
 

 

Sessão Ordinária – Legislatura 2021 a 2024 

Dia 27 de Setembro 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: 

 

Vereadora Janaína do Cal (MDB) 

“Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente e demais colegas 

vereadores. 

Quero iniciar as minhas palavras agradecendo ao secretário Emanuel Cavalcante, o 

índio, pelo atendimento a nosso Indicação, onde está sendo realizada a recuperação 

da estrada que dá acesso ao Povoado Chã da Jaqueira. Já tá quase finalizado o trabalho 

de recuperação do acesso e quero agradecer ao atendimento. 

Assim como agradecer ao secretário Eraldo, que não tem medido esforços para 

atender as demandas desta vereadora. Principalmente em relação a reposição de 

lâmpadas no Distrito Branca, Sitio Pirajá, Laranjeiras, Chã da Jaqueira. Meu muito 

obrigada por essa parceria toda, em atender as demandas da nossa população.  

Bom, estamos a poucos dias de mais um pleito eleitoral muito importante. Quero aqui 

salientar a todos os atalaienses, àqueles que ainda estão indecisos, que revejam, 

pesem direitinho e procurem os candidatos que realmente tenha algum serviço 

prestado no município de Atalaia. Os candidatos que estão sempre presentes no 

município. Os candidatos que só aparecem no município de vez em quando e outros 

que nem sequer apareceram aqui durante esta caminhada, só manda um zap ou um 

recado, mas, mesmo assim há quem peça votos para essa pessoa. Se durante o pleito 

não aparece aqui, imagine posteriormente. 

Venho aqui, especificamente, pedir um voto de confiança para o deputado Arthur Lira, 

que não preciso nem mencionar mais o trabalho realizado pelo deputado Arthur Lira 



ao longo de muitos e muitos anos aqui no município. A deputada estadual Fátima 

Canuto, ao meu senador Renan Filho, o Governador Paulo Dantas e o meu presidente 

Bolsonaro. 

Precisamos sim de políticos na esfera estadual e federal, parceiros da gestão, para que 

a gente possa, através da nossa prefeita, com parceria com essas esferas, conseguir 

cada vez mais o progresso para o nosso município, como tem sido feito em um ano e 

nove meses”. 

Vereador Marcos Rebollo (MDB) – Aparte 

“Quero aqui, desde já, parabenizar a amiga pelos resultados que vem obtendo naquele 

Distrito Branca, sendo campeã de votos. Estou vendo seu trabalho e sua correria do 

dia a  dia. Ontem nos encontramos onze e meia da noite, nas ruas. Já começou os 

trabalhos há muito tempo, mas vai se afunilando. Tenho certeza que o seu apoio na 

Branca vai ser de fundamental importância para a deputada Fátima e para o deputado 

Arthur”. 

Vereadora Janaína do Cal 

“Muito obrigado vereador. Nosso trabalho é bem parecido, com grupos políticos 

sólidos, grandes e de longo tempo. Não somos políticos de ggrupo formado a cada 

eleição, é de uma história. Você, mesmo antes do mandato, já fazia parte da história 

politica do município, assim como eu. Realmente temos feito um trabalho voltado para 

a comunidade.  

Desde já, quero agradecer ao  deputado Arthur Lira que se comprometeu mais uma 

vez com a demanda tão desejada e necessária do Distrito Branca, com relação ao 

calçamento. Esse ´o compromisso que o Arthur Lira tem com a prefeita Ceci, com a 

vereadora Janaína, em relação ao Distrito Branca. 

Tenho certeza, assim como foi através dele que conseguimos a via asfáltica e o 

calçamento da Rua da Igreja, que ele dará continuidade a esse trabalho, em prol do 

desenvolvimento do Distrito Branca e do município de Atalaia como um todo.  

Desejo a todos os colegas um bom trabalho. Cada um com o candidato que 

escolheram. Mas, peço a cada cidadão atalaiense, um voto de confiança para a 

deputada Fátima Canuto e para o deputado federal Arhur Lira. 

Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E, que domingo que a democracia 

esteja presente e que a gente vá a vitória, para dar continuidade ao nosso Brasil, com 

o nosso presidente 22”. 

Vereador Fernando Vigário (MDB) 



“Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora Janaína, funcionários, Atalaia 

Pop e demais presentes.  

Gostaria em primeiro lugar solicitar uma Moção de Parabéns para a senhora Thaís 

Melo de Albuquerque, que completa idade nova no dia de hoje. 

Gostaria agora se me reportar a semana onde de alguma forma o Brasil se mobiliza e 

onde misteriosamente a gente ver todo tipo de pesquisa. Uns dizem que já ganhou o 

outro lado, outro dizem que vai ganhar o Governo. O eleitor a certa altura, fica até 

confundido. A que a gente viu ontem vereador Mauricio, que aqui em Atalaia o Chico 

Tenório vai ter nenhum voto aqui, pela pesquisa de ontem. Então, a gente está 

sabendo aí que estão fazendo pesquisas até dentro de gabinete, isso, segundo 

comentários. 

Na realidade, é que nós vemos hoje um Brasil onde a gasolina está instável há mais de 

um mês, onde o bujão de gás também baixou, onde o Brasil é notícia diária no mundo. 

Todos os países hoje são unanimes em dizer que o Brasil é excelência em 

sobrevivência. Se aproxima dois anos de crise mundial séria, mas que o Brasil não está 

ameaçado de participar dessa crise. 

Mas, tem aquele porém, se domingo o povo decidir pela oposição, a situação pode 

mudar verticalmente, pois sabemos que todo Governo muda tudo que é do outro. Nós 

sabemos que gente pode ter até picanha na mesa, mas não tem o dinheiro de pagar o 

gás, não tem o dinheiro de pagar o aluguel, não tem a paz em si na família, pois a 

gente ver aqueles desfiles lá na marques de Sapucaí, aquela pouca vergonha, aquele 

apoio que é dado as coisas de pouco valor e que extraí da família brasileira o direito de 

ser feliz. Então, é bom que todos prestem atenção.  

Hoje nós vemos aqui todo mundo mobilizado em eleição e esquecendo os problemas 

diários de todo e qualquer cidadão, do munícipe atalaiense ou de qualquer outra 

cidade ou Estado do país. Quero aqui mostrar que o Deus é Fiel está lá hoje com as 

fezes escorrendo a céu aberto, com a creche com meninos dormindo sem colchão, 

como foi denunciado aqui várias vezes. A merenda, segundo as mães, cortada pela 

metade. 

Quando vinha chegando aqui, a praça estava assim de gente para entregar os recibos 

da Equatorial ou da BRK. Tanto faz um quanto o outro, pois, quase que diariamente 

está faltando energia no Povoado Santo Antônio. E, quando chega as contas, a gente 

chega se assombra, como se fossemos os culpados.  

A BRK, tivemos aquele momento de união a Câmara em si, fomos ao promotor e foram 

tomadas algumas providências. Mas, o tempo que passou sem água, não foi 

descontado nada. Gostaria de pedir a presidente substituta, de reativar a memoria de 

Vossa Senhoria que estava aqui, mas que fiz uma convocação através do senhor 



presidente, para que viesse aqui a Arsal, que é a agencia que regulamenta os serviços 

de Alagoas, para que a gente traga a tona aquele dinheiro que foi cobrado, sem haver 

água nas torneiras. Há um ano tivemos exatamente cinco meses ininterruptos, 

contando os dias paralisados, sem água nas torneiras. E por que o povo vai pagar isso? 

É um afronte a população. Que a Arsal venha aqui para discutirmos isso in loco, para 

que o povo não fique neste prejuízo. 

Estamos em campanha também. Apesar da nossa ser bem diferenciada, pois na 

campanha de oposição não existe os milhões, não existe as cestas básicas. A gente 

aqui está vendo mil maravilhas de festas, com cestas básicas com dois ou três quilos 

sendo distribuídas e os candidatos ricos dizendo que vão ser o primeiro, vão ganhar a 

eleição. E, o povo continuando na mesma miséria. 

Estamos lutando para eleger dois jovens que já mostraram a Alagoas a capacidade 

pessoal e coletiva de servir bem a nossa comunidade. É o deputado federal Rafael 

Brito que já foi secretário de Educação, que fez uma montagem excepcional na 

Educação. É o Tio Rafa, como está dizendo o vereador Marcos Rebollo. É o 1510 e bota 

na cabeça, pois é o homem que tem o compromisso de alavancar de Brasília para cá 

uma melhoria no apoio aos estudantes das escolas, em especial as do Estado de 

Atalaia. Aqui citamos o Floriano, onde ele declarou que vai tá com esse projeto e com 

certeza efetivar. O nosso deputado estadual é o deputado Alexandre Ayres, ex-

secretário de Saúde. Digo deputado, pois, graças a Deus, todas as pesquisas estão 

mostrando isso. A gente tem trabalhado diuturnamente para essas duas figuras 

passem a elencar as Câmaras Federal e Estadual.  

Quero dizer o meu presidente, todo mundo sabe digo de novo em alto e bom som. É 

Bolsonaro, número 22. O presidente que em menos de quatro anos, venceu um 

pandemia, que colocou o Brasil nos eixos, que moralizou a vida pessoal dos brasileiros. 

Hoje já temos norte. Quero dar o exemplo aqui, todos falam de Lula, mas quando Lula 

pagava um auxílio de 80 reais. Aí era o Rei da cocada preta, comia picanha e tomava 

cerveja. Hoje a gente ver Bolsonaro colocar para 600 e não ser reconhecido por isso. 

Vejo Bolsonaro criar o Auxílio caminhoneiro de mil reais e sequer ser reconhecido. 

Mototaxistas e etc, pois são vários os exemplos.  

Elevamos o Brasil lá fora a categoria de potencia mundial. Quem era o Brasil de 

antigamente? Um país de esquerda, que Cuba e outros exemplos são exemplos reais 

da afanação do Poder Público e da família brasileira. Hoje a gente fica na dúvida sobre 

quem é do lado de Deus ou do lado de Satã, porque vi o rapaz da oposição e dizer que 

o lado bom de Deus está com ele. Mas, a gente lembra daquele desfile de Carnaval 

com Cristo sendo crucificado, me desculpem as palavras, mas com a cruz no anus. 

Orgias. Todo mundo sabe que Fernando não está inventando isso. 



Eu prefiro um bruto igual a Bolsonaro, que bate na mesa e diz que está resolvido. A um 

mercenário que só fez vender o que o Brasil tinha de sagrado.  

Eu sou Bolsonaro e convoco o meu povo a votar 22 no domingo que vem, ara melhoria 

da família brasileira”. 

Vereador Anderson Medeiros PSC) 

“Bom dia mais uma vez. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Hoje quero 

saudar a todos em nome do Atalaia Pop, do meu amigo Phablo. 

Venho mais uma vez aqui agradecer a população de Atalaia, a todos que se fizeram 

presentes no domingo, no encontro no bairro José Paulino com o futuro deputado 

estadual André Monteiro e o futuro deputado federal Gustavo Lima.  

Atalaia, muito obrigado por abraçar essa causa. Essa causa também é sua. Você que foi 

pra rua, é você que tá querendo uma Atalaia melhor, uma Alagoas Melhor e sabe a 

importância hoje de ter um deputado da nossa cidade. Você sabe a importância de ter 

um deputado seu vizinho. Você já tem um vereador que é seu vizinho e passa a ter, a 

partir do dia primeiro de janeiro de 2023, um deputado que também vai ser seu 

vizinho. 

Vim hoje nesta Tribuna, para mais uma vez agradecer e dizer a cada um de vocês que 

estiveram no domingo, na Vila José Paulino, na Arena do meu amigo Charles 

Rodrigues. Muito obrigado.  

Vi em cada um o semblante de satisfação, em tá ali querendo uma mudança, querendo 

fazer com que Atalaia volte a ter progresso. Muito obrigado de coração a cada um de 

vocês. 

Tenho certeza que você vai chegar no domingo, no dia 2 de outubro, vai chegar na 

urna, pois lá só vai tá você e a urna, e só você vai saber oque você vai fazer. E você vai 

votar primeiro no deputado federal, no deputado Gustavo Lima, com o número 5555 e 

confirma. Depois você vai  votar no deputado estadual André Monteiro com o número 

44777. E vai votar também no futuro Governador de Alagoas, Rui Palmeiras. Convido a 

vocês hoje para assistem ao debate na Gazeta de Alagoas, onde o Rui mais uma vez vai 

dar um show. 

Muito obrigado e que Deus abençoe a todos”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“Meu bom dia a todos. Bom dia Atalaia Pop, Atalaia FM e a todos os presentes aqui. 

Hoje um dia diferente nessa Tribuna. Aliás, nos últimos dias estamos subindo aqui, 

deixando até de lado o trabalho do Legislativo, para indicar e pedir os votos aos nossos 



deputados. Dizer a vocês que esses dias foram intensos para mim, corridos como 

sempre. 

Essa semana entreguei uma cadeira de rodas para uma família, onde fiquei bastante 

emocionado com essa entrega. Tinha uma senhora com setenta e poucos anos e que 

tinha dez anos que não visitava a filha que mora na outra rua. Dez anos, porque ela 

estava presa na própria casa. É uma liberdade que não existe. Tive conhecimento 

dessa cidadã e fui lá. Agradecendo aos meus parceiros, aos meus amigos que 

contribuem e colaboram com esse meu trabalho social, que não vou dizer o nome, 

porque talvez se eu disser o nome, vão aparecer pessoas para atrapalhar e até 

inventar conversas de que estamos fazendo política dentro disso.  

O meu trabalho social é um trabalho social, que não está olhando para religião, para 

cor, para política. Estamos levando qualidade de vida para essas pessoas, mudando a 

vida dessas pessoas. 

Essa senhora que recebeu a cadeira de rodas, tinha dez anos que não ia visitar a 

própria filha e, na mesma hora ela fez questão d e ir visitar a filha”. 

Vereadora Janaína do Cal - Aparte 

“Gostaria de parabenizar o vereador por esse trabalho. Lá atrás, quando você 

começou, até brinquei dizendo que você estava ganhando até mais seguidores na 

forma como está usando suas redes sociais, avisando ao pessoal das ações que tinha 

para fazer e todos nós ficamos na expectativa. Esse trabalho de assistencialismo seu 

tem sido magnifico, tem ajudado a muitas pessoas. É notório que é o bem sem olhar a 

quem, porque o pessoal começou a ver esse trabalho e hoje você ver a quantidade de 

pessoas que necessitam dessa assistência. A rede social, um está vendo que você 

chegou em uma casa e outro lhe chama ara outra comunidade, para outro Povoado. 

Meu parabéns e continue com esse trabalho, que só vai dignificar ainda mais  a sua 

conduta como político e como homem”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“Esse trabalho que faço é um trabalho voltado para as pessoas. Na semana passada 

entregamos uma cadeira o Benedito Bentes. Eu não sou candidato a deputado 

estadual, nem federal, nem senador. Podia muito bem não sai de casa, gastar 

combustível, mas fiz questão de levar lá, porque fui levar qualidade de vida para 

aquela família que estava sofrendo, pois via uma pessoa que precisa dessa cadeira, 

mas estava usando uma cadeira de plástico.  

O meu trabalho não é diferente dos colegas. Não é diferente do da Janaína que faz um 

trabalho social, do Mauricio que também fez inúmeras cirurgias, principalmente 



atendendo aquela parte rural. Também a Lays Melo e os demais, pois todos têm o seu 

trabalho. Por isso que estamos aqui representando 50 mil habitantes. 

Fui convidado esta semana para fazermos parte de um encontro com o deputado 

Arthur Lira e com a deputada Fátima Canuto. Dizer que Arthur Lira é um parceiro 

nosso de longas datas. É um deputado que merece um voto em Atalaia. Arthur Lira 

tem mudado a história de Atalaia durante esses anos. Nunca votei nele, mas vou ter o 

prazer de votar no Arthur Lira, o presidente da Câmara Federal. Um cara humilde e 

que conhece Atalaia, que tem um carinho por esta terra. O Arthur Lira é o candidato 

caseiro e tem mostrado, durante sua vida pública, que tem compromisso com Atalaia. 

Mutirão, emendas da Saúde inúmeras propostas que trouxe para Atalaia. Então, 

deputado Arthur Lira, tenha certeza que Atalaia vai reconhecer o seu trabalho. Em 

especial, o vereador Marcos Rebollo vai estar até o último momento das urnas 

abertas, para correr e pedir um voto para o deputado que representa muito bem nossa 

Alagoas. Deputado que tem brigado pela diminuição do custo da gasolina, do etanol, 

do diesel, do Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Taxista, Auxílio Brasil. Arthur Lira é peça 

importante na Câmara Federal. Imagine se não tivesse o Arthur Lira lá, como estaria o 

nosso país?  

Nosso trabalho aqui na Câmara é muito importante. O Executivo tem que saber que 

sem o Legislativo, não vai. Quando mostramos aqui algumas indiferenças com 

projetos, é porque temos que arar para ouvir. Ninguém sabe de tudo, ninguém é forte 

sozinho. Aqui são 13 vereadores e cada um com a sua opinião formada. Cada um tem 

seu ponto de vista. Então, quando se bota emendas, tenham a certeza que é para 

ajudar a população.  

Esta Casa aqui foi a que já proibiu muitas aberrações lá atrás. Esta Casa já talhou 

projetos criminosos que vieram e não cabe mais, pois a política nova não aceita. 

Vários candidatos passando na sua casa atrás de votos, mas 90% da população de 

Atalaia já sabe em quem vai votar. Nunca vi tantas pessoas tão envolvidas em política, 

como agora. A política mudou. Eu dizia que ia demorar para mudar a política, 10, 20 ou 

30 anos, mas eu já estou vendo. Já estou vendo o resultado de pessoas que votam 

esclarecidas, que votam consciente e vai mudar a história de Atalaia, a história de 

Alagoas e a história do Brasil.  

O meio de comunicação que entra na casa do pobre, do rico, de qualquer classe que 

chega, que chega na Flor da Serra, no Sítio do Meio, na Usina Uruba, é a internet. A 

internet abriu os olhos das pessoas. Quando você engana, você é enganado. Quando 

você trai, você é traído. Então, siga a linha reta. Isso que digo aqui é para mim, para os 

demais colegas e para o Executivo. Seja certo, ande corretamente, para depois não 

perguntar o que aconteceu e o porquê está aqui. Muitos políticos se decepcionam, diz 

que fez tantas coisas e deu errado. Mas, isso porque começou errado. Tem que 



começar certo. É por isso que estou aqui por três mandatos. E, outra, tenho 

credibilidade com o meu povo, tenho credibilidade com as pessoas que me 

acompanham, porque sabem quem é Marcos Rebollo. Eu sou o mesmo, sou o original 

de fábrica, sou aquele que começou em 2012, mostrando uma proposta de destaque 

nesta Casa e continuo nela. O tratamento com meus amigos, continua o mesmo. Não 

sou aquele cara que se fantasia, para depois mostrar quem eu sou. Eu tenho o meu 

padrão, tenho a minha personalidade e é por isso que me mantenho a três mandatos 

nesta casa. 

Ontem fui convidado pra ir no Distrito Ouricuri, convidado pelo Paulistinha e pelo 

Pastor Matias, para uma reunião de família. Diga-se de passagem ao Paulistinha e ao 

Pastor Matias, que foram vocês que fizeram a reunião, ao contrário de quem marcou 

outra pessoa, que marcou a pessoa errada. Reunião para levar a prefeita Ceci Rocha, 

levar o Nicollas, o Marcos Rebollo, pra gente discutir coisas boas para aquele Distrito. 

Inclusive cobramos o calçamento e melhorias para aquele Distrito. 

Eu tenho uma ligação especial com a Ouricuri. Não ando na Ouricuri de passeio, de 

passagem, frequento a Ouricuri há mais de 20 anos. Quem disser que é mentira, que 

venha aqui e prove. Tenho o contato com a Ouricuri no esporte, na quadra que pedi, 

bola de futebol, terno de camisas. Já levei algo dentro das minhas condições, dentro 

do meu limite. Tenho um carinho imenso por alguns que moram naquela terra ali. 

Tenho amigos que não votam em mim. Amigos de outrora, que sempre frequentaram 

a minha casa e nunca votou em mim, mas continua sendo meus amigos, continuam 

sendo parceiros, pois não misturo a amizade, não misturo a minha política, com o 

ideais  deferente de pessoas. Não só de política vai viver o Marcos. Tenho que tratar 

bem os meus amigos, independente que ele vote em mim ou não. Agora sim, se tem 

um politico para ele acreditar, confie em Marcos Rebollo, porque jamais virarei as 

costas nem para Atalaia e nem para os meus amigos. E outra, se houver alguma 

dificuldade que eu possa ajudar, não tenha medo e venha para a minha casa, pois 

independente se você vota em mim ou não, estarei presente para ajudar você. 

Dizer que o meu compromisso politico, até domingo, com Fátima Canuto e Arthur Lira, 

com o Governador Cunha e Jó Pereira, com o Davi Davino, eu cumprirei, como sempre 

fiz, andar certo e conduzir o meu grupo para que vote em um só grupo político. Não 

divido gruo, a minha casa não se divide para votar em A ou B. Com essa postura 

honesta e direta, tenho pago um preço. Credibilidade se demora para conquistar, mas 

para perder é apenas um mês de política ou um mês de campanha. Pensem bem 

vereadores, pensem bem eleitores, não se  desmoralize em um mês. Seja reto e vote 

certo, porque depois que abrirem as urnas de domingo, quem vai bater na porta do 

povo somos nós e tem que ter credibilidade para bater na porta do cidadão atalaiense, 

e pedir um voto. 



Está aqui o meu sincero abraço a todos os meus amigos, a toda população de Atalaia. 

Dizer que Marcos Rebollo vai estar junto com família, com amigos, com os eleitores 

que me seguem para votar em Fátima Canuto e Arthur Lira. E também aqueles que 

optaram em me acompanhar, tem o motivo deles e ninguém transfere 100%. Quem 

disser que transfere 100% dos votos, é mentiroso e quer enganar.  

Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Desejar que cada um de vocês que 

trabalham em política, que apoiam seus candidatos, sejam bem sucedidos e que as 

pessoas que vocês ajudaram durante esse tempo, reconheça o que vocês fizeram por 

ele durante esses dois anos, porque domingo passa e nós ficamos aqui”. 

Vereador Mauricio Tenório (MDB) 

“Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora vereadora e 

excelentíssimos senhores vereadores. Toda a população em geral da nossa querida 

Atalaia. Minha assessora Karla Tenório, lá do Distrito Ouricuri.   

População da minha querida Atalaia, hoje faço uma Indicação ao secretário Eraldo 

Brasil, porque nas minhas andanças desta semana, estive no Timbozinho. Esse mês de 

setembro é o mês que tem festa na Sapucaia, Boa-Fé e no Timbozinho, e senti a 

população reclamando da festa que teve lá, pois eram três noites de festa e só teve 

duas noites. A Cavalhada, que é cultura e iria ter lá, proibiram. Está tendo um 

retrocesso em nosso município, porque a cultura não pode acabar. Aqui, a 

administração da prefeita tirana, Cecilia Hussem, tá acabando e fazendo um retrocesso 

em nosso município. Tinha a Cavalhada tradicional no Timbozinho e esse ano foi 

cancelada. Falei com o secretário de cultura, perguntei o motivo e ele disse que foi a 

prefeita que cancelou a Cavalhada lá. É fiz a Cavalhada na Boa-Fé, pois é tradição e 

todo ano faz. Essa Indicação, a pedido da população, porque nós atalaienses, hoje 

pagamos a taxa de iluminação mais alta do Brasil. E aquela comunidade está toda as 

escuras. Por isso faço essa Indicação, solicitando a reposição de lâmpadas no 

Timbozinho.  

Outra Indicação, a pedido daquela população, cobrar ao secretário Eraldo Brasil que o 

caminhão entre lá para fazer a coleta de lixo.   

Vamos para as estradas. Parabenizar hoje as Usinas, porque passei hoje nas estradas 

da Brasileira, Sapucaia e da Branca, e quem está fazendo hoje a manutenção das 

estradas, são as Usinas. Tem três máquinas no município e não sei onde estão essas 

máquinas, devem está alugadas para outro canto, para outro município. As máquinas 

do nosso município não está atuando em nossas estradas.  

A ditadura que está se implantando no município, vocês atalaienses tem como dar 

essa resposta. Agora no dia 2, vi o comentário na cidade, que ela anda ameaçando e o 

povo dela, o contrato do município, o servidor do município, dizendo que sabe quem 



vai votar contra ela, pois quando o pessoal votar vai cair num computador que ela tem. 

Isso é mentira, é Fake News. Quando você estiver lá sozinho, vai ver e dar a resposta a 

essa prefeita tirana que está em nosso município. 

Hoje, estou aqui para pedir população a vocês, o meu deputado é Rodrigo Valença 

com o número 4455 e meu primo, o deputado Francisco Tenório deputado estadual 

com o número 11333. Em presidente, meu presidente é o Lula e o governador é o 

Collor. Senador vocês fiquem a vontade e escolha o melhor, tem o Davi e o Renan. 

O que vem acontecendo hoje em nosso município, a perseguição com os funcionários. 

Estava hoje em Boa-Fé, quando saiu domingo todos os contratos do município, sendo 

forçados a irem à Maceió, para uma caminhada do Paulo Dantas. Além disso, forçaram 

não só os contratos, disse que tinha que levar o marido ou a esposa. Isso que está 

acontecendo em nosso município, é uma ditadura que essa prefeita quer implantar 

aqui. Mas, vocês tem como dar a resposta a ela e no dia 2 votar nos candidatos desta 

bancada aqui, de todos os vereadores que tem serviços prestados aqui e não votar na 

candidata dela.  

Então meus amigos, desejo a todos vocês sucesso para todos eles. Que vocês, pelo 

trabalho que tem no município e pela linha que tem seguindo, onde estão mostrando 

que estão quebrando mais essa ditadura que está acontecendo em nosso município, 

porque temos 9 vereadores com deputados diferentes. Só tem quatro com ela, mas o 

queridinho é o líder. Esta semana tava assistindo a live de um comício na Grota da Gia, 

mas só falou no vereador Rudinho. O vereador Marcos, a vereadora Janaína, o 

vereador Júnior são esquecidos. O vereador Rudinho é quem leva todos os méritos. 

Mas, continuem assim, pois tenho certeza que vocês não vão fazer aquele esforço de 

pedir aquele voto com amor, como Lays faz, como o Anderson faz, como o Neto faz e 

como eu faço. Vocês vão votar e não vão fazer aquele esforço de ir buscar o voto, vai 

deixar o eleitor livre para escolher. 

Depois das eleições pode segurar, que a pancada vai ser segura nesta Tribuna, pois eu 

vou denunciar os desmandos desse Governo. Tem uma bombinha para sair mais tarde. 

Fique no Instagram que mais tarde vou botar uma bomba desta prefeita da enganação, 

da mentira. Essa semana tem bombinha no meu Instagram, para mostrar a realidade 

do município de Atalaia, o que estão fazendo com a população.  

Um abraço a todos e uma boa eleição para todo mundo”. 

Vereador Neto Acioli (PP) 

“Meu bom dia a todos. Em nome do meu amigo Marcondes Vitor, agradeço ao público 

presente. Em nome da presidente da Casa, abraço os vereadores e as vereadoras. Ao 

Phablo do Atalaia Pop, a Atalaia FM e toda Atalaia em geral. 



Como sempre gosto de agradecer a Deus por tudo. Agradecer ao nosso Pai Eterno. 

Quero falar aqui para o povo de Atalaia. Votei 15 anos no atual deputado federal 

Sérgio Toledo, mas ele desistiu da vida pública no momento. Fui apresentado ao amigo 

Gilvan Barros, que já foi seis vezes consecutivas deputado estadual por Alagoas. Hoje 

está pleiteando uma vaga na Câmara Federal. Um cidadão de bem, honesto. É o 

deputado Federal do vereador Neto Acioli.  

Tenho dez anos aqui que conheço a família Davino. Por isso, voto na deputada 

Estadual Rose Davino, que é a mãe do nosso futuro Senador Davi Davino. Que se Deus 

quiser,  no domingo, será vitorioso nas urnas, para o bem de Alagoas. 

Poço até sofrer algum tipo de perseguição, não sei, ou alguém da minha equipe, só por 

eu ser fiel. Quando eu tô em um canto e apoiando alguém, eu tô, como fui eleito com 

o ex-prefeito Chico Vigário, que em momento nenhum sai de perto dele e deixei de 

pedir um voto pra ele. Ele perdeu, porque a população achou que não deveria no 

momento. Hoje, falo parte do Governo Ceci Rocha, mas quero dizer ao atalaiense, que 

o voto é de cada um de vocês. Ninguém tem o direito de mandar e de obrigar o nosso 

voto, a nossa maneira de votar. 

Então, para que o trabalho do vereador Neto Acioli, vereador que vocês conhecem, a 

dedicação que tenho pelo povo da minha terra, siga cada vez mais forte, me ajude 

votando no meu deputado Federal Gilvan Barros, na minha deputada Estadual Rose 

Davino, pois quem conhece, já precisou da FunBrasil em Maceió, sabe de seu trabalho 

na área da saúde. E, seu filho, desde os 18 anos de idade, o Davi Davino Filho, meu 

amigo particular e se Deus quiser e Nossa Senhora, será o futuro senador de Alagoas, 

partir de domingo.  

Um forte abraço e o meu bom dia aqui a todos”. 

.        

   


