eu aprendi a conhecer a vereadora Camyla e o ser humano Camyla, das vezes que 

chegou aqui para puxar o restinho dos meus cabelos. Mas, isso é normal do 

Alexandre, a gente dar aquela respirada e diz pra vereadora tomar um café e uma 

água. Aqui disse em várias outras vezes, que eu sabia do coração da vereadora 

Camyla. Então, que Jesus lhe abençoe, desejo toda a sorte do mundo e sabedoria. 

 

Certo que não próxima Legislatura não farei pressão a ponto de ir lá puxar nenhum 

fio de cabelo de Vossa Excelência, mas que possa ir lá dar um abraço em Vossa 

Excelência e que possa atender as minhas reivindicações em prol da população 

atalaienses, quando das minhas Indicações nesta Casa à Vossa Excelência. Que 

Jesus lhe abençoe vereadora”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Boas vindas ao nosso amigo Neto que foi eleito no último pleito eleitoral e já está 

aqui se habituando, aprendendo sobre os corredores da Casa de Leis. Começou 

junto com a gente no PRTB. 

 

Ouvi atentamente aqui a vereadora Janaína, uma amiga, uma companheira de 

bancada. Eu admiro muito seu trabalho aqui dentro e a sua fidelidade em 



concordar com os projetos que venham a beneficio do povo. A sua atuação nesta 

Casa foi uma das melhores. 

 

A vereadora Camyla, que hoje é vice-prefeita, tive o prazer de legislar com ela em 

dois mandatos. 

 

A nossa amiga vereadora Maria da Comesa, uma mulher que eu admiro, uma 

pessoa que eu tive o prazer de legislar com ele por três mandatos nesta Casa e 

aprendi muito com seus ensinamentos aqui. 

 

Vereador Quinho, um cara verdadeiro, um cara amigo. Hoje Quinho, é a ultima 

sessão, mas como diz você, amizade não tem preço e a cadeira do vereador 

Marcos Rebollo está a sua disposição para o que você precisar. 

 

Amigo vereador Ricardo Calheiros. Um cara que transformou a Branca em Distrito, 

que colocou uma ambulância, que teve um comprometimento de vida com aquele 

Distrito. E hoje, está aqui o Ricardo na sua última sessão, mas não é um adeus, é 

um até logo. A gente aprende com a derrota, as vezes temos que dá um passo pra 

trás, para dar dois pra frente. A vida continua, não vamos baixar a cabeça, pois seu 

espírito em ajudar as pessoas é bem maior do quê uma derrota num pleito eleitoral. 

 

Ao nosso amigo Marivaldo, um cara que doou oito anos de sua vida a um Povoado 

distante, a 28 quilômetros de distancia do centro. Um cara que eu vi nos meses de 

dezembro iluminar toda a Porangaba, um cara que colocou uma ambulância para 

aquela população que não tinha carro para fazer socorro. Marivaldo foi um cara 

solidário ao Povoado Porangaba. 

 

Espero que a nova prefeita, a nova gestão, dê uma atenção ao vereador Marivaldo, 

que dê um suporte para que ele continue trabalhando pelo nosso município, 

principalmente por aquela população de Porangaba e Ouricuri. Marivaldo, você é 

um cara que é meu amigo particular e conte comigo sempre, pois estou aqui a 

disposição. Estamos aqui para manter esse relacionamento de vereador com o 

amigo Marivaldo, que vai também descansar por quatro anos. Esses quatro anos é 

para a própria população saber a importância dele. As pessoas que moram no 

Distrito Porangaba vai saber realmente se Marivaldo valia a pena ou não ter ele 

como vereador. 

 

São meus adversários políticos, mas não são meus inimigos. Quero dizer aqui sobre 

a passagem de cada um de vocês. Tenho parceria com todos vocês, pois sou um 

cara que aprendi a respeitar, a ser leal nas minhas decisões, nunca andei pisando 



ninguém, nem jogando baixo para tirar proveito próprio. É por isso que participei 

de uma chapa e sobrevivi a uma eleição totalmente diferente das que éramos 

acostumados a participar. 

 

Foi uma eleição que quem acreditou que iria estourar de votos, caiu e quem achou 

que não ganhava, ganhou. Quem achou que fazia três, fez quatro. Quem achou 

que tinha dez vagas, caiu para sete. 

 

Eu iniciei minha campanha acreditando que o MDB fazia nove vereadores, 

podendo fazer a décima. O PP era um, foi para dois. E, no final da historia, o MDB 

caiu para sete.  

 

A família Rebollo mais uma vez mostrou transparência, honestidade, não deixei 

dúvida em ninguém e nem vou deixar, pois é essa a minha carreira política. Entrei 

pela porta da frente e sairei pela porta da frente com hombridade no dia que o 

povo quiser. Mas, o povo quis renovar mais quatro anos de Marcos Rebollo e 

acreditar nos projetos que tem feito e executado neste Parlamento, que é o 

vereador que defende as categorias. 

 

Eu pedi aqui o rateio da Educação, os 40%. Defendi aqui os 100% do risco de vida 

do guarda municipal. Coloquei a gratificação para 10 anos. Pedi auxílio fardamento 

do Guarda Municipal. Viaturas novas para o guarda municipal. Pedi mais 

valorização aos servidores deste município. Andei em gabinetes, levei o projeto 

aprovado por vocês vereadores, do 100% do risco de vida aprovado por 

unanimidade. Nenhum guarda municipal pode dizer que os vereadores daqui não 

foram leais com eles, porque todos foram e não só o Marcos Rebollo. 

 

Infelizmente, o projeto que era só uma folha, era só uma linha, que podia se dividir 

em três parcelas de 10 em 10, podia pagar em janeiro, o impacto financeira era 

muito pouco, mas passou despercebido, pois talvez não tivesse alguém com 

interesse em receber esse beneficio.  

 

Não estou aqui criticando quem perdeu ou fazendo média para quem vai chegar, 

que não preciso disso. Ganhei para ser vereador e não para tá fazendo média para 

ninguém. Tenho minha posição e a minha postura política pessoal, que é andar 

certo e andar defendendo o direito do servidor e do povo atalaiense. 

 

O primeiro projeto meu em 2021, é pedir a nova gestão que olhe para o guarda 

municipal com bons olhos. Que dê os 100%, pois isso no Pilar já tem. Em todas as 

conquistas da Guarda Municipal do Pilar, Marcos Rebollo estava presente. A 



Guarda no Pilar é estruturada e porquê em Atalaia não pode ser? A Guarda 

trabalha, conheço guarda municipal que tira plantão de 24 horas. Então, é justo dar 

a quem trabalha. 

 

Outra coisa, esta verba que veio para os artistas de Atalaia, é bom lembrar sempre 

que quando vocês tiverem do lado da sustentação, briguem por seus direitos ou 

não sejam oportunistas por está tendo um beneficio e esquecer sua categoria, pois 

depois você pode estar do lado de lá. E, foi o que aconteceu. Esse dinheiro está há 

quatro meses na conta, mas tinha pessoas que eram situação e achou que ia passar 

e agora está brigando para receber esse dinheiro. O direito seu você tem que 

brigar independente de que lado você esteja. O dinheiro pode ser devolvido, pois 

dizem que os artistas não estão aptos a receber, mas vem aqui e dizem que estão 

aptos, pois estão todos credenciados. E agora? No apagar das luzes? Essas portas 

se fecham agora depois da sessão. Então, o caminho agora não é aqui mais não, é 

em outra esfera”. 

 

Vereadora Camyla Brasil – Aparte 

 

“Inclusive vereador Marcos, eu até lembrei ao pessoal que estava lutando pela Aldir 

Blanc, dizendo que Vossa Excelência foi motivo de chacota por parte da Secult, 

quando cobrou algumas providências por parte dos artistas do município. 

Perguntaram se Vossa Excelência não havia se informado. Mas, foi muito bem 

lembrado por Vossa Excelência”.  

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Parabéns vereadora pela memória. Justamente, o que acabei de falar é que vou 

contar uma passagem do Pilar. Eu estava a disposição de um vereador do Pilar, 

estávamos brigando pelo 100% do risco de vida. O cara perguntou que eu iria para 

praça pública brigar pelos 100%, pois estava em casa e seria chamado para 

trabalhar. O máximo que ele podia fazer era me chamar para trabalhar, mas abrir 

mão dos 100% do risco de vida? Eu não seria omisso.  

 

O que acontece vereadora é que essa pessoa que fez o texto e que foi nas redes 

sociais me criticar, hoje está aqui esperando receber o dinheiro que achou que 

pegava lá. O mundo dá muitas voltas. Fico só olhando as voltas que o mundo dá 

para a gente vê aqui como foi rápido, não demorou muito. O mundo girou rápido 

demais. Quando é direito, não se omita por estar do lado contrário. 

 



O vereador Marcos naquele momento estava preocupado era com os artistas da 

terra. Não em me promover politicamente, até porque sabia que politicamente não 

iria render muito pra mim”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Não tirando o foco do discurso de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência é um 

artista incubado, que se revelou desses dias para cá. Nas redes sociais Vossa 

Excelência cantou e agora, em pouco tempo, fez uma poesia”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“A mensagem que passo na musica tem a ver com a nossa vida, com quem ganhou 

ou com quem perdeu. O poema que cada qual para o seu qual, para o que nasce. É 

assim que vamos levando a vida, trabalhando com humildade, honestidade, 

transparência. 

 

Com todo o respeito aos meus pares, aos meus amigos, nada contra a quem vai 

votar na unificação, mas eu não voto a favor, pois dentro da minha consciência 

estaria sendo injusto a quem perdeu seu emprego de 10 ou 15 anos. Para não 

dormir com a consciência pesada ou ser parado nas ruas e ser cobrado que votei 

contra ele o servidor, prefiro votar contra. Que todos os meus pares fiquem a 

vontade, façam o que a sua consciência manda. A minha prestação de contas com 

o povo e com Deus, eu mesmo faço com eles”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Queremos hoje presta contas a 780 atalaienses que nos outorgaram o mandato 

na eleição passada e que dia 31 dezembro, completo exatamente 32 anos de lutas 

aqui nesta Casa. 

 

Quero aqui fazer alguns comparativos quanto a essa questão do projeto. Eu falava 

com os companheiros lá dentro que a minha posição hoje, amadurecida durante 

esses 32 anos aqui, mostra que eu enquanto vereador, sou um defensor do povo, 

em especial dos funcionários. Então, não vou agir como juiz e penalizar quem pode 

ter uma vida melhor a partir de então. Todos aqui têm o direito de ser ou não ser. 

 

Justificar aqui uma passagem da minha vida onde tive uma derrota mais alegre da 

minha história, quando perdi uma eleição por 14 votos, assumi o mandato todo e 

transformei esse mandato legitimamente registrado no TRE de Alagoas. 



 

Hoje tenho a tristeza de renovar o nono mandato e vê a minha majoritária não ter 

chegado como vitoriosa. Vida que segue. Temos que levantar a cabeça e olhar a 

partir de agora que Atalaia caiu em mãos novas. Queriam uma mudança e a 

mudança chegou. Espero que seja produtiva vereadora Camyla, agora vice-prefeita, 

e que corrijam muitos erros que existiam. 

 

Nunca fui um vereador 100% oposição, nem 100% situação, a minha posição é de 

independência. Algumas horas vão me cobrar de mais por eu estar ausente ou vão 

me cobrar demais por eu estar presente. 

 

Costumava discutir muito aqui, nos primeiros mandatos, com seu pai Toninho e ele 

sempre dizia, passando a mão na cabeça e com o cigarro do lado, é rapaz, vamos 

deixar para resolver isso amanhã, pois de cabeça quente vamos pensar pouco. 

 

No Brasil o que é imoral? Imoral é não acontecer as coisas. Imoral, por exemplo, 

vereadora, é que a gente venha tirar o direito de 10, 15 ou 20, não sei quantos vão 

ser beneficiados e nem me importa, sequer sei o nome de um. Mas, mesmo assim, 

o meu espírito de política me trouxe isso, defender o que é mais importante para o 

município, que é nada mais, nada mesmo do que os funcionários. 

 

Aprendi que no decorrer da minha vida sou um paladino da política atalaiense. Já 

briguei varias vezes com o meu irmão sendo prefeito, todos sabem disso. Já briguei 

várias vezes com outros prefeitos. E, no final, o funcionalismo sabia que podia 

contar comigo. 

 

Tenho o maior prazer e a maior alegria de dizer, que a minha função pessoal está 

super realizada, cheguei num estágio tão grande, que talvez pouca gente alcance 

esses nove mandatos, porque sabe que aqui não é fácil. 

 

O que queremos agora é vê que a mudança traga realmente mudanças. Que a 

gente veja Atalaia crescer mais ainda, porque não é brincadeira o estágio em que a 

administração pegou esse município e deixou no patamar que está hoje. Ainda 

temos aí 17 obras que estão sendo tocadas aos poucos, que vão ser inauguradas 

nesta outra gestão. 

 

Senhor presidente, daqui gostaria de solicitar duas Moções de Pesar, endereçar a 

memória do Aderbal Diogo da Silva, lá da Branca de Atalaia e ao Zé Cícero da Silva 

Santos, lá de Santo Antônio, o Bombado. Um que foi assaltado e morto na porta de 

casa, lá em Santo Antônio dos Milagres. O outro, foi uma pessoa que trabalhou 



comigo a campanha toda. O que nos deixa triste é isso, 25 anos de idade, a vida 

toda pela frente e morreu rapidamente, em menos de uma semana. Infelizmente 

não teve continuidade sua vida, mas quero dedicar esse próximo mandato a eles, 

dois mártires desta luta insana que é sobreviver no dia a dia de hoje, de violência, 

da doença, da pandemia. 

 

A nobre vereadora Camyla falou aqui dos recursos que pode ou não voltar por 

conta da pandemia, mas infelizmente nós não sabemos nem quando isso vai 

acabar, pois a cada dia está piorando, os alertas estão ligados, estamos no 

vermelho e precisamos propagar mais o uso de mascaras diário e diuturnamente, 

para que a gente evite uma maior mortandade. Aqui já faleceram 24 pessoas. 

 

Gostaria de agradecer a todos os funcionários desta Casa. O nosso amigo Beto que 

tenho nos dado um apoio grande, o Phablo do Atalaia Pop que está sempre aqui 

fazendo as matérias. O João Vitor, o nosso amigo Pastor. A gente finda esse 

mandato deixando uma mensagem que as vezes pensamos que perdemos a paz, 

mas no entanto estamos recebendo as graças para ter a paz de espírito. 

 

Deus nos norteia, nos tira de problemas que nem a gente imagina que vai passar. 

Agradecer a todos em nome da família Vigário. Aqui está o vereador Fernando que 

vai partir para o seu nono mandato com dignidade, com coerência e acima de tudo, 

com a legitimidade dos seus atos, mostrados publicamente. Se tiver uma mudança 

no meu comportamento, eu publicamente irei dizer que estou mudando por esse 

motivo ou por aqueles motivos”. 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Hoje é dia somente de agradecimento. Depois da eleição eu não vim mais a 

Tribuna, essa é a primeira vez. Quero parabenizar a todos os vereadores, os que 

foram eleitos e também aos que não foram, pelo trabalho e dedicação que todos 

tiveram. 

 

Parabéns Ricardo Calheiros, seu trabalho e dedicação sempre será lembrada. E, 

continue, porque o sonho não acabou. Parabéns meu amigo Marivaldo, por tudo 

que você fez em nossa cidade, como também no Povoado Porangaba. Parabéns ao 

nosso amigo Quinho do Portão, será sempre lembrado. Parabenizar também a 

minha amiga Neide Miranda, que não está aqui presente, pois teve que ir a Recife 

para uma consulta médica com sua filha. É uma pessoa muito dedicada ao trabalho. 

 



Quero parabenizar a todos os eleitos vereadores. Parabéns para você Camyla. Sei 

que você irá desenvolver um bom trabalho, pois você é uma pessoa muito atuante 

e muito amiga das pessoas. 

 

Quero agradecer a toda a população de Atalaia, por terem me conduzido a esta 

Câmara de Vereadores, por seis mandatos consecutivos. Isso vai ficar na historia de 

Atalaia. 

 

Quero também agradecer a todos os vereadores, a todos os funcionários desta 

Casa e aos vereadores que votaram em mim por quatro vezes consecutivas, como 

presidente desta Casa Legislativa. Isso o tempo não apaga. Vai ficar eternamente 

na minha memória. 

 

Quero deixar aqui a minha gratidão aos funcionários desta Casa, pelo tamanho da 

gratidão e amor com que eles me tratam. Muito obrigado a todos vocês. 

 

Meu sentimento é de alegria por ter feito parte desta Casa, tão importante para a 

historia de Atalaia. 

 

Quero também agradecer a você prefeito Chico Vigário, a sua esposa Roseane e a 

toda a sua família. Pelo tratamento que tiveram comigo e com todos, durante toda 

a campanha. 

 

Agradecer a todos os atalaienses  pelo tamanho do acolhimento, pelo tamanho do 

recebimento que nos receberam durante a campanha. O meu muito obrigada a 

todos. 

 

Estou saindo desta Casa, não com o sentimento de tristeza, mas com muito 

orgulho de ter feito parte desta Casa durante anos, com o apoio de todos vocês e, 

principalmente, com o apoio dos atalaienses. Tenho muito orgulho de ter 

participado de tudo que aqui aconteceu. 

 

De 2009 a 2016, quando fui presidente desta Casa e no último ano tivemos muito 

problema, entra prefeito e sai prefeito. Mas, sempre pedi forças a Deus, pois não 

iria sair e nem abandonar. Pedi forças para sair de cabeça erguida e com todos os 

deveres cumpridos. 

 

Lembro que faltavam uns dois dias para o final do ano e não tinha feito o 

pagamento desta Casa, porque o duodécimo da Câmara estava bloqueado, não 

pela Câmara, mas pelo Poder Executivo. No dia 30, o Banco já estava fechado, mas, 



graças a Deus, nós conseguimos a liberação e fizemos o pagamento de todos os 

funcionários, de todos os vereadores e de todo o comércio. Tudo isso foi a fé em 

Deus, que é muito grande e maior do que todo obstáculo. 

 

Nesse momento quero agradecer também ao deputado federal Arthur Lira. Muito 

obrigada, pois 95% das obras executadas aqui na cidade de Atalaia, foram enviadas 

pelo deputado Arthur Lira. Agora mesmo está sendo concluído o calçamento do 

Mutirão do Povoado Jenipapeiro. Arthur Lira que mandou. 

 

Está sendo feito também, o calçamento do Santo Antônio. Já está concluído o da 

Rua da Poeira, o da Rua do Campo, o da Branca de Atalaia, o do Bittencourt em 

breve será concluída. 

 

A partir de janeiro, vou continuar na presidência do PP, enquanto o meu deputado 

Arthur Lira continuar como presidente e o meu eterno senador Biu de Lira também 

tiver na presidência do PP, a Maria da Comesa será a presidente do PP na cidade 

de Atalaia. 

 

Eu não vou parar de trabalhar, porque me acho ainda com uma capacidade em 

enorme de fazer muito por nossa cidade. Tenho certeza que eu, juntamente com 

os meus amigos que não ganharam, que vamos sim trabalhar, pois temos 

capacidades. 

 

Só tenho a agradecer a Deus. Obrigada Senhor. Depois de 27 anos na Comesa, 

ocupando lá o cargo financeiro da tesouraria do Grupo Gerdau, eu fui convidada 

para trabalhar, quando a Comesa fechou, em qualquer outra unidade do Grupo 

Gerdau. E, depois de 24 anos, saindo da Câmara Municipal, me sinto com coragem 

e determinação de continuar o meu trabalho junto a população de Atalaia. 

 

Vou continuar morando onde moro e nasci, no Jenipapeiro. Lá é a minha casa e vai 

está aberta para todos os meus amigos atalaienses. 

 

Então, meus amigos, é somente gratidão, nada de tristeza. Estou saindo e cabeça 

erguida e na certeza de dever cumprido. Muito obrigado a todos vocês pelo 

carinho que tiveram comigo. 

 

Esta é a última sessão Ordinária do ano de 2020. Poderemos ter alguma sessão 

extraordinária e estarei presente, para aprovar todo e qualquer projeto que for de 

beneficio de todos os atalaienses. 

 



Um feliz Natal e muito obrigada”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Como está terminando o ano Legislativo e começando uma nova Legislatura o 

ano que vem. Graças a Deus esses amigos que tem no município de Atalaia, me 

reconduziu a está aqui mais quatro anos, trabalhando em prol de todo o município 

de Atalaia, da comunidade, principalmente da Ouricuri onde está sendo feita uma 

obra. No ano que vem vamos trabalhar para que aquela obra seja estendida pela 

nova gestão, nas outras ruas que vão faltar. Esse é o trabalho do Mauricio Tenório, 

cobrando e executando as obras. 

 

Também agradecer o prefeito Chico Vigário pela parceria durante os quatro anos. 

Também o vice Rodrigo. Essa parceria foi onde me fez reconduzir de volta a esta 

Casa. Através da parceria levamos ambulância velha à Ouricuri, à Porangaba. Onde 

levamos melhoramentos das estradas. Levamos melhoramento na questão de 

iluminação pública. Usamos muito a Secretaria de Saúde para atender a população 

em termo de cirurgias. 

 

Espero que no novo mandato se continue esse trabalho de parceria com essa 

Câmara. 

 

Parabenizar e agradecer a todos os vereadores, os que ganharam e os que 

perderam, pela condução, pelo papel que me concederam de líder. Conseguimos 

unir essa Casa em prol dos projetos de interesse da população deste município. 

 

Tenho certeza que esta Casa, com quem vai ficar e com quem vai entrar, vai fazer 

um papel fundamental, que é trabalhar pela população e fazer as reformas que 

Atalaia precisa. O que for bom para o nosso município, iremos atender. 

 

Agradecer mais uma vez a toda a população atalaiense. Sou lá da Chã Preta, não 

sou forasteiro porque já tenho 20 anos e me considero um filho de Atalaia. Venho 

sempre tendo uma boa votação. Na eleição passada me concederam 830 votos. 

Nesta, graças a Deus, eu tô no top 5 da Casa. 

 

O trabalho continua. Fomos eleitos pelo povo e temos que retribuir é com trabalho. 

Essa Câmara volta a partir de fevereiro e tenho certeza que vamos voltar 

trabalhando e organizando o município. Dias ruins vem no pós-pandemia, mas 

vem muita coisa, muito aumento de coisa, a situação desembestada. Graças a Deus 

está chegando a vacina e no ano que vem acredito que estejam todos vacinados. 



Recentemente pedir um amigo em Maceió, o meu amigo Pedro da Hora. Perdi por 

conta da Covid. Tenho certeza que a vacina vai chegar. 

 

Tenho certeza que durante esses quatro anos, com essa parceria, vamos ajudar 

esse município grande com 50 mil habitantes, com Povoados grandes. Como 

representante desse povo, iremos trazer nossas reivindicações e tenho certeza que 

a nova gestão vai acatar. Por que o que o vereador Mauricio Tenório e todos os 

vereadores vem pedir aqui, não é para ele, mas para toda a população. 

 

Desejar um feliz Natal e um prospero ano novo de muitas felicidades e muitas 

vitórias para nós desse Parlamento e quem vai entrar neste município, para 

conduzir os destinos de Atalaia muito bem. Vamos tocar a vida pra frente”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Dizer a cada um dos senhores da população presente e os ouvintes da Rádio 

Atalaia Pop, estender o abraço, a consideração, o respeito e a dedicação ao Phablo 

e a dedicação que você teve durante os quatro anos aqui dentro desta Casa, em 

transmitir tudo o que se passou nesta Casa e deixar a população de Atalaia 

informada. 

 

Quero dizer aos nobres vereadores que estaremos hoje encerrando as sessões 

ordinárias”. 

 

Vereadora Maria da Comesa – Aparte 

 

“Quero dar um agradecimento especial ao Phablo. Durante esses oito anos que 

passou na presidência, mas também durante todo o tempo que ele está conosco, 

transmitindo as mensagens. Também ao grande profissional que aqui está, que é o 

Beto. Obrigada ao Phablo e ao Beto por tudo”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Estaremos encerrando hoje, mas com o sentimento de dever cumprido a frente da 

Câmara de Vereadores de Atalaia. Dizer que o nosso trabalho enquanto gestor da 

Câmara, creio eu que não deixei nada a desejar. Acredito em um grande trabalho 

que foi feito dentro desta Casa. 

 

Deixamos aí, como prestação de contas, nenhuma conta a pagar. Iremos finalizar 

agora, tudo, logo depois do dia 20 do mês de dezembro. 



 

Agradecer a cada um dos funcionários e colaboradores desta Casa. A Ceci, a 

Nathália, o Júlio, o Phablo, o João Vitor, o Pastor, Dona Dulce, Dona Nena, Dona 

Das Neves. Agradecer ao Sarrapião, ao Tutú. Agradecer a Marly, a Solange, 

Germana, Ercilia, a Eurides. Agradecer o carinho e a dedicação que vocês tiveram 

para com o Alexandre e os vereadores nesta Casa durante esses quatro anos. 

 

Para mim foi motivo de muita alegria e satisfação representá-los, durante os quatro 

anos. Fui eleito para o primeiro mandato e, logo depois, vocês me reconduziram 

para um segundo mandato. 

 

Dizer a vereadora Dra. Neide Miranda, que não esteve presente hoje por motivos 

maiores, mas, para mim, é motivo de referência e de uma grande parlamentar, que 

ao longo desses anos que passou como vereadora deste município, deu grande 

contribuição a essa comunidade de Atalaia, principalmente voltado para os 

assuntos de saúde pública que ela encabeçava neste município. Só desejo os 

parabéns, de coração, a Dra. Neide. 

 

A você Maria, que inicia os seus 70 anos esse ano, mas que dá uma interrompida  

num trabalho voltado para a comunidade de Atalaia, ao longo desses 24 anos 

como vereadores dentro desta Casa. Digo em todo canto que chego, que a gente 

enquanto político, legislador, temos que tirar o chapéu para Vossa Excelência, por 

tudo que fez por este município. 

 

Vereadora Janaína, ao qual eu já tive lá atrás uma amizade particular muito boa. 

Que lhe dizer que aprendi muito com Vossa Excelência nesta Casa. Não turtubiei 

em momento algum, quando precisei de sua ajuda. Janaína, você me ajudou nesta 

Casa. O meu muito obrigado. 

 

A vereadora Camyla que nos deixa como vereadora, mas trás para essa Casa um 

ensinamento de perseverança, porque a Camyla perdeu em sua primeira eleição, 

mas assumiu porque fui convidado para ser secretário deste município e a Camyla 

assumiu como vereadora. Na segunda legislatura conseguiu ter uma votação 

expressiva e agora, passa a ser a vice-prefeita a partir, do dia primeiro de janeiro de 

2021. 

 

Ao vereador Quinho, que em nenhum momento Vossa Excelência deixou que o 

cargo de vereador subisse para sua cabeça, mostrando que a essência e a índole de 

um ser humano, temos que preservar e colocar em primeiro lugar. 

 



Ao vereador Marivaldo, esse amigo que fiz dentro desta Casa. Um cara que me 

ajudou muito, principalmente neste ano passado, em algumas coisas particulares. 

Parabenizá-lo por tudo que foi feito nesta casa e por tudo o que foi feito para a 

comunidade da Porangaba. 

 

Ao vereador Ricardo, que carinhosamente eu e o Toni chamamos de Professor 

Astromar. Dizer Ricardo que fui um dia seu professor, mas tenho a humildade e a 

sabedoria de dizer que aqui aprendi muito com Vossa Excelência. 

 

Ao vereador Mauricio, como ele mesmo falou, chegou aqui de manssinho e se 

tornou esse grande trabalhador, principalmente para aquela região onde ele reside. 

Costumo dizer em todo canto que o Mauricio é um cara trabalhador e foi 

merecedor de tudo isso que conquistou. 

 

Vereador Fernando Vigário. Essa semana estava dizendo que, na minha visão, 

tantas vezes se candidate, que Vossa Excelência vai ser eleito. Tem gente que nasce 

para fazer pão, tem gente que nasce para ser jogador. Vossa Excelência nasceu 

para ser vereador deste município. Tá provado. A vez que Vossa Excelência não 

teve êxito, mas assumiu os quatro anos. A população de Atalaia e a Câmara de 

Vereadores lhe agradece e, desde já eu lhe parabenizo por tudo que você fez pelo 

nosso município. 

 

O vereador Anilson Júnior dispensa comentários com relação a essa mente 

fabulosa que tem e que presenteia a Câmara de Vereadores com essa capacidade 

de interlocução e de bom relacionamento com todos. 

 

Vereador Toni, que carrega diante dos seus ombros a bandeira dos Barros e que 

mostrou mais uma vez, não deixando de lembrar e parabenizar também o 

Marconde, pois quando falamos de um, lembramos do outro e, consequentemente 

trazemos lembramos a memória do seu saudoso pai para dentro desta Casa. 

 

Ao Marcos, pra mim foi um amigo que a política me proporcionou dentro desta 

Casa. Alguns momentos que nós Marcos, tivemos um desentendimento dentro da 

Casa, eu peço diante do Marcos e estendo para vocês todos, as minhas desculpas. 

 

Tudo nesta Casa, assim como fiz hoje na última sessão, fiz durante todas as outras, 

pedindo que houvesse o entendimento. 

 

Ao vice-prefeito, Rodrigo Albuquerque, que resolveu no momento sair da política. 

É um cara que merece minha consideração e respeito. 



 

Ao prefeito Chico Vigário, que para mim vai continuar sendo o grande, o maior 

político que Atalaia já teve. 

 

Ao vereador Fabricio e ao vereador Cicinho, que vieram fazer parte, ainda que 

momentânea, estendo a minha gratidão e o meu respeito. 

 

Senhoras e senhores, foi assim que nós conduzimos até hoje, a última sessão 

ordinária, os quatro anos. Com muita dedicação, respeito, consideração e, acima de 

tudo, o sentimento de dever cumprido de todos os vereadores desta Casa. Só 

tenho a agradecer a cada um de vocês. Que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e 

continue derramando bênçãos sobre todos os funcionários desta Casa. Abençoe e 

continue derramando bênçãos sobre todos os vereadores e estendo isso aos 

familiares de vocês. Que continue derramando bênçãos sobre todos os munícipes 

de Atalaia. Que Deus abençoe e conceda a vocês a paz do Senhor Jesus”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Quero primeiramente agradecer a Deus por mais este momento aqui nessa 

Tribuna. Quero dizer que esse ano de 2020 foi um ano difícil, mas foi um ano de 

grandes vitórias para mim. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer aos meus 

familiares, meus amigos, por tudo. Sou muito grato por ter obtido esta grande 

vitória, onde sai de 689 votos, para 1.099 votos.  

 

Quero desejar ao meu amigo Quinho, felicidades, que Deus abençoe. Creio que 

seja só um até logo. Desejar a Maria felicidades e que Deus ilumine seu caminho. 

Desejar ao meu amigo Ricardo, um cara que fiz uma grande amizade na Câmara, 

que Deus abençoe seu caminho e lhe dê vitória futura. 

 

Que Deus abençoe os amigos que vão continuar também. Que façamos um 

mandato muito bom, um mandato melhor do que foi esse ano. 

 

Que Deus abençoe a nossa amiga Camyla, que vai trilhar um novo caminho. 

Agradecer também pela parceria e por tudo. 

 

Agradecer a população de Atalaia por tudo que fez por mim. Desejar um Feliz 

Natal, um Feliz Ano Novo. Que Deus conceda tudo de bom na vida de todos os 

munícipes. Que 2021 seja um ano de grandes vitórias e de grandes conquistas”. 
 

 

 


