
 

SESSÃO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 03 DE MARÇO DE 2020 

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

convidados durante a sessão que votou o Orçamento para o ano de 2020. 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Pedi para fazer uma Moção Coletiva em nome da Câmara de Vereadores e queria 

a colaboração dos senhores vereadores, para colhermos a maioria das assinaturas 

para o Júlio, vereadora Camyla, a Tatyana e a Solange. Ou seja, os aniversariantes e 

colaboradores desta Casa.  

 

Peço ao vereador Marcos que assuma a presidência da Casa, pois irei precisar me 

ausentar”.  

 

Vereador Fabricio Torres 

 

“Durante os sete ou oito meses que estou nesta Casa, nunca trouxe para cá 

questões nacionais, pois temos muitos problemas no município e os que temos no 

município já nos bastão. Mas, diante da situação política, da guerra cultural que o 

Brasil passa, gostaria de me posicionar em relação as manifestações do dia 15 de 

março, que estão para acontecer.  

 

Adorei a presença aqui do Professor Lesso, pessoa que tenho grande estima e 

consideração. Pessoa de trato muito afável e que até dá vontade, se eu não fosse 

um homem de direito, como vou aqui me colocar, de ir para o seu partido, por 

conta de sua pessoa. Mas, não vou não.  

 

Estamos enfrentando no Brasil uma situação muito atípica, onde o presidente da 

República diz que defende a família, os valores cristãos e aonde uma esquerda que 

tentou implantar uma ideologia de gênero nas escolas, tentando doutrinar os 



nossos filhos e tenta colocar ainda na cabeça das pessoas que o Brasil tem jeito, 

com tudo que se passou nesse país. 

 

Em relação a Educação, nós tivemos no ano de 2018, o resultado saiu em 2019, o 

PISA, onde o Brasil figura entre os últimos paises da América Latina. Sabe o que 

quer dizer isso? Gerações e gerações perdidas em nosso país. Vou ler aqui uma 

postagem do G1, que pertence a “Rede Esgoto de Televisão”, porque eu, 

pessoalmente, tenho vergonha de assistir um programa que se chama Malhação e 

passa às cinco horas da tarde. Faz vergonha a qualquer cidadão que tenha 

vergonha na cara. PISA 2018, dois terço dos brasileiros de 15 anos sabem menos 

que o básico de matemática. São 20 anos de esquerda que nos levaram a isso. 

 

Não é todo mundo que vem à Tribuna falar o que eu estou falando. O ex-

presidente Lula, que disse um dia desse que quando saiu da prisão, já não 

agüentava mais vê jovens serem presos por roubar celular. Repito o que o 

presidente Bolsonaro falou, que ladrão de celular tem que ir para o pau. Chega da 

gente aguentar e voltar ao retrocesso em que vivíamos, do bandido ter mais direito 

que o cidadão de bem. Tem uma piada que diz que se você for assaltado, reagir e 

matar o ladrão, aguarde a policia chegar. Quando a policia chegar, diga que o 

ladrão é você, pois se você disser que reagiu e matou o ladrão, você tá lascado. 

Assim você tá numa boa, pois vai encontrar o Direitos Humanos para lhe defender. 

Você vai encontrar toda a mídia para lhe defender. Ainda vão dizer que você é um 

coitado, que a sociedade lhe excluiu e que você não fez aquilo por que quis. Agora 

inverta a situação, que você tá lascado e vai ter todo mundo contra você. Essa 

inversão de valores que o Brasil fez parte durante 20 anos e aqui não excluo o 

PSDB, do qual fiz parte, levou o Brasil a essa situação, onde hoje existe uma guerra 

cultural. Não conseguimos nos desvincular dos problemas econômicos, por causa 

dessa guerra cultural que vivemos hoje. 

 

Quem já foi a Amazônia, ao Pará, sabe que é uma região extremamente 

subdesenvolvida. Por quê? Questão do radicalismo ecológico. Tem que se defender 

a ecologia? Obvio que tem. Mas, com inteligência. A Amazônia está lá abandonada, 

e falou aqui uma brincadeira, mas é uma realidade, porque não se pode reconstruir 

a Transamazônica, porque lá existe um grilo do rabo amarelo. 

 

Gostaria aqui de deixar os meus parabéns a todos os lideres evangélicos do Brasil. 

Também aos Católicos. Aqui em Atalaia temos dois padres excelentes. A religião 

Evangélica vem fazendo um trabalho no Brasil de defesa da família, que é 

imprescindível. Se não fossem eles, não sei como hoje esse país estava. 

 



Então, quero me posicionar favorável ao presidente Bolsonaro, favorável as 

manifestações do dia 15. Vou está lá, porque a situação que o Brasil vive hoje, de 

um sistema querendo engolir as famílias e o sistema político. Eu não endemonizo o 

Lula, apesar de não concordar com a pessoa dele, pois na minha opinião ele foi 

vitima do sistema. Ele apenas , para poder implantar o que eles queriam, foram 

vitimas do sistema. E, toda essa briga é porque o presidente não está aceitando 

que mais uma vez o sistema tome conta. 

 

Tenho coragem de me colocar. Não tenho medo se algum eleitor meu se sentir 

ofendido, pois vota no Lula. Voto é uma questão pessoal de cada um e vota quem 

quer e quem tem vontade. Respeito a ideologia de cada, como volto a dizer que 

sou amigo do Professor Lesso que é um pré-candidato do PT. Mas, tenho coragem 

de me posicionar e dizer que o Brasil não pode voltar atrás. O Brasil não pode 

voltar ao que a gente tinha. O Brasil tem que avançar”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Seja bem vindo Professor Lesso. Venha mais vezes a esta Casa, a Casa do Povo, 

onde temos o prazer de receber pessoas comuns e também que estão envolvido 

na política, como o senhor que estará envolvido em mais um pleito eleitoral aqui 

no município. É bom vim aqui e ouvir cada um, cada analise”.  

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Saúdo a vereadora Janaína, em nome da presença feminina aqui nesta Casa. 

Saúdo o Professor Lesso que hoje nos dar a honra de nos acompanhar nesta 

sessão. Acho que é bastante salutar, pois é um político combatente da boa política 

dentro do nosso município. Seja bem vindo a nossa Casa, a Casa do povo. 

 

Inicio as minhas palavras agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade de 

estar fazendo uso da palavra na Tribuna. 

 

Informo a população que hoje vai ser colocado em votação as minhas convocações 

para audiências públicas, com relação ao descaso e truculências da Equatorial e, 

com relação também aos estudos da água do nosso Rio Paraíba, da água que é 

fornecida em nosso município. 

 

Mas, voltando aqui as questões que envolvem verdadeiramente o nosso município, 

não poderia deixar de colocar hoje nesta Tribuna, pois não sei se todos tem 

conhecimento, com relação a uma publicação no Diário dos Municípios, datada de 



19 de fevereiro de 2020, onde o nosso município contrata uma empresa de São 

Paulo, através de adesão de ATA. A contratação para aquisição de mobiliários de 

salas de aula, no valor de R$ 1.214.106,00. Gente do céu, nossas aulas já 

começaram, tudo já começou e, infelizmente aqui, se não ficarmos atentos, toda 

hora está acontecendo coisas escusas e escuras dentro das Licitações da Educação. 

Eu não quero crer e nem quero dizer, que isso daqui é para botar a mão no 

dinheiro do Precatório. Mas, digo aos senhores vereadores e população de Atalaia, 

que precisamos ficar atentos a isso. 

 

Primeiro, começou com a Semana Pedagógica. Uma Licitação por inexigibilidade. A 

contratação de uma empresa de fachada no valor de 422 mil, para prestar um 

serviço que a gente nem sabe qual. Um serviço de uma Semana Pedagógica que 

sempre houve em nosso município a custo zero. Mas, dessa vez, porque a gente 

tem um Precatório disponível dentro dos cofres do município, iria custar 422 mil 

para os cofres de Atalaia. 

 

E, agora, dia 19 de fevereiro, com as aulas começaram efetivamente ontem, uma 

empresa AÇOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, uma empresa de São Paulo, 

sem sede em Alagoas, sem que tenhamos visto esses mobiliários dentro das 

escolas. Que o vereador e atual secretário de Educação, Anilson, que nos mostre 

esse mobiliário. Eu não vi em uma rede social, em uma escola, um mobiliário novo 

que justificasse o recebimento desse mobiliário, com uma Adesão de ATA de 214 

mil. Depois, vem para esta Casa dizer que no TAC que foi feito lá no MP, dizia que 

eu posso comprar mobiliário, que eu posso capacitar os servidores. Mas, é tudo as 

escuras. Ainda não vi ter um pregão, para que as empresas apresentem os preços. 

Qual é o cidadão de Atalaia que fica acompanhando o Diário dos Municípios no 

dia a dia? Não olha, pois não é do costume das pessoas olharem. Mas, se a gente 

não ficar atento, vão colocar a mão em todo o dinheiro dos Precatórios. Espero que 

os 60% não estejam nesse bolo. E, que os 40% se forem gastos, que sejam gostos 

realmente em beneficio da população. 

 

A Educação voltou cheia de contratos, cheia de pessoas contratadas. O número de 

alunos reduziu, mas o de contratos aumentos. Isso porque é 2020, é ano político, é 

cabide de emprego. Quem é que daqui não sabe dos convites que estão existindo 

às famílias do nosso município, para que as pessoas ganhem complemento de 

carga horário em troca, para votar no gestor? Agora, diga que essa vereadora está 

aqui em cima mentindo. Digam que isso aqui é mentira e que estou caluniando 

alguém. Isso é a verdade. Estão assediando as famílias de Atalaia.  

 



É que infelizmente passa anos e anos e a única fonte de renda em nosso município 

é a Prefeitura. Quando o Pólo Industrial vinha para Atalaia, infelizmente essa gestão 

cruzou os braços, fechou os olhos e deixou a empresa ir embora. Naquela época eu 

já dizia que ninguém que gerar emprego aqui, porque enquanto não tem emprego 

todo mundo fica escravo da Prefeitura e escravo da gestão. Ah, mas a gestão 

melhorou, chegou um carro pra Guarda, chegou isso ou aquilo. Mas, tem um 

monte de carros quebrados nas oficinas e ninguém concerta. Um carro para 

Guarda, locado a preço de ouro. Não que os guardas não mereçam ter uma melhor 

estrutura, merecem sim, mas tudo aqui é feito no arrumadinho, mas escondidinho, 

na forma mais baixa de se fazer, que é colocar a mão no dinheiro público. Visitar as 

famílias do município para se perpetuar no poder, oferecendo aquilo que é do 

povo. 

 

Ah, não pode ter reajuste da classe da Educação, porque a folha está estourada. 

Tem dois anos que a data base não vem a esta Casa e que ninguém pode ter 

aumento. Quando sentam para conversar as propostas são irrisórias, ridículas, 

propostas de meio por cento e no fim não dão nada. A data base da Educação não 

pode, mas dar uma enxurrada de contratos neste município, pode. A data base é 

direito e quem tem a sua data base, não deve nada a ninguém. Mas, se tenho meu 

filho, minha filha ou a pessoa mesmo contratada, deve favor. Complemento de 

carga horária, por cima de complemento de carga horária. Quem quiser 15 horas aí, 

é só procurar e vocês sabem quem devem procurar e promoter o voto. Tem que 

postar na rede social que o gestor é bom e que tá com ele. Em troca disso, no 

outro mês sai mais 15 horas. Minha gente, tenham mais respeito. Uma pessoa que 

está desempregada, está sem fazer sua feira e chega um assédio desse, a pessoa  

não vai aceitar? Aceite, que é do povo e vá lá trabalhar e ganhar seu dinheiro 

honesto, mas tenha a consciência que o nosso município do jeito que tá, não pode 

ficar e que precisa de mudança. 

 

Parem de querer se perpetuar no poder às custas do sofrimento do nosso povo. O 

nosso povo vem sofrendo as minguas, porque ninguém gera emprego, ninguém 

gera renda.  

 

Esse ano a coisa mais linda o Carnaval. Mas, fez só porque é 2020? Ano de eleição? 

E, agora eu sou bom. Tenham consciência, parem de quer pão, circo e água. E, é 

disso que estamos vivendo. Pare com isso e tenha respeito gestor a nossa 

população. 

 

Senhor secretário, por favor, nos dê uma explicação dessa Adesão de ATA. Nos  

mostre esse R$ 1.214.000,00 de mobiliário para as nossas escolas. Uma empresa de 



São Paulo, que é tão boa que não foi nem aberto o pregão para ninguém daqui 

participar de nada. Por que essa Educação não abre pregão? O Jurídico da 

Prefeitura e da Educação não sabem o que é a modalidade pregão? Vão continuar 

nesse arrumadinho para colocar a mão no dinheiro que é do povo? No dinheiro 

que é para melhor a condição dos nossos alunos. 

 

Recebemos um Precatório aqui no nosso município, as custas da defasagem lá de 

trás. Para que chegasse esse dinheiro hoje, a classe da Educação sofreu lá atrás. Os 

nossos alunos sofreram lá atrás. Esse dinheiro não é para ninguém botar a mão, é 

para fazer uma revolução na nossa Educação. Mais de um milhão e duzentos mil de 

mobiliário, acho que vão jogar tudo fora e vai ser tudo novo. 

 

Engraçado, publicaram isso no dia 19 de fevereiro, saiu no Diário no dia 20. As 

aulas já começaram desde ontem, dia 2 de março. Se já começou, é porque temos 

mobiliário para começar. Faço uma Indicação do encaminhamento da cópia deste 

Diário ao Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Atalaia. 

Vou encaminhar através do meu gabinete e também vou levar em mãos, porque 

acho que isso aqui precisa ser apurado. 

 

Peço que encaminhe aqui uma Indicação ao secretário de Educação, para que ele 

mande aqui detalhado, uma planilha do que vai chegar ou que chegou desse 

mobiliário. De Rede Social, de Fake News todo mundo gosta, mas não apareceu 

uma cadeira das Redes Sociais. 

 

Infelizmente, cada vez mais eu vejo o desrespeito dessa gestão com a população 

de Atalaia, com a classe da Educação principalmente. Não existe acordo com a 

Educação sobre a data base. Vereador nenhum aqui tem culpa e o poder de dar 

esse aumento, se não vier aqui para a Casa. Mas, nas ruas levamos a culpa. Esse 

desrespeito com o cidadão está existindo e fico cada vez mais envergonhada, mais 

preocupada e abatida com as situações. Fico abatida por um lado, mas por outro 

lado isso cada vez mais me encoraja de ter forças para deixar o meu nome a 

disposição de Atalaia. 

 

Tudo que nós vivemos gira em torno da política, é reflexo da política. A nossa vida 

é política. Então, homens e mulheres de bem não podem desistir da política, que é 

para a nossa população ter a opção. Vivemos numa democracia e cada um tem o 

livre arbítrio de escolher o que acha melhor para si e de aguentar as consequências 

das nossas escolhas. Porém, homens e mulheres de bem não podem desistir. E, por 

isso me recarrego de forças para ir lutar por uma Atalaia diferente. Esses 



desmandos não podem continuar acontecendo com o dinheiro da nossa 

população. 

 

Acredito que o Ministério Público de Atalaia está fazendo o acompanhamento das 

folhas. Faço uma Indicação, para que ele peça as listagens dos contratados. 

Quantos contratados. Se formos ao Hospital, tem um trombando no outro, mas se 

pede para tomar cibalena, não tem.  

 

Também que a gente faça um comparativo entre as folhas. Isso eu já fiz e 

conseguimos identificar claramente algumas pessoas que até nem votavam na 

gestão, mas hoje já votam, e que foram premiados com aumentos no seu salário. 

Tanto é que eles nem atualizam de imediato o Portal da Transparência, como a Lei 

exige que seja feito. 

 

Quero pedir formalmente ao secretário de Educação, que encaminhe aqui a esta 

Casa toda a documentação com relação a Semana Pedagógica, que ele pediu que 

eu fosse lá buscar, mas não consegui. Também com relação a essa ATA desse 

mobiliário, que seja enviado a esta Casa. 

 

Quero agradecer ao presidente em exercício, vereador Marcos, por não ter me 

interrompido hoje e tentando de alguma forma cortar a minha fala e o meu 

raciocínio. Tenho certeza que o que eu estava tratando hoje aqui é de grande valia 

para a população”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“Vereadora Camyla, aqui a Tribuna está aberta para nós vereadores e para o povo 

que também pode se inscrever uma semana antes. Jamais cortaria a fala da 

vereadora e nem dos demais. Como a vereadora veio falar, o prefeito também tem 

o líder dele, que pode expor aqui algumas situações sobre esse fato”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Gostaria de cumprimentar o nobre Professor Lesso e saudar a todos que estão na 

platéia.  

 

Eu nome da nobre colega vereadora Camyla Brasil, aniversariante da semana, 

cumprimento os demais vereadores, lhe desejando muita paz, saúde, perseverança 

e muito sucesso em sua caminhada. 

 



Inicio minhas palavras falando sobre o Carnaval. Uma situação atípica em nosso 

município, no ano de 2020, onde tivemos um Carnaval. De grande valia, acredito 

que foi bem intencionado. 

 

Quero agradecer a todos que participaram do Bloco Cachaça com Mel no Distrito 

Branca. Mas, lamentavelmente deixo aqui a minha nota de repúdio a Polícia Militar 

e a Guarda Municipal da Prefeitura de Atalaia. Infelizmente foi determinado que a 

Guarda não comparecesse ao Bloco da Janaína do Cal. Não sei o motivo, porque 

não só tinha a Janaína do Cal participando, era toda uma população de quase 10 

mil habitantes. Eu paguei a uma segurança particular e graças a Deus o Bloco foi 

muito bonito, as pessoas foram se divertir. O objetivo do Bloco foi alcançado, sem 

nenhum empurrão e sem nenhuma cara feia. Infelizmente, não é o que a gente 

torce, mas a festa feita pela gestão no mesmo dia, sem policialmente, sem 

segurança e sem organização, o que a gente teve no Distrito Branca a noite foi 

facada, foi tiro, foi uma cena terrível. Uma festa que era para ser para todo mundo 

brincar, onde tinha senhoras idosas, mães de família, crianças. A culpa da briga não 

é do prefeito ou da polícia, mas a da segurança, sim. 

 

No domingo o meu esposo encontrou com o diretor da Guarda e ele disse que 

estava determinado que a Guarda vai para o Bloco. Depois disso, infelizmente eu 

tive o desprazer de ouvir de componentes da Guarda, que em uma reunião foi dito 

que para o Bloco da Branca, a Guarda não ia. Muito obrigado prefeito, mas a festa 

foi linda, mesmo sem o seu apoio, mesmo sem a sua ajuda. 

 

Tenho visto nas redes sociais a violência a mão armada, de roubos de celular, onde 

esse tipo de assalto está sendo demais. Vi através de redes sociais várias 

reclamações de pessoas do Distrito Santo Antônio. Então, queria convidar para a 

primeira terça-feira do mês de abril, oficio ao Comandante da 4ª Companhia, 

Cícero Queiroz, ao Ministério Público, através do Dr. Bruno Batista, ao presidente 

do Conselho de Segurança Municipal, que existe, mas que não teve nenhuma 

reunião, ao Dr. Mário Roberto de Albuquerque Júnior e a sociedade civil, a Guarda 

Municipal, para que a gente faça uma audiência pública aqui nesta Casa, para falar 

sobre esse assunto, tratar da segurança pública do nosso município. 

 

Recebi também uma reclamação sobre o ônibus da hemodiálise. Para quem não 

sabe está há vários dias quebrado. Liguei mais cedo para a secretária, que me 

informou que realmente o ônibus está há muitos dias  quebrado, que já foi pago a 

empresa e segunda ela, amanhã o ônibus retornaria. Também disse que em 

nenhum momento os usuários deixaram de ir à Maceió, fazer o seu tratamento e 

que estão indo nos carros menores. Espero que isso realmente esteja acontecendo. 



Caso não esteja e alguém tiver alguma reclamação, pode procurar o gabinete da 

vereadora Janaína do Cal. 

 

Uma outra reivindicação minha, que também vou enviar pessoalmente, é sobre a 

água. Vários vídeos eu tenho com reclamações de moradores do Conjunto Maria 

de Nazaré, onde tem região que a água chega um dia e passa quatro sem chegar. 

Estive com o diretor do SAAE que me disse que a situação estava totalmente 

normalizada e que não era isso que acontecia. Combinei com um grupo de pessoas 

do Conjunto Maria de Nazaré e, se algum vereador quiser ir também, amanhã 

estarei indo lá para visualizar in loco a situação. Mas, desde já peço ao diretor do 

SAAE que olhe de uma forma mais carinhosa para a comunidade do Maria de 

Nazaré. Assim como, o Distrito Branca precisa de uma nova bomba. O Distrito 

Branca é muito grande e a falta d’água é intensa. Só a meia sola não está suprindo 

a necessidade do Distrito Branca. 

 

Desde já agradecendo ao vereador Alexandre que está conseguindo, através do 

Estado, vários poços para o município. E, um deles será para o Distrito Branca. 

Espero que com isso, a situação de lá possa melhorar. 

 

Não poderia deixar de ratificar as palavras da vereadora Camyla. Quando a senhora 

fala que as pessoas precisam visualizar o Portal da Transparência, que de 

transparência ele não tem nada, eu peço mais, peço que faça como a vereadora 

Janaína, que todo mês costumo imprimir. Tem pessoas que em cinco meses, todos 

os meses teve uma gratificação. Pessoas essas, que como Vossa Excelência falou, 

hoje marcham com a gestão e tem uma prioridade. 

 

A função de fiscalizar a compra de R$ 1.214.106,00 de mobiliários é desta Casa. 

Não podemos nos exime de fiscalizar, pois é a nossa obrigação. Nesse mesmo 

Diário, em outro dia, temos aqui e quero enfatizar e pedir, que tivemos três ou 

quatro pedidos de exoneração. Muitos guardas municipais tiveram que pedir 

exoneração aqui do município de Atalaia. Eu quero pedir que o município 

convoque, como fez com a vereadora Janaína, as pessoas que estão incompatíveis 

com os seus dois cargos, para se apresentar e fazer sua escolha. O município não 

está agindo ilegalmente. Mas, ele tem agido imoralmente quando ele convoca 

pelas caras. Quando olhamos os nomes, não tem ninguém conhecido, não tem 

ninguém do meio. Esse processo começou desde abril do ano passado e estamos 

completando um ano e essa imoralidade continua no município. Que seja feito 

legalmente, se não pode, não pode. É o que diz a Constituição Federal, a nossa Lei 

Maior. 

 



Não deveria nem existir isso, pois todos os dias é o Dia da Mulher. Essa semana 

comemoramos o Dia da Mulher. Gostaria de convidar as vereadores, pois hoje faço 

parte da direção da UVEAL Mulher e ontem recebi o convite, através do gabinete 

da deputada Jó Pereira, para que no próximo dia 12 de março, no Hotel Jatiúca, 

nós possamos participar de um Encontro da Mulher Alagoana na Política, com o 

tema vote nelas”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Queria em nome da Câmara de Vereadores e pedir a colaboração de cada um, 

para enviarmos uma Moção de Parabéns ao Dr. Márcio Roberto, que passa ser o 

Procurador Geral do Estado. É um atalaiense, é um conterrâneo”.  

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de deixar nos registros desta Casa, pois hoje para nós é um dia saudoso e 

triste, pois nos remota a dois anos do falecimento de nossa mãe e ficamos um 

pouco triste. Mas, a vida é assim e vamos seguir em frente.  

 

Ontem, no Palácio do Governo teve a assinatura de uma extensão de Rodovia que 

irá muito ajudar a nossa região, ligando Capela a Murici, aqui pela Usina João de 

Deus e que irá trazer inúmeros benefícios para toda a região do Vale do Paraíba, 

que irá ficar muito fortificada com 30 quilômetros de asfalto, que vai trazer um 

grande incremento para essa região.  

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Enquanto região do Vale do Paraíba, isso vai ser uma beneficia muito grande. 

Todo o pessoal dessa região vai muito para Caruaru, vamos tirar como exemplo 

isso. Agora, vamos entrar em Capela e sair em União dos Palmares, ao invés de 

fazermos todo esse desvio. 

 

Queria registrar a presença do Professor Lesso aqui em nosso meio. Da Ivanize 

também. Em nome dos dois, saudar a toda a população presente. Professor Lesso, 

venha mais vezes nos visitar. A gente enquanto vereador é feliz por tê-lo em nosso 

meio”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 



“Daqui para Palha Branca dar 19 quilômetros dentro de Murici. Acho que isso vvai 

ser metade do caminho para Murici e a região vai se interligar. 

 

Parabenizar a nossa grande companheira Camyla Brasil. Muitos anos de vida, de 

felicidades e vitórias. 

 

Pedir uma Moção de Parabéns para o nosso funcionário Júlio Wesley que 

recentemente completou idade nova. Para o meu sobrinho Brummel Vigário que 

completa idade nova no dia de hoje. 

 

Gostaria de lembrar aos companheiros e a população que estamos em um ano de 

guerra, eleitoralmente falando. Temos o discurso de quem é situação e de quem é 

oposição. Os problemas são as vezes discutido pelos dois lados, como é o nosso 

dia a dia. Queria aqui voltar as polemicas daquela licitação sobre o concurso 

público que foi a mando do senhor promotor, que está no aguardo se é viável ou 

não. Fiquei sabendo pelo senhor secretário que não vai mais ser implantado. 

 

Hoje vi aqui uma nova denuncia de uma licitação sobre materiais escolares. 

Gostaria de dizer nobre vereadora Camyla, não sei se Vossa Senhoria recebeu isso 

hoje ou ontem. É nossa obrigação procurar saber. Lembro que na semana passada 

esteve aqui o secretário de Educação, que pode voltar aqui e explicar. 

 

A respeito dos comentários da vereadora Janaína, passei o Carnaval todo indo 

visitar as festas no município, mas infelizmente não tive como ir na Branca. Graças 

a Deus estivemos no meio dos blocos. Fico feliz em ver a nossa terra mostrar a 

educação que mostrou, pois vimos essa rua tomada pela multidão incalculável. Um 

exemplo de que Atalaia merece mais festas. Sou um festeiro nato, onde desde 

pequeno participo dos carnavais. Nesse ano o Casamento Matuto irá completar 21 

anos e tenho certeza que Deus vai nos dar forças para repetirmos esse sucesso que 

foi a festa do Carnaval”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Complementar a fala do vereador Fernando, no sentido de que em nome da 

Câmara de Vereadores parabenizar ao povo atalaiense, que saiu às ruas para 

brincar. Sabemos que teve alguns blocos, como o da vereadora Janaína, o Bloco 

Azul & Preto, que não teve o aparato policial. Teve uns que tiveram demais e 

outros que não tiveram nada. Quem saiu para brincar, saiu no intuito de brincar e 

se divertir. Houve alguns fatos isolados, mas sem nenhuma gravidade. Atalaia mais 

uma vez mostrou que o povo é ordeiro, gosta de festa e de brincar”. 



 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Também tivemos problemas lá com segurança. O efetivo total do policiamento 

militar era de 35 homens para a região. A senhora tem que vê e levar em 

consideração que de Santo Antônio para a Ouricuri, a disparidade de locomoção, o 

que tornou difícil. Não estou aqui defendendo o chefe da Guarda”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte)    

 

“Sei que o contingente é pouco da Policia, pela demanda. Só que infelizmente o 

Distrito Branca tem seu histórico de violência, por ser maior. Nos quatro dias, a 

Policia não foi lá. Só chegou lá quando estava as garrafas voando, faca voando.  

 

No domingo a banda não chegou na Branca. Na hora de terminar a organização foi 

lá e deu a explicação. Claro que os imprevistos podem acontecer. Achei que no 

Distrito Branca tentaram organizar, jogaram um palco lá e não foi a banda. Não foi 

organização nenhuma”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Também mexer com um município com mais de 50 mil habitantes e não dar uma 

zoada, ficasse impossível. Acabei de fazer uma entrevista aqui para a Rádio e, no 

meu tempo, em 61 anos de idade, nunca vi um Carnaval tão concorrido e 

disputados nas rua pelos blocos, sem violência aparente.  

 

Vi também elogios à Policia Militar, pois foram pegos alguns meliantes tentando 

furtar uns carros.  

 

Isso nos deixa feliz, pois circulou trabalho para os ambulantes e bandas de musicas. 

Quero daqui parabenizar de uma forma geral todos os Blocos que foram inscritos 

na Secretaria de Cultura, começando pelo Bloco do Helhinho até o Bloco Tudo 

Vermelho, que foi quem encerrou o Carnaval, na quarta feira de cinzas a tarde, lá 

no Povoado Santo Antônio. Todos os Blocos merecem nosso apoio e os nossos 

aplausos pelo grande Carnaval que foi realizado neste ano. 

 

Gostaria de agora nos reportamos a Semana Feminina e, em nome das vereadoras 

aqui, deixar um abraço as mulheres que estão fazendo o nome de Atalaia brilhar na 

Copa Rainha Marta. O time feminino do Sport Atalaia venceu mais uma partida e 

está prestes a ser classificado. Em nome da Semana da Mulher, fazemos nossas 



homenagens a essas guerreiras, que na primeira vez que participam, estão fazendo 

uma grande campanha. 

 

 Uma Moção de Parabéns aos músicos que participaram do nosso Carnaval, em 

especial ao Diogo Cachorrão, que fez aqui um arrastão que emocionou a todos e 

que mostrou que Atalaia também é a terra dos festejos populares. 

 

Vimos também aqui a reclamação da vereadora Janaína quanto a água. Ficamos 

muito preocupados. Foram furados quatro poços em Santo Antonio e nenhum, 

infelizmente, deu água. A dificuldade é tremenda. Tenho falado freqüentemente 

com o diretor do SAAE e tem se feito um revezamento com esse carro pipa. Queria 

que através da força de nós vereadores, façamos um pedido ao deputado federal 

Arthur Lira, que agilize mais um carro pipa para o nosso município, tendo em vista 

que um só está ficando pouco para a nossa necessidade”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Venho falando isso aqui, que é preocupante em nosso município essa questão da 

estiagem. Fazer uma Indicação ao secretário de Agricultura para ir buscar a 

recuperação de nascente em nosso município. A recuperação de nascente é muito 

importante, porque a nossa água é de subsolo. Temos que aproveitar essa água o 

máximo. Essa região de Atalaia para chegar em Viçosa é uma rocha muito grande e 

é complicado. A FUNASA já furou poços em Ouricuri e Porangaba e a vazão dos 

poços são pequenas. E, às vezes é salobra. As águas de boa qualidade que temos é 

das nascentes. Na minha comunidade, em Boa Fé, a boa qualidade que temos em 

água é da nascente. Fiz um poço dentro de uma nascente. Chã Preta já fez 

recuperação de nascente. Em Palmeiras dos Índios tem técnicos que dão essa 

orientação. A recuperação de nascentes é uma questão muito simples, não se gasta 

muito. Até o Porangaba teve ano de apartar e não conseguir abastecer o Povoado”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Muito salutar essa discussão com relação a água. Inclusive, hoje vai entrar em 

votação uma Indicação minha, fazendo uma convocação pata uma audiência 

pública para que possamos tratar com relação a água em nosso município. Tanto 

com relação aos investimentos do SAAE, como convocando os técnicos da UFAL 

que fazem esse trabalho de estudo de recuperação de nascentes, ao nosso Rio 

Paraíba e as pescas, que hoje estão prejudicada, pois as pessoas não tem mais a 

produção que tinham antigamente. Água sempre foi vital e sempre vai ser, mas a 

nossa necessidade cada vez tem sido maior. Tem que haver um investimento por 



parte da gestão municipal, mas também tem que haver uma conscientização da 

população com relação as nossas nascentes, rios e o desperdício de água”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Gostaria de dizer a Vossa Senhoria que ontem vi num Grupo da Biodiversidade 

Alagoana, onde uma alemã está fazendo um reflorestamento. Mostrou ontem que 

vindo de Paulo Jacinto até a beira de Viçosa, como está o reflorestamento após 

quatro anos da beira do Rio Paraíba. Junto com presidente da Comissão de Defesa 

Civil do município, o Massilon, fizemos aqui um reflorestamento há anos atrás, nas 

margens do Rio Paraíba. Quando mudou de Governo, mandaram soltar os bois na 

beira do Rio Paraíba e acabaram com tudo. 

 

As aulas do município voltaram. Ainda teremos algumas dificuldades, pois caiu e 

muito o número de alunos. Cabe a nós como defensores do município e pais de 

alunos, vê se os alunos voltam a frequentar as salas de aulas, porque o futuro do 

mundo é o estudo e o entendimento do homem para brigar no dia a dia com o 

desencanto da natureza”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Sobre a água é um assunto velho desta Casa, do município atalaiense. Uma  

estação criada há mais de 40 anos para atender uma população de 30 mil 

habitantes. Hoje já somos 50 mil. A família cresceu e a casa ficou do mesmo 

tamanho. Muitos gestores não tem interesse de fazer uma tubulação adequada, 

pois amianto não e usa mais, pois é cancerígena, que fura fácil. Já disse nessa 

Tribuna que a água é tratada em cima, mas quando chega na torneira, chega 

contaminada, pois uma tubulação de mais de 30 anos, está toda comprometida. 

Quando um cano desse rompe, passa três ou dois dias sem água. Se fosse de PVC 

colava em questão de minutos. Existe aqui uma rede velha e que compromete a 

saúde pública. O gestor tem a obrigação de tratar a água. Sabemos que tem o 

gasto com o cloro gás, mas quando chega nas torneiras, chega contaminada. É a 

mesma questão da carne do animal. Se for abatido na Mafrial, mas veio num 

transporte que não tem qualidade de higiene nenhuma, não valeu de nada. 

 

Pessoas foram penalizadas e presas pelo abate nas margens do Rio. Isso é a 

prevenção. Mas, é preciso obras que venham beneficiar a todos os marchantes”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 



“O vereador volta a tratativa da água e diz que é uma tratativa muito antiga da 

Casa. Coincidentemente, no dia 24 de fevereiro, o Facebook me recordou uma 

postagem de dois anos atrás, até que repostei do Atalaia Pop, onde fazendo uso 

da Tribuna eu disse o seguinte: Ninguém tem interesse de fazer uma obra de 

drenagem, porque fica embaixo da terra. É justamente isso o que o vereador 

Marcos está dizendo aqui, pois se fica embaixo da terra ninguém quer investir. Por 

isso a gente vem amargando esses grandes prejuízos, com manutenção mais 

difíceis e a qualidade menor. O que Vossa Excelência está dizendo aqui, foi dito há 

dois anos atrás e, com certeza, naquele momento, existia uma discussão macro 

aqui entre todos os vereadores”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Sempre faço esse comparativo nessa questão de água. Quando você casa e não 

tem filho, uma moto conduz você para onde quiser. Quando você tem um filho, a 

moto já não lhe serve mais, pois é só para dois. Se a estação foi feita para 30 mil e 

hoje já somos 50, então está desproporcional para o município. E, não é um 

problema novo, é velho. Não penalizo o gestor de agora, pois gestores já passaram 

pro aqui e não olharam isso. Se preocuparam em fazer a parte política e não em 

fazer a estação, em fazer o matadouro. Quando chega o ano político, praticamente 

a cidade para e fica só a visibilidade política”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Nessa questão do abate. São dois problemas que temos em nível do Estado. O 

problema do lixo, que os municípios não conseguem fazem o próprio aterro que 

tem que ser coletivo e, a questão dos matadouros. Temos um regional que vem 

bolando no Governo do Renan Filho e já tem mais de quatro anos sendo 

construído na cidade de Viçosa e não foi terminado. Para fazer um matadouro com 

as licenças da ANVISA, do Ministério, é muito complicado. Tem que ser o coletivo, 

o regional. Temos que solicitar do Governo do Estado, para que seja concluído o 

regional em Viçosa”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“A delegacia civil regional é justamente em Viçosa, para atender as cidades 

vizinhas”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 



“O que o vereador Mauricio falou aqui é bom que a gente trate do assunto e que a 

população fique informada. Por exemplo, a prefeita Pauline Pereira em seu 

primeiro mandato, existia lá 70% de andamento de uma obra de um matadouro 

público, com recurso federal. Durante os quatro anos do primeiro mandato dela, 

conseguiu a conclusão da obra que foi em seis meses, mas a burocrática, esse que 

o vereador Mauricio levantou, pois também entra o IMA e o IBAMA, a burocracia é 

muito grande. Ela levou o mandato inteiro para fazer a liberação do matadouro”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Em Atalaia vai para o abate animais condenados. Quando tínhamos esse 

matadouro, mesmo as margens do Paraíba, animais eram condenados. Mas, hoje 

esses animais condenados estão indo para as suas mesas. Então, era melhor ter 

deixado o matadouro como estava, do que fazer o que fizeram. As vezes são 

interesses maiores. 

 

Queria que o prefeito Chico Vigário se sensibilizasse com a situação dos nossos 

marchantes, mangares e fateiras, e que mande pelo menos um caminhão dando 

estrutura, para isentar esse pessoal do frete. O frete para Mafrial, para Rio Largo 

pesa no bolso do marchante. Que seja feita uma comissão para pedirmos ao 

prefeito que libere pelo menos um baú, para livrá-los do frete. Locar um veiculo 

adequado para fazer esse transporte, não quebra um município. Pois ta aí, quantas 

licitações de milhões foram feitas. É uma questão de ajudar o marchante. Um baú 

com uma câmera frigorífica dentro deles, não compromete em nada o município. É 

justo dar uma ajuda. Um frete de mil reais em um ou dos dias não vai quebrar. E, se 

precisar do vereador Marcos Rebollo, que dou uma contribuição do meu bolso. E, 

tenho certeza que os demais vereadores também. Pelo menos teríamos uma carne 

saudável na mesa dos atalaienses. 

 

Voltando a questão da água, gostaria que os vereadores prestassem atenção. 

Quero dizer que todo Governo que passou por essa Casa Grande, todos tiveram 

dificuldade de água no verão. E está aí três anos que Atalaia está numa dificuldade 

de água e o SAAE, mesmo aos trancos e barrancos, não deixou faltar água aqui em 

Atalaia. Foram os primeiros três anos que vejo que Atalaia não sofreu com falta 

d’água. Temos que criticar, mas também temos que elogiar quando acerta. Quero 

mandar uma Moção de Parabéns para o Lulinha, pois durante esses três anos que 

ele está aqui, achei que iria faltar água por estar tão quente, mas há três anos não 

tem falta d’água. Lá atrás teve dificuldade de água suja nas torneiras, mas, de lá 

para cá, concertou o SAAE e deu uma melhorada. 

 



A taxa de água em Atalaia é cara no Estado. São 35 reais, mas para chegar na sua 

caixa, tem que ligar uma bomba e a energia é cara. Então, faça o calculo de uma 

bomba ligada todos os dias para chegar água em sua caixa. Então a taxa não é 35 

reais, mas sim 60 ou 80 reais. Se chegasse na caixa sem ligar a bomba, seria barato. 

 

Agradecer a Guarda Municipal pelo trabalho que foi feito neste Carnaval. Vestiram 

a Guarda depois de tantos apelos feitos aqui nesta Tribuna. Neste Carnaval a 

Guarda foi para as ruas uniformizadas, decente. Uma Guarda que administrou o 

Carnaval todinho com respeito ao folião. E, as pessoas também olharam a Guarda 

com outros olhos. Tem uma viatura que hoje causa um impacto bom, pois antes 

tinha um UNO, um lixo rodando em Atalaia. E, outra, o Pilar tem três viaturas, 

caminhonetes S10 que não é do município, são locadas. Atalaia pode locar 

também, pois sai muito mais barato do que você comprar, pois manutenção e 

revisão são feitas pela empresa. A Guarda não foi para a Branca, não foi por mal 

vontade, pois o guarda tá aqui para trabalhar, houve uma falha de desvio de rota. 

Mas, o guarda municipal está a disposição para trabalhar por este município, sei 

disso, porque acompanho o trabalho deles”. 

 

Vereadora Janaína do Cal (Aparte) 

 

“Com certeza vereador. Tenho certeza que o contingente que foi colocado nas ruas 

de guarda foi pouco. Em todos os outros anos que o Bloco Cachaça com Mel 

foram as ruas, a Guarda Municipal estava lá e prestou seu serviço com o maior zelo, 

empenho e dedicação. Porém, a gente tem uma hierarquia e recebe ordens. Foi 

isso o que aconteceu”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Parabenizar a Secretaria de Turismo que tentou botar a festa em todos os 

Povoados. Quero mandar uma Moção de Parabéns para todos os Blocos que 

contribuem com essa grande festa. Faço questão que essas Moções sejam 

entregues. 

 

Temos aqui dois guardas municipais, quero que se registre que acabei de me 

encontrar com o Procurador do Município, Dr. Marcio Júnior, que a Indicação desse 

vereador para chegar aos 100% de risco de vida, ele já está avaliando, para fazer o 

projeto e mandar. Temos prazo. Se não for feito no prazo hábil, o guarda vai passar 

mais um ano sem a gratificação de mais 30% do risco de vida. Quero dizer que o 

prefeito tem interesse em dar essa gratificação e tem que dar, pois vocês são 

merecedores. Nesse momento estará fazendo um ato louvável, pois Atalaia estará 



entrando entre as três cidades do Estado a ter 100% de risco de vida. Atualmente 

só Maceió e Pilar. Tenho certeza que vamos chegar a isso, com o apoio de todos 

vocês vereadores”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Sou favorável a essa Indicação do vereador Marcos. Até já subscrevi. 

 

Como não vou usar a Tribuna hoje, gostaria de mandar uma Moção de Parabéns 

aos Blocos que aqui participaram. Foi a coisa mais linda. Parabenizar a todos os 

Blocos.  

 

Quero parabenizar aos guardas municipais pelo apoio total que deram aos Blocos 

em Atalaia, a exemplo do arrastão. Parabenizar também a Policia Militar, que 

estiveram presentes. Durante os dias que participei, realmente não vi nenhuma 

briga. Acho que durante esses últimos 20 anos, nunca houve um Carnaval igual a 

esse. Parabéns ao prefeito, aos secretários e a todos os envolvidos na organização 

do nosso Carnaval”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Sobre a questão do Carnaval, é indiscutível. Após três anos foi feito um Carnaval 

do jeito que Atalaia merece. Não precisamos esperar que chegue o ano político, 

para fazer um Carnaval. Anteriormente, no Carnaval em nosso município, até casas 

eram desocupadas pelas pessoas para serem alugadas, gerando uma renda extra 

para os donos das casas. Beneficiava dono de pousadas, dono de hotel, posto de 

combustível, restaurante, lanchonete, deposito de bebidas. Agora, o horário 

determinado para acabar as 18 horas, tem que ser revisto. O Bloco Fogo no Rabo, 

da Rosa, minha vizinha, saiu de 16 horas da tarde dia de sexta-feira, onde nesse 

horário o comércio está aberto”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Infelizmente tenho que discordar da vereadora Maria. Sei que realmente diante 

desses últimos carnavais que tínhamos aqui, mas há 20 anos que não vê um 

Carnaval como esse, mas digo que Atalaia era referencia no Estado inteiro por seu 

Carnaval. Isso a gente já perdeu. As minhas amigas que estudavam comigo no 

Colégio em Maceió, todas queriam vim para Atalaia. Era lotar a casa, colocar 

colchão, pois nesse tempo sim o Carnaval de Atalaia era referência. Era um 



Carnaval de verdade. Esse ano o que vimos um Carnaval mais estruturado, com o 

intuito político, pois o ano de 2020 chegou. 

 

Como Vossa Excelência falou, as 18 horas encerrava tudo e só ficava o palco da 

Prefeitura. É que tinha que lotar, tinha que encher. Sempre fazendo reflexão aos 

posicionamentos políticos, onde na verdade os foliões estavam querendo é brincar. 

Infelizmente, o Carnaval está muito aquém, muito abaixo do que nós tínhamos. 

Tínhamos Caça Cachaça, Cachaça Veneno, bandas de renome da Bahia que vinham 

para o nosso município. A expectativa era de geração de renda, de emprego e de 

brincadeiras”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Já que voltou a funcionar essa engrenagem, esse moinho do engenho parado, que 

ele dê continuidade e não pare mais, para quem vim ou que permaneça o prefeito 

Chico, continue resgatando, pois nós não podemos perder mais. 

 

Estou de frente para duas pessoas envolvidas em política hoje, que é a Camyla e ao 

Lesso, que pleiteiam o Executivo do município, que não se mede política por um 

simples Bloco de Carnaval. Recebi vários link e mensagens de WhatsApp dizendo 

assim, tá vendo aí a mulher, tá vendo aí o homem. Não se desanime, pois isso 

nunca foi e não será termômetro político, principalmente em Atalaia. Atalaia 

sempre fez festa e quem estava na multidão lá na Vila, também se fez presente na 

multidão aqui em baixo. Tragam aqui uma banda boa, um trio bom e faça um 

ressaca, para vê se não vai dar gente, três vezes mais. Políticos atalaienses, vamos 

fazer política com sabedoria e vamos lá se articular, pois quem fizer o melhor bloco 

de pessoas, convencer o maior número de gente e levar as melhores propostas 

para as ruas, esse sim vai ser votado. Trio elétrico e arrastão nunca foi termômetro 

político e nunca será”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Gostaria de cumprimentar a todos em nome do nosso amigo Professor Lesso. 

 

Primeiro que tudo, já que o tema é Carnaval, parabenizo os Blocos do nosso 

Povoado. Um Povoado pequeno, distante, mas nunca vi ser tão animado. O pessoal 

lá gosta realmente de festa. No qual lá foi só o ano de 2020, sempre houve e 

sempre haverá. Até porque, se político não quiser fazer o Carnaval lá, o povo de lá 

faz. Lá  ninguém depende de ninguém. Parabenizo de coração aquele pessoal, que 

é uma família unida. Cada um faz um bloco e todos participam dos blocos. O Bloco 



do Peixe, organizado pelo nosso amigo Deniz, o Bloco Te Peguei e Tchau do nosso 

amigo Lucrécio, o Bloco dos Biriteiros da família do Jeci, o Bloco Val Variedades, 

que é de uma amiga nossa que tem uma loja lá. Tem o Bloco Amigos de 

Porangaba, esse é o Bloco de todo mundo junto, no qual participamos e que 

sempre cada vez mais aumenta. Tem o Carnaval que o Mauricio faz lá no Clube que 

também é excelente, onde todo mundo brinca. Lá o pessoal é unido. Não 

comparece policiamento, nem Guarda, mas o pessoal brinca um respeitando o 

outro. Lá ninguém é maior do que ninguém, todo mundo é igual. Só tenho a 

agradecer aquele pessoal. 

 

Quero também agradecer ao grande apoio do amigo Witallo. Que inclusive foi 

quem pagou o som lá, pois o trio deu um problema e não foi. Obrigado Witallo, 

sempre conto com você em minhas festas. 

 

Parabenizar o Papeiro Folia da vereadora Maria, o Bloco do nosso amigo Alexandre 

Tenório, Azul & Preto, o Bloco da nossa amiga Janaína. Tem também o Bloco da 

nossa amiga Karla na Ouricuri que foi um sucesso e que agora tem a ressaca. 

Todos estão convidados. Também tem uma ressaca do nosso amigo Deniz no dia 8, 

dia Internacional da Mulher. 

 

Quero agradecer a presença do secretário de Infraestrutura lá no Bloco. Obrigado 

João Eudes pela presença. Está convidado para as demais festas que viemos fazer 

lá no Distrito. 

 

Agradecer a contribuição do prefeito Chico Vigário. Que, por sua vez colaborou 

com o Bloco. 

 

Quero fazer uma Indicação ao secretário de Infraetsrutura, o senhor João Eudes, 

que mande fazer a reposição de lâmpadas  da BR 316 até o Distrito Porangaba, que 

se encontra totalmente as escuras. 

 

Outra Indicação, é que na frente do Posto existe uma bueira que está afundando e 

afetando as casas de uns vizinhos. O pessoal está com medo de que as paredes 

venha ceder. Gostaria da atenção do secretário de Infraestrurura, pois precisa ser 

retificado urgentemente. 

 

Para encerrar as minhas palavras, também conto com alguns agradecimentos aos 

meus colaboradores que sempre estão presentes comigo. Lauro Antônio, Lauro 

Ferro, a toda a minha família que se fez presente, pois todos estavam presentes, 

não faltou um só. Com a família, a gente é forte, agora, sozinho, não chegamos a 



lugar algum. Ao empresário Zeca do Grão de Ouro, ao empresário Paulo. E, em 

especial ao Edinho e ao Witallo que me ajudou mais uma vez”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vendo aqui os elogios do Carnaval, só temos a elogiar a quem fez o Carnaval, 

organizou o seu Bloco e saiu. A minha amiga Karla fez o Bloco Só Mel lá na 

Ouricuri, Vossa Excelência fez o Bloco dos Amigos. É uma coisa que avaliamos, pois 

venho fazendo Carnaval na Porangaba os quatro anos durante esse mandato. Os 

últimos três anos tivemos a presença da Policia. Passava lá as 9 e 10 e depois 

voltava a meia noite, para poder fechar. Não sei o que aconteceu que o município 

de Atalaia ficou desprezado. Não sei qual foi a força ou o interesse de alguém que 

quis prejudicar os atalaienses, porque prejudicar é estar no Carnaval, há uma briga 

e termina sendo prejudicado”. 

 

Vereador Fabricio Torres (Aparte) 

 

“O vereador está falando isso, mas não tenho muito conhecimento de causa, pois 

estava viajando, mas vi pela internet que teve um Bloco que teve até helicóptero. 

Ou não? Teve um helicóptero sobrevoando aqui, onde gastaram uns 300 litros de 

gasolina. E, não teve Policia na Porangaba? Impressionante”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Em nenhum dia chegou a Policia. É isso que quero chamar a atenção dos 

atalaienses, da população. Tanta gente que diz que gosta de Atalaia, que quer fazer 

o bem a Atalaia, termina prejudicando os atalaienses. Enquanto a população ficou 

desassistida pela força do Estado, em uma tarde de Carnaval foi mobilizado 

helicóptero, SAMU, Cavalharia, cachorraria, BOPE, Pelopes e todas as Forças de 

Segurança do Estado, para se fazer presente em um Bloco de carnaval aqui em 

Atalaia. Isso é uma falta de respeito a população atalaiense. Tirar a Policia dos 

Blocos, que não teve a presença do Estado. Mas, porque foi feito um Bloco lá em 

cima, a secretária de Estado mobilizou a força policial toda para fazer um Bloco de 

Carnaval. Prejudicando a população atalaiense, pois a força policia foi toda para lá, 

mas e os quatro dias? O ano passado a policia chegava na Porangaba, na Ouricuri, 

mas esse ano não chegou. Mas, parabenizo aquela população de Ouricuri e 

Porangaba, que brincaram o Carnaval com respeito, onde não houve um incidente”. 

 

Vereador Fabricio Torres (Aparte) 

 



“Eu fiquei até impressionado com aquelas imagens. O aparato de segurança do 

Estado está de primeiro mundo. Um Bloco de Carnaval com um helicóptero 

privatizado, pois até onde eu sei aquilo lá era privado, não era público. Se não 

houve o mesmo tratamento para os outros, realmente é estranho”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Por isso que eu chamo a sociedade, chamo a força política do nosso município, a 

se pensar. Deixar uma população de 50 mil habitantes desassistida e numa tarde só 

juntar a força do Estado toda. Até o serviço de inteligência estava no meio. Acho 

que o nosso município é acolhedor, é de gente de bem e fazer isso é uma falta de 

respeito à população atalaiense. Solicito ao Ministério Público que fiscalize, pois é 

um abuso de poder”. 

 

Vereador Fabricio Torres (Aparte) 

 

“Eu não sou advogado, não sou do Direito, mas não sei julgar se tem ilegalidade. 

Acredito até que não. Mas, ficou arrepiado e preocupado quando vejo tratamentos 

desiguais. O tratamento dado a um, tem que ser dado a outro. Deveria ter sido 

dado o mesmo tratamento, em todo o Carnaval de Atalaia”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Repare o pensamento mesquinho e pequeno desse povo. Se houvesse um 

incidente no Bloco do nosso amigo Alexandre, como hoje isso estava se 

divulgando nas Redes Sociais? Foi no mesmo horário. Deus é maravilhoso que não 

houve um incidente, um homicídio. Mas, se houvesse, como não estavam as redes 

sociais, pois foi um Bloco desassistido pela força do Estado, enquanto o outro 

Bloco teve policial que ia para a guerra. Então, ficamos a pensar nessa atitude. 

Quem faz policia, faz pensando na população, no bem estar da coletividade. Não 

se pode pensar só em interesse particular. 

 

Parabenizar a população atalaiense pelo respeito e pela educação que tiveram, 

pois graças a Deus foi tudo normal”.                         

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Prestei atentamente atenção as suas palavras. Fiquei preocupado com o tema que 

foi colocado pela nobre vereador, sobre a questão da Educação. O secretário ligou 

para mim e me pediu para explicar a vereadora Camyla que o recurso que foi 



destinado para a compra do material mobiliário escolar, é uma emenda do FNDE e 

não dos Precatórios. É uma emenda de um milhão e meio de reais e está dentro 

dos padrões que exige o FNDE. Ele passou para mim que foi feito um pregão, onde 

houve a disputa entre duas empresas”. 

 

Vereadora Camyla Brasil (Aparte) 

 

“Em Adesão de ATA não existe o pregão. O recurso pode ser de um outro local. Sei 

que o vereador Ricardo recebeu a informação, mas essa informação de ter havido 

pregão destoa totalmente com uma Adesão de ATA. São duas coisas que não 

podem andar juntas”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte)   

 

“Como faço parte da Comissão da Educação fui procurar me informar e ele, atento, 

me respondeu. Disse que vai passar todas as informações para Vossa Excelência. 

Disse que quer comprar mobiliários para todas as escolas, sem exceção. É 

importante pegarmos informações, para explicarmos a sociedade o que está 

acontecendo”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Essa é uma emenda federal, nos padrões do FNDE. Foi feito um pregão eletrônico 

e foi uma empresa de São Paulo que ganhou esse pregão eletrônico. Esse recurso é 

desde 2017 e estava preste a voltar. Temos até que agradecer ao secretário, porque 

é uma compra de equipamentos, para dar uma estrutura melhor as escolas e as 

secretarias.  

 

A senhora, vereadora Camyla, com todo o respeito, está no seu papel, mas temos 

que ver a tramitação. Vivemos em uma democracia, as ideias são diferentes, mas 

trabalhamos em prol da população. Tenho certeza que essa Câmara é bem atuante 

e esse ano temos que ter a preocupação, pois tem coisas que aparecem muito e as 

vezes a gente se antecipa e termina, as vezes sem querer, prejudicando a 

população num projeto. O interesse maior nosso é pensar no bem estar da 

população. Se vem um projeto de resolver estrada e uma quadra de esporte. Vejo 

muito falatório, ninguém vê as coisas que acontecem de bom no município. As 

vezes tem 99 coisas boas no município e uma ruim, o cara não viu as 99, só foi na 

ruim. 

 



Nos Grupos de WhatsApp, citaram até o meu nome e o do Marivaldo, pois tem 

uma obra inacabada lá na Porangaba. Em que ano começou essa obra? Foi na 

gestão de quem? As vezes começou a obra, antecipou o dinheiro e não foi feita. 

Tem um processo para se resolver e iniciar essas obras. A exemplo daquela quadra, 

que a gestão tá tentando resolver para conclui, pois quem vai ganhar é a 

população. Qual o político que não quer melhoria para o seu povo? Se deixar uma 

obra para prejudicar a sua população, então esse não é político. O político pensa 

no bem estar da população. 

 

Uma Indicação que faço aqui é sobre a Avenida do nosso Carnaval. Solicito a 

Equatorial uma revisão nessa Avenida aqui. Que ela coloque toda a eletrificação de 

um lado e outro da rua, e tire os cruzamentos, pois passam vários trios altos. Faça 

isso tanto aqui, como na Vila, porque precisamos ter o Carnaval, mas sem perigo”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Podemos ampliar essa Indicação para o Distrito Branca. Ele também é muito 

prejudicado nas festas de Carnaval, pois os trios não conseguem passar”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Sou aquele trabalhador, que trabalha sem divulgar o seu trabalho. Essa época de 

política todo mundo que aparecer. Passa três anos e você não vê o político passar, 

mas vai chegando a eleição e o cara já anda com o vidro do carro aberto para a 

poeira entrar. O cara que não levantava a mão, já colocou uma escora para andar 

com a mão levantada. Que nesse ano a população veja quais os políticos que 

realmente trabalham, que fazem as Indicações. Mas, tenho certeza que o meu 

papel, reconhecendo a votação que tive neste município, venho trabalhando pela 

minha região e pelo meu município, dentro do que posso. Tento levar estrada, 

tento levar iluminação, Saúde e tenho certeza que vou buscar nos órgãos federais,  

estaduais, com as amizades que temos. 

 

Passava naquela federal e o pessoal começo a falar que estava tendo assalto. 

Conversando com o Guarda Federal que estava lá, informei que estava tendo 

assalto e que iria fazer uma Indicação ao DNIT. Lá em União dos Palmares estava 

acontecendo a mesma coisa, mas tiraram as lombadas de lá. Fiz a Indicação dia 18, 

onde foi aprovada pelos vereadores. Quando foi no dia 28 já tinha gente fazendo 

vídeo dizendo que solicitou, isso para aparecer. Tem coisa que a gente analisa, do 

cara pregar as coisas que não é e que não faz. Como solicita uma mudança, se você 

pessoalmente não faz, não trabalha com a mudança? Ele mesmo não dá o exemplo 



pessoal. Se chegar a Administração, que exemplo ele vai dar ao município e de que 

forma vai governar?”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Tratamos do assunto na sessão anterior, com relação de fazermos um 

Requerimento conjunto ao Governador, para que ele mobilize para a abertura do 

Matadouro de Viçosa. O vereador Mauricio como tem contato direto e uma 

amizade muito pessoal com o presidente Eduardo Tenório, nosso amigo e parente, 

que ele tome a frente disso e mobilize os vereadores do Vale do Paraíba, para a 

gente vê se isso desencadeei”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Para finalizar, só tenho que parabenizar a gestão pelo apoio que deu aos Blocos, 

que deu no Carnaval de cada região. Se não fosse esse apoio, ficava inviável de 

fazermos esse Carnaval”. 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Gostaria de lembrar a Vossa Senhoria que a gente além de acatar a decisão de 

Vossa Senhoria no pedido de retirada, solicitamos que fosse feito um pedido direto 

ao DNIT para que cedesse aquele prédio em parceria, talvez até para a Guarda 

Municipal, como forma de salvar o patrimônio do Estado que está lá abandonado”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“É bom salientar que cada um tem a sua particularidade aqui dentro desta casa,  

mas, até mesmo na busca dessa particularidade, quem ganha com tudo isso é a 

população. 

 

Quando cheguei a esta Casa, fui abordado pela vereadora Camyla que me falou do 

projeto de lá Associação da Usina Ouricuri e me disse até que tinha conseguido o 

voto do vereador Mauricio”.  

         

      


