
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 21 DE MAIO DE 2019 

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

durante a sessão.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro, solicitar da redatora de ATA que 

envie Moção de Pesar Coletiva aos familiares dos nobres companheiros Fami e 

João Calça Feita. Eram duas pessoas de bem da nossa localidade e que deixará 

certamente saudades para os familiares e para os amigos.  

 

Gostaria de convocar os senhores vereadores que queiram participar, para que a 

gente faça o Casamento Matuto ser mais animado e ser mais prestigiado. O 

presidente da Câmara também vai nos dar um apoio, para que a gente consiga 

fazer o desfile e, ao final, concentrar lá na porta do Clube com um show aberto 

para todos que queiram participar. O evento tem o intuito de fazer aqui um São 

João mais animado. Será no dia 24 de junho, onde a partir das 15 horas 

desceremos daquele Trevo de Capela. Ainda não está confirmada a atração, mas 

teremos a banda no Clube, com um grande forró. Teremos também o Batoré, 

sempre um parceiro nosso e vamos vê se colocamos mais duas ou três atrações de 

nível para o São João ser animado. 

 

Também noticiar que no dia 26 haverá uma Cavalgada da Paróquia de Nossa 

Senhora das Brotas, onde também haverá um leilão. Será da Vila José Paulino até o 

Mercado, onde irá animar a cidade também. Espero que transcorra tudo no melhor 

possível. Também dizer ao pessoal da Igreja que o cavalo está lá a disposição.  

 

Gostaria de solicitar uma Moção de Parabéns ao Eraldo Acioly e aos seus filhos 

Danilo e Daniel pela realização da grande Cavalhada ocorrida no domingo lá na 



Rua São Sebastião. Estivemos presentes e tivermos a sorte de ficarmos como 

terceiro colocado na disputa. Parabéns também a Igreja pelo aporte que deu na 

realização da Cavalhada. 

 

Não sei se irá entrar em pauta hoje, mas, gostaria de falar sobre o projeto. Gostaria 

que estivesse presente aqui o vereador Marcos que causou um mal estar a nós e, 

eu acho até ele deveria se desculpar, porque o que aconteceu na realidade é que o 

projeto foi aprovado em 2007 e ele, acho que infantilmente, eu não sei, pois ele 

não tem maldade, mas disse aqui que a gente fez arrumadinho para aprovar um 

projeto irregular. Mas, tem aí dizendo que foi uma resolução federativa de 2016, 

acho que dezembro. Gostaria que pedisse a relatora de ATA, que corrigisse isso, 

pois, afinal de contas, ficou manchado o nome do prefeito, o nome do presidente 

da época, que seria eu. Não aprovamos nada inconstitucionalmente”.  

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Ratificando a Indicação do nobre vereador Anilson Júnior e que foi na semana 

passada arguida aqui pelo nobre vereador Cicinho, eu gostaria de ratificar e mais 

uma vez solicitar da Secretaria de Saúde um pouco de humanidade perante a 

população, principalmente àqueles que fazem o tratamento de hemodiálise. 

Vereador Cicinho muito bem colocou na semana passada, mas, infelizmente 

vereador, não surtiu nenhum efeito”. 

 

Vereador Alexandre Tenório 

 

“A Indicação do vereador Anilson Júnior é exatamente falando disso. É bom que 

tenha algum documento, pois, na realidade, é uma falta de respeito com os 

usuários e o pessoal que faz hemodiálise pode ter o conforto que tiver, pode ir de 

avião, pois quando sai daqui já não sai bom, ter hemodiálise duas ou três vezes na 

semana e ainda ter que se deparar com situações de está dando carona no ônibus 

e algumas outras situações, ficando a mercê de horário de motorista. Isso tem que 

acabar imediatamente. Se a Secretaria de Saúde não tomar uma posição, a gente, 

enquanto vereador, se reúne e sabemos os meios para poder resolver essa situação 

definitivamente”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de dizer que esse carro é destinado único e exclusivamente, para o 

usuário da hemodiálise. Então, as providências são essas. Ia falar com a secretária, 

mas não tive tempo de ir lá. Mas, amanhã irei procurá-la. Acho que deveríamos, já 



de antemão, fazermos uma Moção Coletiva para mostrar a exclusividade do uso 

deste carro. Se não for cumprido, acionarmos a Justiça”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Podemos subscrever a Indicação do vereador Anilson Júnior”. 

 

Vereadora Janaína do Cal  

 

“Inclusive os dois pacientes estão até aqui fora conversando. Como ela vai receber 

essa Indicação provavelmente hoje, que a gente pelo menos espere o resultado, se 

vai ter algum efeito. Se não, vou até chamar os usuários para eles passarem para a 

gente como ficou esse semana e, podemos fazer uma visita ao Dr. Bruno, novo 

promotor de Justiça, que, inclusive, na semana passada veio fazer uma visita 

técnica na Prefeitura. Muito bem recebido graças a Deus temos um representante 

do Ministério Público de força”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Tocando neste assunto da Saúde, isso é vergonhoso. Eu, como médica do 

município, me sinto envergonhada com um acontecimento desse na nossa cidade, 

onde não se respeita um paciente crônico, que realmente precisa chegar em casa 

mais cedo para repousar, porque ele estar ali em risco de morte se não tiver o 

repouso e os cuidados. A Saúde de Atalaia é vergonhoso em todos os aspectos, 

haja visto que toda semana eu bato nesta mesma tecla. Nós não temos um exame, 

um hemograma. Na semana passada, diante da situação de necessidade de uma 

paciente, paguei os exames dela, o que não é obrigação nossa, pois o SUS é para 

todos e todos tem direito a tratamento. Então, é vergonhoso a situação de Atalaia, 

onde são oito gestantes por mês com direito a fazer uma ultra-som. Passou das 

oito gestantes, não existe mais em Atalaia. É vergonhoso a situação de Atalaia. 

Temos um Hospital que não interna e qualquer coisinha maior, temos que mandar 

para o Pronto Socorro. O que é que está fazendo essa Saúde? O que é que está 

fazendo essa secretária? Tá só enfeitando a cadeira? Que seja tomada uma posição 

diante da situação de calamidade da Saúde de Atalaia. Não só o Ministério Público 

de Atalaia, como também vamos marcar uma reunião com o secretário do Estado e 

os técnicos dele, para ele mostrar onde é que estão os PPIs de Atalaia, as cirurgias. 

Precisei de uma cirurgia para uma paciência, mas a Secretaria não marcou. Mas, um 

cidadão do município foi à Maceió e marcou. A moça foi operada e graças a Deus 

está muito bem. Quero saber o porquê que não se marca uma cirurgia em Atalaia? 

Por que não se faz uma endoscopia a um paciente de Atalaia? Isso é gravíssimo”. 



 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Inclusive, só pra relembrar, o Distrito Branca continua sem médico. Acho que já 

tem cerca de 90 dias. Na quinta-feira da semana atrasada eu estive no gabinete do 

prefeito, solicitando dele que pedisse a secretária, já que ela não atendia as minhas 

Indicações. Solicitar que encaminhe um médico uma vez na semana e que faça um 

mutirão, para assistir ao Distrito Branca. Mas, infelizmente, ainda não fui atendida. 

Quem sabe um dia. 

 

Gostaria aqui de ressaltar que no próximo domingo, dia 26, estará acontecendo 

uma cavalgada promovida pela Igreja Católica, sobre a organização do Padre 

Manoel, do Marcio, da Rita e do Neto Fidelis. Vai sair da Vila para o lado do 

Mercado. Toda a renda será  revertida para a construção que está ocorrendo aqui 

para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição.  

 

Queria também hoje solicitar e informar. Primeiro, teríamos hoje um projeto de 

autoria do vereador Marcos. Quero dizer que como Presidente da Comissão de 

Justiça, solicitou uma reunião, que por motivos de força maior dos componentes, a 

reunião não pôde ser realizada. O parecer não foi emitido, não por conta da 

reunião que não houve, mas por conta de algumas irregularidades que pude 

observar no contexto do projeto. Não sou contra a projeto que favorecer a servidor 

público e que favorece ao atalaiense, aos serviços. Porém, não irei colocar a minha 

assinatura, como presidente da Comissão, onde eu verificar algumas 

irregularidades. O projeto foi devolvido para que as irregularidades sejam sanadas. 

E, que na próxima semana a gente possa trazer aqui o parecer, favorável ou não, 

mas cumprido o Regimento da Câmara”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Também eu quero me debruçar sobre esse projeto. Também quero falar sobre ele 

com o procurador da Casa para que a gente veja o que vai ser modificado com 

relação a esse projeto de Lei. Que tomemos conhecimento sobre quais as Leis que 

serão modificadas para que a Casa aprove ou não esse projeto. Também irei 

acompanhar de perto esse projeto, como tenho certeza que também todos os 

demais vereadores”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Quem tiver alguma emenda, alguma sugestão a respeito do projeto, que a gente 

se comunique e troque ideias para que na próxima terça-feira ele possa vim pra 

pautar.  

 

Também está entrando em votação nas Comissões o projeto do Conseg e o 

projeto que altera alguns artigos do Regimento Geral do município de Atalaia. 

Quero dizer aos  nobres colegas que na próxima semana apresentarei os pareceres 

desses projetos. Do Conseg tenho duas emendas a fazer e tratarei dela com os 

nobres colegas, anteriormente. Independente de aprovação ou não, eu 

apresentarei as emendas. Queria saber do presidente sobre esse projeto do 

Regime Geral, que foi lido.  

 

Para finalizar as minhas palavras estou aguardando a resposta sobre o cruzamento 

de folhas. Já chegou o da cidade do Pilar. O vereador que quiser, eu estarei 

enviando uma cópia. Só da cidade de Pilar temos 77 servidores acumulando cargo 

no município de Atalaia. Isso quem me informou foi o procurador geral do 

município. 

 

Hoje eu assinei o meu pedido de exoneração de um dos cargos. A Lei foi cumprida. 

Cumpri o que manda a Lei, o que mandou a gestão. Essas 77 pessoas, que também 

não estiverem dentro da Lei, vão ter que fazer a mesma coisa que a vereadora 

Janaína do Cal fez. Fico muito triste, porque dentro de tantas pessoas, sabemos 

que tem muitos que acumulam cargos, talvez até não ilegal, mas que não estavam 

prejudicando os serviços no município. As pessoas estavam dando a sua carga 

horária, cumprindo com os sus deveres. Funcionários que há dezoito anos eram 

funcionários do Estado e que hoje vão perder o seu emprego. Mas, a gente entrega 

tudo nas mãos de Deus. As vezes a gente enfrenta um obstáculo para lá na frente 

alcançar uma graça muito maior. Deus está vendo tudo e sabe do coração de cada 

um. E, cabe a ele julgar e dar a resposta a quem estar fazendo tudo isso”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

"E, realmente essa notícia da vereadora Janaína me deixou muito triste, porque nós 

lutamos tanto para conseguir um emprego, passar em um concurso e depois ter 

que deixar. Do jeito que nós estamos vendo o país, a situação econômica que se 

encontra o município também, sem emprego, é muito triste.  

 

Haja vista também uma outra notícia triste para nós que somos de Atalaia senhor 

presidente, que foi a perda da da Fábrica de Biscoito Pajuçara para nossa cidade. 

Que o prefeito anterior, o Zé do Pedrinho, que eu tive a honra de votar e de apoiar, 



fez tudo direitinho, passou por essa Casa, nós aprovamos, foi comprado o terreno, 

e, quando chegou nessa gestão, não deram prosseguimento e nós perdemos. Não 

foi por essa Casa. Eu quero que o povo de Atalaia, que bota culpa nos vereadores 

em tudo, que saibam que esta Casa aprovou por unanimidade. Esta Casa teve 

reunião com os diretores da empresa, essa casa teve reunião com o prefeito e os 

diretores também, lá na Prefeitura. Fomos à Maceió onde foi feita a reunião. E, o 

que aconteceu? Simplesmente o prefeito não deu a atenção devida e nós 

perdemos uma fábrica que iria gerar tanto emprego para essa cidade, tão carente 

que nós estamos de empregos. Então, realmente é uma notícia assim que eu fiquei 

muito triste quando abri o Facebook e vi o prefeito de Pilar muito feliz por ter 

conseguido que essa fábrica seja instalada lá em Pilar". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Parabéns vereadora por trazer a tona essa temática da Fábrica de massas Pajuçara. 

Lamentavelmente a gente saber que a intenção da Fábrica era se instalar aqui em 

Atalaia, para proporcionar empregos diversos para os atalaienses e região, mas, 

que devido a nossa morosidade, a nossa irresponsabilidade e, vou mais além, a 

incompetência de quem faz a gestão pública do município de Atalaia nos últimos 

mandatos, a gente vê que a parceria com a Fábrica Pajuçara já foi fechada na 

cidade do Pilar e já divulgada nas redes sociais. Inclusive, com inicio previsto para a 

construção da Fábrica. Quem perdeu foi o povo de Atalaia e a sociedade atalaiense 

que vai ter que conviver com anos e anos com esse êxodo rural em nosso 

município, onde muitos atalaienses saem de Atalaia para outros Estados na entre 

safra. É lamentável, mas eu tenho que dizer que o meu município não tem 

competência e responsabilidade para cuidar dos atalaienses”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Muito bem colocada as suas palavras nobre vereador. Realmente é uma tristeza 

muito grande, onde poderiam dezenas de atalaienses matar a fome e dar uma 

qualidade de vida a sua família”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“As vezes o jogo da verdade fica meio oculto. Na realidade o que houve foi um 

entrave político. Na época quem fez o projeto trabalhava em cargo de comissão no 

município. E, no final daquela história, que todo mundo aqui lutou, a pessoa 

começou a cobrar pelo projeto de forma personalizada, dizendo que tinha feito e 

que tinha conseguido. E, que por isso, foi o maior atrapalho. Inclusive, o 



Governador Renan Filho, disse em praça pública que iria dar o aporte para fazer 

meio fio, linha d’água e etc e parou por isso. O projeto não veio por uma forma 

que todo mundo lamenta. Mas, quero também dizer que essa mesma fábrica que 

viria para cá passou por Rio Largo e não deu certo, passou por Murici e não deu 

certo. Tomara que dê certo no Pilar, pois é perto de Atalaia e, talvez, vão alguns 

atalaienses conseguir emprego. Mas, é claro que fica aquela magoa, pois 

poderíamos ter trazido alguns empregos. Aqui, sem o apoio do Governo do Estado, 

não será possível aquela infraestrutura, por conta da situação financeira que vive o 

município”.     

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Mas, realmente quem perdeu foi o nosso município e o nosso povo. 

 

Já se falando em Governador, fiz aqui um Requerimento para o senhor Governador 

Renan Filho, para que ele faça o asfalto da Avenida São Sebastião, passando por 

toda aquela região do Jagatá. Ali é uma via de grande movimento. Quando fecha a 

BR, a passagem principal de Atalaia é aquela. É um projeto grande, que o nosso 

Senador Benedito de Lira nos garantiu, mas, infelizmente ele não foi reeleito. Mas, 

mesmo assim, irei fazer um Requerimento para o nosso deputado, que é o único 

que trabalha por Atalaia, que é o Arthur Lira. Pedi que ele dê ênfase a esse projeto 

e faça toda a revitalização, não só o calçamento, como também o saneamento 

básico. É uma obra de grande porte, haja vista que ali não tem como a água escoar. 

Realmente aquele povo vive ali a mercê dos mosquitos e da lama e é importante 

que aquele pessoal do Jagatá tenha uma qualidade de vida. 

 

E, quanto ao projeto, sou a favor. A vereadora Janaína, junto com os demais 

vereadores, vai reajustar, para que ele venha para esta Casa e que seja aprovado, 

tudo dentro da legalidade. Quando tiver tudo pronto vamos aprovar, para 

beneficio dos nossos taxistas e mototaxistas de Atalaia. 

 

Gostaria também de pedir ao secretário de Infraestrutura, pois as chuvas já estão 

chegando, graças a Deus, e que ele mande limpar e fazer o concerto daquela 

bueira da Rua do Meio”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Faço questão de subscrever essa Indicação, pois fui procurado pelos moradores 

daquela região. É bom que seja resolvido isso, pois caso contrário, vai ser um 

problema sério naquela bueira”. 



 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Vale ressaltar vereadora Neide, que é uma problemática que aconteceu muito 

recentemente. Vamos ressaltar nesta Indicação que o problema já ocorreu há três 

ou quatro meses atrás, numa chuvada esporádica. Quando chega o maior fluxo de 

chuva que é neste inverno, vai piorar a situação”.   

 

Vereador Cicinho 

 

“Bom dia ao povo de Atalaia pela Rádio Atalaia FM e pelo site Atalaia Pop.  

 

Sobre a Fábrica da Pajuçara, é uma perca muito grande para Atalaia, para o povo 

de Atalaia, independente dela ir para qualquer outra cidade. O prefeito de Pilar 

está mostrando que tem competência de trazer para o seu município, coisas que 

venham beneficiar a sua população. Muita fraqueza, muita incompetência da atual 

gestão pública do nosso município, por ter perdido essa Fábrica. Por que Atalaia 

durante décadas só vem perdendo o que tem. Perdemos uma usina recentemente, 

mas graças a Deus recuperamos por dez anos, que ninguém sabe qual vai ser o 

futuro daquela empresa. Se ninguém colocar ela para continuar, ai iremos ver 

desgraça e pobreza em nosso município.  

 

Aquele terreno foi adquirido em uma gestão e, como não deu tempo, essa pessoa 

que aí se encontra não teve competência e habilidade de trazer essa Fábrica para o 

nosso povo, pois era para estar gerando no mínimo 200 empregos para Atalaia, 

movimentando o comércio local e gerando renda para o nosso município. Mas, é o 

Governo do atraso. É o Governo de retroagir tudo que Atalaia um dia podia ser.  

 

Por que o Pilar está crescendo? Por que lá tem um prefeito e passa prefeito e tem 

competência de cada um fazer alguma coisa pela cidade de Pilar. Infelizmente, nós 

atalaienses ficamos tristes em vê essa Fábrica ser instalada em outro município. 

 

Quanto a questão do Governador, que é um homem bom, que desenvolve o nosso 

município, esse grande Governador, que tem um pai senador, uma das maiores 

autoridades do Brasil, que apóia o prefeito, que é do partido do prefeito, então ele 

poderia. Na campanha ele não vem aqui e bota asfalto para tapear o povo de 

Atalaia, mas na hora de trazer o emprego. Eu também não sei se o Governador deu 

as costas ou se o prefeito foi lá pedir o apoio. Por que, eu tenho certeza que se 

fosse pedir, o Renan Filho daria todo esse apoio. 

 



Aqui em Atalaia é assim, ninguém consegue nada. Um pólo industrial que foi feito 

há anos atrás por esse prefeito, se tornou um pólo comercial, terrenos e mais 

terrenos que eram para serem fábricas, para gerar empregos, mas que foi dado em 

troca de apoios políticos e não para desenvolver nada de bem no município de 

Atalaia. Então, está lá uma área de terra que, se esse prefeito for bom e inteligente, 

vou dizer a ele o que deve fazer. Já que não vai vim fábrica nenhuma para Atalaia, 

pelas incompetências dos prefeitos que por aqui passa, pegue aquele terreno e 

faça um projeto de agricultura familiar. Lotei para plantação de milho, feijão, 

macaxeira, mandioca e que o município compre esses alimentos que esse povo  

produzir e bote na merenda escolar, como a Prefeitura do Pilar faz há mais de dois 

anos. Tem lá um projeto que é a coisa mais linda do mundo, pois o prefeito 

compra toda a semana dos produtores, cinco mil reais de lavoura e essa 

mercadoria vai para as escolas. Tem que pensar e fazer alguma coisa para o nosso 

município.  

 

Ontem, cortaram a luz da Guarda Municipal, por falta de pagamento. Tem 

funcionário contratado que está com mais de três meses que não recebe. Outros 

foram colocados para fora e nem satisfação deram. É muito triste, é lamentável, nós 

como políticos, estarmos aqui vendo tudo isso acontecendo e ninguém fazer nada. 

Temos que nos reunir, temos que cobrar e se nada for feito senhores vereadores, 

vamos pedir o afastamento do prefeito Chico Vigário, pela incompetência dele em 

não administrar o município como deve ser administrado. Que outro possa sentar 

naquela cadeira para fazer. Só vejo dizer que está em crise, mas todos querem 

sentar naquela cadeira. Eu num sei que crise é essa, pois quando está em crise 

ninguém quer passar nem na porta, quanto mais sentar na cadeira.  

 

A partir da próxima sessão, vou pedir ao senhor presidente que faça um Decreto 

Legislativo, para convocar em cada sessão, um secretário para ele vim e tirar pelo 

menos das costas dos vereadores e colocar nas costas deles. Que venha falar do 

transporte da hemodiálise, que queira Deus aquela secretário e nenhum de vocês 

precisarem, pois eu tive um pai que fazia hemodiálise e eu sei o que é esse 

sofrimento. Levava ele três vezes na semana para Maceió e quando ia fraco, voltava 

mais fraco ainda. Adquirir um carro e deixar carregar passageiros, saindo da rota e 

a pessoa que faz hemodiálise tendo que esperar. Isso não pode acontecer. Temos 

que tomar providências, para que isso não venha acontecer. Que os secretários 

deem pelo menos respostas aos vereadores. Se pede para botar uma lâmpada, não 

bota porque não tem dinheiro. Em São João, se pedirmos para colocar umas duas 

bandas, uma Evangélica e uma para o povo, não bota porque não tem dinheiro. 

Essa é a cidade da escuridão.  

 



Quero até parabenizar ao prefeito de Cajueiro pela festa brilhante que está sendo 

feita naquela cidade. Tem festa em Cajueiro, no Pilar e em outras cidades, mas 

parece que o povo de Atalaia está tudo na última idade, tudo de cadeira de rodas, 

Deus nos livre. Não podemos ter o direito de olhar qualquer brincadeira que tiver 

em nosso município. Mais tarde vamos pisar para Cajueiro, prestigiar a festa do 

Palmery. Podem chegar lá que vai ter meio mundo de gente de Atalaia, curtindo a 

festa que é de graça, dançando forró e tomando cerveja.  

 

Mas, o ano que vem, vão estar os políticos de Atalaia todos batendo de porta em 

porta, com uma tal de proposta de Governo, dizendo ao povo de Atalaia que vai 

dar emprego, dizendo ao povo de Atalaia que vai fazer festa, dizendo ao povo de 

Atalaia que vão terminar os elefantes brancos que estão aí. O Governo Federal 

manda os recursos, mas, as empresas que ganham a licitação, com arrumadinho 

com o prefeito, leva o dinheiro. Não se admite mais isso, pois são várias quadras, 

são postos de Saúde, uma UPA”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“O Posto de Saúde, que a primeira parcela chegou quando eu ainda era secretária, 

ainda está para ser concluído. E, a gente trabalhando em uma casa cheia de mofo, 

é um terror. Lá está pronto, só está faltando fazer o muro, colocar os equipamentos 

e mandar a equipe para lá”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“Já que o vereador tocou no assunto de festas, como a Festa Junina. Domingo 

passado fizemos o primeiro forró das mães aqui no Clube, onde foram vários 

sanfoneiros. Uma festa simples, mas que deu para todos se divertirem. Já que não 

tem condições de contratar bandas boas, coloque sanfoneiros. 

 

Vamos marcar a audiência com o juiz, com o promotor, com o major da 

Companhia para rever esse horário de festa, pois as vezes desanima esse limite de 

horário. Era bom essa reunião antes das festas juninas”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Já que o município não está em condições de trazer grandes atrações, que 

coloque os artistas da terra, para valorizar esses artistas. Mas, que também pague 

aos artistas da terra, pois botar sem receber não vale. Vamos nos divertir e o povo 

da terra vai receber por seu trabalho”. 



 

Vereador Cicinho 

 

“É importante, porque temos os nossos artistas e temos que dar oportunidade a 

eles. Mas, tenho certeza que a Prefeitura Municipal de Atalaia tem condições de 

gastar para fazer uma festa, não faz porque não quer. Hoje não precisa vim à 

Atalaia o Safadão, pois tem outros vários artistas da região. 

 

Quero dizer a vocês povo atalaienses, que ano que vem vocês ouviram muitas 

mentiras e vocês só se enganam, se quiserem, porque proposta de Governo no 

papel para enganar o povo, proposta de emprego e proposta para fazer Atalaia a 

cidade mais bela do mundo, vocês vão ouvir. Mas, quando sentar naquela cadeira 

vai ser ao senador que morreu e teve a oportunidade de ir para o céu e para o 

inferno. O senador quis olhar o inferno, onde tinha um monte de amigos, de 

cerveja e de mulher. O senador disse que ali era seu lugar. Mas, foi vê o céu, tudo 

lindo, mas pediu para ir lá pra baixo. Quando abriu a porta já estava o cão com o 

espeto. Ele disse, opa sou eu o senador, nós estávamos aqui se divertido. O cão 

chegou e falou que naquela vez era época de campanha. Essa vai ser a historia de 

Atalaia e vocês não se iludam e nem se enganem”. 

 
 


