
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 16 de Agosto de 2022 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

 

O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores durante a 

sessão: 

 

Vereador Neto Acioli (PP) 

“Bom dia a todos. Em nome do presidente desta Casa quero abraçar a todos os meus 

companheiros vereadores e as vereadoras. O público presente, Atalaia Pop e a Rádio 

Atalaia FM. A todos os funcionários desta Casa. 

Sempre agradecer a Deus por tudo na nossa vida. Hoje, no aniversário da minha 

esposa, quero desejar os meus parabéns. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, com 

muita saúde e paz para todos nós.  

Quero aqui parabenizar a todos os times que compareceram no torneio do Dia dos 

Pais, que consegui realizar no domingo passado agora. Em especial aos campeões. Em 

primeiro lugar foi o Náutico Atalaia, em segundo lugar o CSA da Vila e em terceiro 

lugar o time do Escurinho. 

Torneio esse que participaram 11 times, um não pôde comparecer. Todos os times que 

participaram do torneio, contou com a doação do material esportivo através do 

vereador Neto Acioli e do apoio total, hoje posso dizer da minha deputada estadual 

Rose Davino, do meu deputado estadual Gilvan Barros e do meu senador da República 

Davi Davino Filho. Quero agradecer a presença de todos e todo o apoio. 

Coloquei hoje uma Indicação solicitando da prefeita Ceci Rocha que ela reabra uma 

sala que tem no Terminal Rodoviário de Atalaia, que na gestão passada servia de apoio 

para os taxistas que são da Usina Ouricuri. Quando chegam em Atalaia eles ficam 

dentro do carro ou sentados no banco da Rodoviária. Aquela sala tinha uma televisão, 



segundo me falaram. Era um ponto de apoio para esperar os passageiros retornarem 

para o Distrito onde moram. 

Também tem uma Moção de Pesar que fiz para o Francisco Xavier, meu tio Xavier, 

como chamava. Esposo da minha tia e meu padrinho, que faleceu nessa semana agora 

que passou. 

Vi essa semana nas postagens da nossa prefeita e fiquei feliz em saber sobre a 

abertura da Casa de Acolhimento Feminina aqui em nosso município. É uma Indicação 

do vereador Neto Acioli. Antes de fazer a Indicação tinha falado pessoalmente com a 

prefeita e ela achou boa a ideia. Só que teve uma reunião com o Ministério Público, 

com os prefeitos do Vale do Paraíba e ficou decidido que em Atalaia fica para as 

adolescentes femininas e, em Cajueiro, como já existe a tempo, para os masculinos. 

Ficou grato em saber que a minha Indicação foi atendida e isso só fortalece mais a 

vontade da gente trabalhar e lutar pelo povo da minha terra. 

Deixo aqui o meu muito obrigado a todos e que Jesus Cristo nos abençoe”. 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

“Bom dia a todos. Cumprimento a todos que se encontram no Plenário, através do 

presidente José Cícero. Assim também estendo os meus cumprimentos a quem está 

nos escutando através da Rádio Atalaia FM, posteriormente através do Atalaia Pop e 

das minhas redes sociais. 

Agradeço a Deus por está fazendo uso da Tribuna, já fazia um tempo, mas é que estava 

esperando aprovar algumas Indicações nesta Casa e foi aprovado aqui nesta Casa o 

meu projeto de Lei referente ao Maio Laranja. Graças a Deus, por unanimidade ele foi 

aprovado. É um projeto que torna-se obrigatório anexos em estabelecimentos, seja ele 

supermercado, farmácia e etc, para que a gente trabalhe mais a violência, essa 

questão dos adolescentes e das crianças. Espero que seja sancionado pela prefeita e 

que nós do Legislativo trabalhe junto com o Conselho Tutelar, Assistência Social e os 

demais órgãos de proteção as crianças”. 

Vereador Neto Acioli - Aparte 

“Só para completar, que esqueci, quero agradecer ao nobre vereador Anderson 

Medeiros, que compareceu lá no torneio para nós prestigiar. Obrigado Anderson. 

Conte comigo”. 

Vereadora Lays Melo (PSC) 

“Aproveito a minha fala de hoje, estou colocando algumas Moções de Congratulações 

para a Tenente Coronel Major Daniele, ao soldado Helder que é também o nosso 



conterrâneo e ao soldado Geraldo que também é aqui da terra. Eles vem 

desempenhando um belíssimo trabalho de proteção as mulheres alagoanas. 

Aproveito para convidar a todos os vereadores, meus colegas, encaminharei convite, 

pois quinta-feira, 18 de agosto, as 19 horas, estaremos aqui com a Patrulha Maria da 

Penha, onde iremos trabalhar com vários públicos aqui do município, comerciantes, 

escolas, enfatizando a importância e os esclarecimento ao combate ao combate a a 

violência domestica, a violência contra a mulher. 

Parabenizar o amigo Neto Acioli pelo torneio do Dia dos Pais, um belíssimo torneio, 

envolvendo vários pais. Há quanto tempo não tinha acontecimentos como esse aqui 

no município. Incentivando o esporte, a união. 

Mandar um abraço para a vereadora Patrícia Macário, lá de Chã Preta. Na semana 

passada estive presente no evento de reinauguração do Plenário daquela Casa. Foi um 

momento único pra mim, porque valorizou a população, trouxe as pessoas à Casa, pois 

sabemos que a Câmara é a Casa do Povo. Parabenizar por todo o evento. 

Sem mais, desejo a todos um ótimo dia e que Deus nos abençoe”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) 

“Bom dia a todos. Quero aqui saudar a todos em Plenário em nome do presidente 

Cícero Melo. A todas as mulheres em nome da Alice, Cida Melo e a aniversariante do 

Dia, a esposa do vereador Neto Acioli. E a todos os presentes a esta Casa.  

Está circulou nesta Casa aqui o projeto de denominação de ruas do Distrito Ouricuri. Já 

foi votado na semana passada e que nesta semana a gente finalize, para que venha 

denominar todas as ruas do Distrito Ouricuri. 

E, aproveitando a oportunidade em fazer uso da palavra nesta Casa, para que a 

prefeita Ceci Rocha faça uma Indicação, que seja retomada as obras do Distrito 

Ouricuri. Aquela população, há alguns anos atrás, teve um momento feliz e um 

momento triste. A empresa que fez aquele calçamento do Distrito, trouxe um tom de 

esperança e dignidade para aquele povo sofrido daquela região, que, diga-se de 

passagem, há muitos anos esquecida por alguma gestão. 

E, hoje, aqui pelo Cidade Linda, o que tem acontecido aqui no Bittencourt, onde estive 

domingo e vi o progresso chegando na porta do cidadão atalaiense. Era um sonho que 

talvez não fosse nunca realizado. E o Governo Renan Filho mandou para Atalaia o 

Cidade Linda, o de Ponta a Ponta. E que venha trazer uma condição de vida para os 

moradores desse Distrito.    

Estive passando pelo São Sebastião e a gente está vendo os resultados. A gente já vê a 

satisfação do proprietário da Casa, em ver o seu imóvel valorizado. Não sei o porquê 



que demorou. Tanto tempo que Atalaia foi esquecida nesse projeto. Tanto tempo que 

Atalaia ficou guardada, para vim agora. Quem tá naquelas regiões, há muito tempo na 

lama, sem ter saneamento, qualidade de vida nenhum, hoje a gente ver o morador 

feliz. Ver seu imóvel valorizado, não tem preço.  

Sábado e domingo passando por algumas ruas que foram beneficiadas, e vi essa 

satisfação e alegria do cidadão em botar o pé fora de casa e não botar o pé na lama. O 

vereador Alexandre trabalha com obras e sabe que essa é uma satisfação que não tem 

preço.  

Também estive no Parque do Futuro, onde a prefeita também estendeu a obra para 

aquela Conjunto. É muito importante, não só para trazer o saneamento e a qualidade 

de vida, mas também para trazer a valorização para os cidadãos que residem naquela 

localidade”. 

Vereador Tacinho (PP) – Aparte 

“Só do vereador Marcos citar uma frase que lembrei da satisfação da pessoa sair de 

casa e não meter o pé na lama. Infelizmente hoje, eu e o pessoal do Beira Rio ainda 

está saindo de casa e metendo o pé na lama, porque desde quando a enchente 

passou, do jeito que deixou a lama, ainda estar. Já fiz alguns pedidos e espero que 

Vossa Excelência reforce esse pedido, para que possam ir lavar aquela rua do Beira Rio. 

Se não for possível, eu entendo”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“O vereador Tacinho reside naquela localidade, mora e sentiu na pele o que aconteceu 

com cada um daqueles moradores do Beira Rio. Pessoas trabalhadoras, honestas e que 

merecem. Desde já fazemos essa Indicação, faz no seu nome e eu subscrevo. Se quiser, 

faz coletiva. Tenho certeza que a Infraestrutura, a prefeita terá que mandar também as 

condições para o Beira Rio, para a Burarema, para os Altos, jenipapeiros. Não só para 

as partes que foram afetadas em nosso município, a exemplo da Branca de Atalaia que 

sofre com inundações. Que esse nosso apelo venha a ser estendido não só para 

Atalaia, como para o Jenipapeiro, Vila Davi, Matadouro, mas os Distritos que tem suas 

ruas afetadas com chuvas. 

Passamos com um inverno rigoroso, talvez o maior inverno dos últimos 10 ou 15 anos. 

De maio a agosto. Ainda ontem tivemos chuvas aqui no Nordeste.  

É importante trazer as benfeitorias e as condições de vida para os munícipes, para o 

morador das áreas. Está aqui o meu pedido vereador Tacinho, reforçando o seu, para 

que venham fazer a limpeza dos córregos da Beira Rio, a limpeza das ruas da Beira Rio, 

o saneamento e o concerto do calçamento, pois ali tem um quebra-molas que tá com 

mais de 30 anos que quando os carros passam, ele quebra molas mesmo. Tenho 



certeza que o trabalho da Infraestrutura, com o Moabi e o Eraldo Brasil, que são 

comprometidos coma cidade e vão chegar lá Beira Rio, para fazer esse trabalho e 

deixar aquela localidade com uma condição de vida bem melhor. 

Agradecer aos pares e deixar o meu muito obrigado pela aprovação do projeto de 

denominação de ruas do Distrito Ouricuri.  

Reforçando a minha Indicação, que tragam, o mais rápido possível, a retomada das 

obras do calçamento da Oricuri. Estive lá no começo do mandato com a prefeita e o 

calçamento afundando, com buracos nas ruas que cabem um carro e a população a 

mercê, esperando uma solução. Quem for o responsável, quem fez a obra e que não 

deu garantia nenhuma do calçamento, que entre na Justiça, que faça a retomada ou 

devolva aos cofres públicos o dinheiro que levou daquela obra na Ouricuri. 

Uma obra tão sonhada para mais de 30 ou 40 anos e quando se faz, faz de forma 

errada. Minha gente, vamos ter mais compromisso com a população do nosso 

município. 

Que contem comigo, estou as ordens. Quem precisar do vereador Marcos, estarei a 

disposição de todos”. 

Vereadora Janaína do Cal (MDB)  

“Bom dia todos e a todos. Excelentíssimo senhor presidente, a quem eu cumprimento 

aos demais vereadores. Em nome da aniversariante do dia, Cecília, gostaria de 

parabenizá-la e cumprimentar a todo o público presente. 

Hoje inicio as minhas palavras dando uma resposta efetiva e justa a suma situação 

ocorrida nesta Casa na semana passada. Cada um age da maneira que acha correto. 

Mas, de forma inverídica algumas pessoas usam as redes sociais para querer atingir as  

pessoas. Mas, eu não poderia revidar da mesma forma, porque na verdade eu não 

estou no mesmo nível desta pessoa. Infelizmente ele não está aqui, foi o vereador 

Mauricio. Com todo o respeito a minha resposta vai a Indicação feita por ele, não 

aprovada por esta vereadora. Ratifico as minhas palavras que votei contra, pelo fato 

da Indicação estar redigida de forma incompetente. Talvez o vereador não saiba o 

significado disso, mas a Indicação dele foi feita e endereçada a um órgão que não tinha 

competência para efetuar a obra. Esse foi o motivo que fez eu votar contra. 

Todos que conhecem a vereadora Janaína, sabem do meu trabalho. Aliás, qualquer um 

dos vereadores aqui querem e se tiver a oportunidade, vão buscar também, que a 

situação d a ponte seja regularizada o mais rápido possível e que as pessoas e os 

veículos possam trafegar lá o mais rápido possível e da forma mais segura”. 

Vereador Anilson Júnior (MDB) – Aparte 



“Entrando nesta questão do vereador Mauricio, onde eu também tive o meu nome 

citado na postagem do colega vereador, eu fiquei triste, porque esperava que ele fosse 

para as redes sociais reconhecendo que cometeu um erro regimenta, que encaminhou 

a solicitação para um órgão errado e fazer a Indicação para um órgão competente, que 

com certeza teria o meu apoio, pois, assim como os demais colegas, todos estamos 

contando as horas para reativar a mobilidade de Atalaia com a abertura da ponte 

municipal. O vereador ao invés de ter a hombridade e o reconhecimento, agradecer 

aos pares que o tempo todo tenta de alguma forma  dar feedback pra ele e orientá-lo a 

seguir o caminho correto, ele mais uma vez, de forma tendenciosa, vai para as redes 

sociais. Mas, como o povo tá falando, já tá ficando é feio. Ninguém é leigo para 

acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa”. 

Vereadora Janaína do Cal 

“E mais ainda, queria até dar sugestão ao nobre vereador, que assim como a deputada 

Fátima Canuto que tem trazido emendas e ajudado ao município, que ele fizesse 

Indicação pedindo uma ajuda ao deputado que ele apoia, ao senador Fernando Collor. 

Aí sim, através do Estado, de uma emenda parlamentar, através de uma emenda 

federal do senador Fernando Collor, ao qual ele é tão apoiador, seria de grande 

importância para ajudar ao município de Atalaia. E, não usar a rede social para querer 

dizer que a vereadora Janaína não quer o bem da nossa cidade. Realmente vereador 

Anilson, fica até feio e sem pauta nas redes sociais para tratar sobre isso, onde as 

pessoas me conhecem e sabem de toda a minha conduta. 

Enfim, um outro ponto que foi tratado aqui e que depois em redes sociais foi falado 

sobre, sobre o cadastro do auxilio chuva, é bom que se frise que houve dois cadastros, 

que um complementou o outro, mas teve diferenças. Teve o cadastro do auxílio que 

foi encaminhado pelo Governo do Estado e que algumas pessoas até já receberam, 

não sem quem, mas foi divulgado. E está tendo, não sei se já terminou, o do município. 

A forma e os requisitos foram diferentes. O do Estado é de 2 mil reais, o do Estado não 

poderia quem é aposentado, os requisitos é bem mais rigorosos. O do município é 

quem ganha até três salários, mas o do Estado não, é o pessoal de extrema pobreza. 

Existiram sim alguns que se enquadraram no estadual e alguns que se enquadraram no 

municipal. Muitos do municipal não se e enquadraram no estadual. Então, não adianta 

querer aparecer e dizer que tá fazendo outro cadastro, porque chegou na Câmara e 

pediu uma relação. Vamos tentar ajudar e não prejudicar o que está sendo feito e feito 

para o bem da nossa comunidade. Quero deixar claro aqui, pois acho que aqui é o 

lugar e o momento que temos para esclarecer e sanar todas essas dúvidas. 

Quero parabenizar ao vereador Neto pelo seu evento e convidar a todos, que no 

próximo domingo teremos o quarto torneio dos Pais, no Distrito Branca. Será um dia 

de lazer e de esportes para a nossa comunidade. 



E, finalizando as minhas palavras, hoje, oficialmente foi dada a largada de mais uma 

corrida eleitoral. Estamos aqui todos neste barco, nesta corrida. Que seja um 

momento de paz, de tranquilidade e que possamos cada um lutar e buscar ajudar aos 

seus candidatos. 

Desde já, declaro o meu total apoio a deputada Fátima Canuto e ao deputado Artur 

Lira, que sem sobra de dúvidas são os deputados que trouxeram maior 

desenvolvimento para o nosso município. Tenho certeza que junto a esta gestão, a 

essa vereadora e aos demais vereadores que os acompanham, muito mais será feito 

aqui no município de Atalaia. 

Quero convidar a todos para no dia 18, as três horas da tarde, no município do Pilar, 

para o lançamento da candidatura da nossa deputada Fátima Canuto”. 

Vereador Anderson Medeiros (PSC) 

“Bom dia. Quero saudar a Mesa em nome do vereador Cicinho. Saudar a todos os 

vereadores em nome do meu irmão Roberto. E saudar a todos da plateia em nome do 

meu amigo Vitor, que hoje se faz presente. 

Hoje se iniciou a campanha do meu futuro deputado estadual André Monteiro. André 

Monteiro que é o único deputado de Atalaia. Eu desafio qualquer dizer que tem outro 

deputado de Atalaia a não ser o deputado André Monteiro. É um cara sensacional e 

falo isso porque conheço de perto, sei da pessoal que é o André. Estou aqui para lhe 

desejar muita sorte. Sei que você é o futuro deputado estadual de Atalaia, porque você 

mora em Atalaia. Qualquer cidadão atalaiense que me perguntar onde o André mora, 

eu levo aqui na Praça, que daqui a gente ver a sua casa. Você é eleitor de Atalaia. É 

uma forma de agradecimento em saber que o meu futuro deputado estadual, 

Alexandre Tenório, é atalaiense.  

Hoje lançando a sua campanha definitiva, com o número 447777. O meu federal é o 

Gustavo Lima, com o número 5555. Nós vamos a partir de hoje, alavancar a campanha 

do André Monteiro. Peço a todo atalaiense que veja a trajetória politica, veja o que 

Atalaia vai ganhar. Você atalaiense, veja o que a nossa cidade vai ganhar, com André 

Monteiro na Assembleia Legislativo a partir do ano de 2023. 

Qualquer coisa o vereador Anderson Medeiros está a disposição, pode me procurar. 

Mande um zap pra mim, dizendo que quer falar comigo, que vou até a sua casa. 

Deus abençoe a campanha do nosso deputado estadual André Monteiro. Já disse o 

número dele e vou falar mais uma vez, 44777. E o meu deputado federal, Gustavo 

Lima, 5555. Muito obrigado e Deus abençoe e a todos”. 

Vereador Anilson Júnior  



“Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente, vereador Cicero Melo, gostaria de 

saudar a todos os vereadores presentes na sessão de hoje.  

Agradecer como sempre a cobertura do Atalaia Pop, que sempre faz uma cobertura 

eficiente, para que a nossa voz e o nosso recado, o pensamento do povo de Atalaia 

seja compartilhado não só aqui no município, mas com todos os irmãos atalaiense que 

hoje não moram mais em nosso município, que não moram mais em nosso Estado. A 

cobertura do Atalaia Pop, com certeza é a que mais tem contribuindo para propagar o 

município de Atalaia nos quatro quantos do mundo. 

Inicio as minhas palavras, o meu pronunciamento, saudando uma grande legião neste 

município, que no dia 11 de agosto comemorou mais uma vez o dia do estudante. 

Sabemos que na vida só aprende quem se torna um eterno estudante. E aqui nesta 

Casa, cada vereador todos os dias aprendem um pouco, todos os dias estudam para 

que  possam desenvolver um trabalho de maior excelência e maior competência para 

o nosso município. Fica aqui o meu abraço a todos os estudantes do município de 

Atalaia, àqueles alunos da Escola Floriano Peixoto, àqueles alunos da rede municipal, 

àqueles alunos que hoje tenho o prazer de conviver e àqueles alunos que conviveram 

com a gente. Para todos os atalaienses, que um dia foram estudantes, meu eterno 

agradecimento, porque vocês fazem parte da história, vocês fazem parte do município 

de Atalaia. 

Aproveitando o mês de agosto, desejar um caloroso, mesmo que atrasado, para todos 

os pais do município de Atalaia. Infelizmente esse ano eu não pude estar com o meu 

no segundo domingo de agosto, mas, como postei nas minhas redes sociais, nunca 

precisei esperar o segundo domingo de agosto para dar parabéns ao meu pai, porque 

ele em vida, todos os dias eu vivia com ele momentos especiais, todos os dias eram o 

dia do pai para mim. E, hoje, a tristeza vai dando lugar a saudade e a satisfação de ter 

convivido com este homem, que tenho a certeza que fez parte do município de Atalaia. 

Estamos chegando no fim do registro das candidaturas para condução do nosso país e 

do nosso Estado. Procurei montar um time que já tem serviço prestado ao município 

de Atalaia. Escolher um time que tem um olhar diferenciado ao povo do município de 

Atalaia. E vamos apresentar para vocês, para o povo de Atalaia, porque o meu time é o 

que vai dar continuidade aos trabalhos que já estão sendo realizados no município de 

Atalaia. 

Todos sabem que durante a minha condução política, sempre priorizei que o município 

tem que fazer alianças com as competências de maior escalão para que possa trazer 

progresso e desenvolvimento para a nossa terra. Assim, defendia na gestão passada e 

agora eu atesto um novo ciclo no município de Atalaia. Os nomes dos meus 

candidatos, quero que o atalaiense analisem cada palavra que vou falara pra vocês. 



Analisem com carinho e de alguma forma conduza a sua consciência pensando no bem 

estar da coletividade do nosso município. 

Trago, como deputado federal, para analise do povo, o deputado Marx Beltrão. 

Deputado federal que vai para a reeleição, que já foi ministro do turismo do nosso 

país, que em quanto assumiu a pasta, alavancou o turismo no Estado de Alagoas. 

Deixando Alagoas sendo o terceiro Estado do Nordeste com a maior procura da 

atividade turística. Além do mais, o deputado faz parte de uma dinastia alagoana, a 

dinastia Beltrão, que ao longo de décadas tem serviços prestados ao povo de Atalaia. 

Quando iniciou o processo da Família Beltrão na Câmara Federal, através do deputado 

federal Joaquim Beltrão, Atalaia foi escolhida como um berço da família Beltrão e 

assim recebeu diversas e diversas emendas. Teve uma atenção especial por aquele 

grupo. Não foi diferente com o mandato do deputado Marx, que na medida do 

possível, sempre destinou uma parte das suas emendas parlamentares para o 

município de Atalaia. É esse homem, que tem serviços prestados para esta terra, que 

trago para o povo de Atalaia analisar e, se possível, acompanhar o pensamento deste 

vereador Anilson Júnior. 

Para deputado estadual, trago hoje a nossa querida e amiga Fátima Canuto. Deputada 

que está  indo para a reeleição, escolheu Atalaia no seu coração. É uma deputada que 

está sempre presente e assim como faz o vereador Anilson Júnior, na hora que um 

amigo atalaiense quer resolver um problema com este vereador, ele procura ou o 

vereador, ou a minha mãe, ou o meu filho, ou a minha esposa, ou o meu irmão, 

porque somos todos um só. E hoje estamos tendo a oportunidade de apresentar uma 

deputada estadual que já vem mostrando serviços prestados para a nossa terra, que já 

vem destinando parte das suas emendas para o município de Atalaia. E ela mão é uma 

só, pois aqui, através da nossa deputada, nós temos a prefeita que é um  espelho da 

nossa amiga Fátima, o Nicolas que é um espelho da nossa deputada e o saudoso 

prefeito do Pilar, que vem de alguma forma contribuindo para que seja feita a 

mudança na história e no desenvolvimento do município de Atalaia. É para este nome, 

para esta deputada que peço a atenção do povo de Atalaia, porque temos a 

oportunidade de fortalecer a aliança que vai trazer desenvolvimento para Atalaia.  

A gente vem sempre percebendo que no decorrer do período politico, os candidatos 

passam por aqui, levam seus votos, depois vão embora e alguns, as vezes, nem sequer 

lembra de mandar um alô para o município de Atalaia, curtir uma publicação do 

município de Atalaia. E é a oportunidade da gente escolher agora os nomes que tem 

compromisso com a nossa gente, com o nosso povo. 

Aqui não limito esses nomes a deputada Fátima, que pra mim hoje é a melhor opção 

para o município de Atalaia. Mas, temos aqui, com os colegas vereadores, outros 

deputados que também tem o carinho e dentro das suas possibilidades, contribuem 

para o município de Atalaia. É esse time que está sendo escalado para as ruas e que os 



atalaienses tem que analisar e sair de casa, para escolher o desenvolvimento da nossa 

terra. 

Trago para o Senado Federal, como candidato, o senador Renan Filho, que sem dúvida 

nenhuma foi o maior político que Alagoas teve nos últimos tempos. O melhor 

Governador que passou pelo Estado de Alagoas, que melhorou a Infraestrutura, a 

Saúde, a Educação, a Segurança Pública e que com certeza faz parte do time que tem 

um carinho e um olhar especial para o povo de Atalaia. 

Apresento no meu time, para comandar o Estado, o Governador Paulo Dantas, que é 

uma continuidade do Governador Renan Filho. Ao assumir a  pasta de Governo, já 

demonstrou um carinho especial para a nossa terra, vindo diversas vezes para Atalaia, 

trazer boas notícias, conclusão de obras e também  esperanças e propostas para o 

povo de Atalaia. 

É esse time que peço ao povo de Atalaia que comece a analisar e a visualizar o 

desenvolvimento regional, o desenvolvimento local do município de Atalaia.     

Nos próximos dias, vou fazer uma enquete no meu Instagram, solicitando ao povo de 

Atalaia, que me dê uma luz para que eu possa escolher o presidente da República. Se o 

time do vereador Anilson vai caminhar com o presidente Bolsonaro ou se vai caminhar 

com o nosso ex-presidente Lula”. 

Vereador Rudinho Rodrigues (PSC) 

“Bom dia a todos os atalaienses que acompanham os trabalhos legislativos aqui da 

Casa através do Atalaia Pop. Em nome do meu amigo Allandelson que trabalha  junto 

comigo aqui, quero saudar a todos os presentes. Em nome do meu amigo Neto Acioli, 

quero saudar a todos os companheiros aqui da Casa.  

Iniciar, aproveitando para parabenizar ao vereador Neto pela festa que fez com os 

desportistas de Atalaia. A gente que gosta de esporte, de futebol,, é sempre bom ver o 

nosso esporte sendo incentivado. Você está de parabéns, pois é um cara que está 

sempre incentivando os times de Atalaia, fornecendo material. Você está no caminho 

certo. Parabéns vereador Neto pela sua atitude grandiosa. Não pude ir lá prestigiar, 

pois estava fora do município, mas vi pelas fotos que foi um belíssimo evento.  

Protocolei nesta Casa três projetos de Leis, que vão ser submetidos a votação dos 

colegas vereadores e tenho certeza que vão ser aprovados por unanimidades, por se 

tratarem de projetos que de certa forma geram algum beneficio para alunos e 

funcionários do município de Atalaia. 

O Projeto que trata da licença paternidade, de 20 dias. Licença essa que já existe no 

âmbito privado e que pretendemos agora estender para os pais, funcionários do nosso 



município. Nada mais justo que no momento do nascimento do filho, seu pai possa 

acompanhar por mais dias por perto. É tão importante, quanto a presença das mães.  

Neste mês que se comemorou domingo passado o dia dos pais, venho apresentar esse 

projeto de Lei e tenho certeza que daqui a uns dias serão aprovados por esta Casa. 

Tem um outro projeto que trata da licença aniversário. Até dei uma pesquisada aqui 

nessa Casa achando que já tinha. Se tiver algum colega que estar há mais tempo, pode 

nos ajudar. Encontrei um projeto que trata do pagamento do 13º no mês de 

aniversário, mas a licença remunerada no dia do aniversário eu não encontrei. 

Apresentei esse projeto, mas caso já tenha, a gente barra ele nas comissões”. 

Vereador Tacinho (PP) – Aparte 

“Além do projeto que garante o 13º no mês de aniversário, tem também o que dar 

folga no dia de aniversário, que já foi aprovado de outras gestões. Nunca foi colocado 

em prática, mas foi aprovado”. 

Vereador Rudinho Rodrigues 

“Vamos procurar, se foi aprovado vai ter que tá registrado aqui na Casa. Achamos o 

projeto que foi Indicação do pagamento do décimo. Achamos que esse mesmo projeto 

falava da folga remunerada, mas não tinha. 

O terceiro projeto de Lei, esse visa beneficiar os alunos da rede pública municipal. É 

sobre o fornecimento de óculos de grau para os alunos que tenham essa deficiência. 

Vai ser regulamentado pelo município, o aluno vai ter que ter o laudo médico dizendo 

que tem essa deficiência. Também que não tem condições financeiras de arcar com o 

óculos.  

O aluno que sofre de uma deficiência visual, ele tem tanto a sua qualidade de vida, 

quanto a sua qualidade de aprendizado, prejudicada. Tenho certeza que os amigos  

irão aprovar esse projeto e vamos trazer esse benefício para as crianças da rede 

pública de ensino de Atalaia. 

Hoje começa o período eleitoral oficial e quero aqui aproveitar a transmissão do 

Atalaia, onde a gente consegue atingir uma quantidade de telespectadores maior, 

tanto aqui em Atalaia, quanto fora do nosso município.  

Falar um pouco dos candidatos que o vereador Rudinho escolheu para marchar, para 

caminhar junto. De início, nossa deputada estadual Fátima Canuto é a deputada 

escolhida por este vereador e por outros amigos vereadores também. Tenho certeza 

que será a deputada mais bem avaliada no município de Atalaia, em todos os tempos. 

Isso se deve pela parceria no trabalho que a prefeita Ceci Rocha vem fazendo no 

município e da presença marcante da deputada Fátima Canuto, aqui no município de 



Atalaia, onde já encaminhou recursos, se apresenta pra população e participa de 

diversos eventos. 

O reconhecimento Fátima é notório. Estou andando na casa dos amigos, conversando 

e quando a gente encontra aquela mesma alegria no semblante e aquela mesma 

confiança, como era na campanha pra prefeita da Ceci Rocha. O povo já tem a 

intenção  e quer de verdade votar nesta mulher, porque reconhece o trabalho que ela 

vem fazendo aqui no município, juntamente com a prefeita Ceci Rocha. 

Deputada Fátima Canuto, conte com o vereador Rudinho e com toda a sua equipe, que 

tenho certeza que a gente vai fazer história aqui no município de Atalaia. 

Quinta-feira tem o lançamento da candidatura da deputada Fátima, lá no Pilar e com 

certeza, do sertão ao litoral, pode contar com a Tia Fau. Vai dar certo e vai ser uma 

vitória limpa aqui no município de Atalaia. 

Deputado Federal quero prestar a minha contribuição ao amigo e presidente do 

Congresso Nacional, deputado Arthur Lira, que deve ser uma honra para todo político 

ter ele comandando um dos mais altos cargos da política do nosso país. Sem falar que 

Arthur Lira é um dos políticos que mais enviou recursos em toda a história de Atalaia, 

para ser aplicado aqui no município. Arthur Lira merece um voto, por sempre, em seus  

tantos mandatos, sempre ter enviado recursos financeiros para o município de Atalaia.  

Como eu disse no  evento que teve lá na Vila eu disse ao Arthur que era uma pena que 

tanto recurso que ele mandou, chegou nas mãos de pessoas erradas e esses recursos 

não s e transformaram em melhorias para o nosso município. Mas, que na gestão da 

atual prefeita Ceci Rocha, pode mandar o recurso que for para Atalaia, que a gente 

está vendo ele sendo aplicado aqui em nosso município. Conte comigo Arthur Lira, 

tenho certeza que será o mais votado do nosso Estado. 

Como o nosso amigo Marcos falou, a gente anda pelas ruas de Atalaia, lá pelo 

Bittencourt, anda no São Sebastião e já estar tudo pronto. Lembro no inicio do 

mandato, no ano passado, quando faziam uns vídeos dizendo que essa rua estava com 

uma poça d’água e a gente pedia calma, pois iria ser calçado e o povo dizia que só 

acreditava vendo. E hoje a gente nada dentro do Parque do Futuro, de alguns ruas no 

Jagatá e ver a melhoria acontecendo aqui no município de Atalaia.    

Para o nosso Senado, não poderia ter outra pessoa a não ser um dos melhores 

governadores do Estado de Alagoas, um dos melhores políticos do nosso Estado, que 

trouxe confiança, segurança e desenvolvimento para o Estado de Alagoas. Que é o 

amigo Renan Filho. Conte com o Rudinho nesta luta para o Senado, que tenho certeza 

que você vai chegar lá e fazer o melhor por Alagoas, como você fez nos últimos oito 

anos no Governo do Estado. É uma nova luta, é um cargo novo, mas tenho certeza que 



o Estado todo reconhece, pois por onde ando todos dizem que igual você não teve 

igual e que você merece um voto de coração pelo trabalho que fez por nosso Estado.  

E, para dar continuidade ao trabalho que Renan fez a frente do nosso Estado, eu quero 

dizer a todos que me acompanham, que este vereador está junto com Paulo Dantas 

nesta luta, para continuar deixando Alagoas no caminho certo e melhorando cada dia 

mais. Paulo vem de uma indicação do Renan e da Assembleia de Alagoas. Vem 

mantendo o trabalho que vinha sendo feito no Estado e tenho certeza que vai dar 

continuidade, como vem dando nesses meses que está a frente do Governo. Entendo, 

Paulo Dantas, que você é a melhor opção para Alagoas, estamos juntos, conte comigo 

nessa luta para o Governo de Alagoas. 

E para finalizar, no nosso país, não tenho receio nenhum em dizer que eu prefiro ver o 

Brasil do jeito que ele estar hoje, do quê como ele estava há 16 anos atrás, com a 

turma do PT, quando nós tivemos a maior história de corrupção do mundo, com todos 

os ministros presos, presidente preso. Aceito a posição de cada um, dentro de casa, 

dentro da família tem gente que acompanha outros candidatos, mas eu, esse vereador 

aqui, entendo que o Brasil se encontra melhor que há algum tempo atrás. 

É desse jeito, é com essa chapa que o vereador Rudinho vai conversar com as pessoas, 

já vem conversando. Tenho certeza que lá no dia 2 de outubro, que todos esses votos, 

todos esses companheiros saíram vitoriosos.  

Quero deixar um forte abraço a todos. Muito obrigado a todos que acompanham esse 

vereador nesta luta constante. Dizer que estou chegando aos poucos, mas vamos fazer 

o mesmo trabalho que a gente sempre fez. 

Quero finalizar aqui e dizer para a minha deputada Fátima Canuto, que conte comigo, 

conte com este vereador. A campanha é sua, mas a luta vai ser a mesma como fiz pra 

mim. Vou de casa em casa, como se eu estivesse lutando pela minha reeleição. 

Estamos juntos, começou, é pé em baixo acelerando e a gente só para quando 

terminar”.      

   


