
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereadora Neide Miranda 

 

“Estamos aqui nesta sessão ordinária, após uma festa da democracia. Domingo, dia 

15 de novembro, foi a nossa eleição em todo o Brasil para prefeito e vereadores. 

Aqui em Atalaia não foi diferente, foi escolhido para nossos representantes de 

Atalaia, democraticamente. 

 

Quero aqui agradecer aos meus eleitores, a minha equipe maravilhosa que não 

mediu esforços para ir pra rua e brigar por cada voto de Neide Miranda. 

 

Agradecer a minha família Miranda. A todos os Mirandas que votaram em mim e 

confiam na Neide Miranda. Muito obrigada. 

 

Agradecer aos meus filhos. A Renata que passou 20 dias internada durante essa 

campanha, mas que estava nas redes sociais, trabalhando e sempre pedindo voto 

por mim. Ao meu filho Caio, que é um baluarte, que está nas ruas a cada minuto. 

Ao meu marido Rinaldo, que não mediu esforços para me apoiar em todos os 

momentos, de todas as maneiras. 

 

Eu sou uma pessoa feliz, porque tenho uma equipe boa. Agradecer a Marilene, a 

Lorena que tava nas ruas, a minha filha. 

 

Democracia é isso. Na Bíblia está escrito que há tempo para tudo. Se não deu para 

chegar até aqui, a culpa não foi dessa equipe e nem da Neide Miranda. Política é 

isso, é um jogo. Você entra, você ganha ou você perde. 

 



Na Bíblia em Eclesiástico, diz que há tempo para tudo. Esse tempo meu parou. Vou 

fazer outras coisas e deixar que aqueles que ganharam, venham trabalhar em prol 

da nossa cidade.  

 

Parabenizar a Camyla que ganhou pra vice. Peço a Camyla que como você batia 

tanto aqui como vereadora, que agora como vice, faça muito mais pela nossa 

cidade. Até porque o pessoal confiou e você está aqui eleita. Faça mesmo, arregace 

as mangas e vá trabalhar por esse município, porque ele precisa de pessoas que 

realmente queiram trabalhar. 

 

Aqui nesta Casa, tem dois pedidos meus. Desde 2010 que luto para que o Jagatá, 

São Sebastião e as adjacências, sejam pavimentados. Agora foi aprovado neste 

Programa Minha Cidade Linda, onde o governador se comprometeu em fazer tudo 

isso. Peço a vocês, vereadores reeleitos, que briguem, para que o Jagatá e aquelas 

adjacências, tenha cara nova e dê dignidade para aquelas famílias que ali residem.  

 

Também tem nesta Casa um Requerimento meu, que ali seja feito na Praça de La 

Salete, um lugar de oração e erguido uma estatua de Nossa Senhora de La Salete, 

pelas mães que rezam pelos filhos. Para que Atalaia diminua as drogas e que os 

filhos de Atalaia tenham uma vida melhor, com mais saúde e mais dignidade. 

 

Então, há tempo pra tudo. E o meu tempo aqui na Câmara vai acabar no dia 31 de 

dezembro. Mas, não fiquei triste, de maneira alguma. Deus sabe que o meu 

coração está tranquilho, porque tenho outros afazeres. Tenho muito a dar por essa 

terra, pois sou funcionária de Atalaia, sou médica desta terra e tenho que trabalhar 

ainda mais pelo meu povo. Eu continuo a disposição da população, para trabalhar 

para uma melhor saúde do meu município. 

 

Tive 727 votos. É a democracia, é o que o povo quis. Agradeço de coração a todos 

e desejo a todos vocês, sucesso e trabalhe mais para a nossa terra. Que tragam paz 

para a nossa terra e que tudo de bom aconteça. O meu muito obrigada a todos e 

um bom dia. 

 

Gostaria de mandar uma Moção de Parabéns para Nadja Miranda de Oliveira, que 

aniversariou no dia 16 de novembro. Que Deus abençoe e que cubra de bênçãos”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Excelentíssimo senhor presidente desta Casa, vereador Alexandre Tenório, através 

do qual o saúdo a todos os vereadores. Senhores e senhoras atalaienses que me 



acompanham através das minhas redes sociais, através das transcrições do Atalaia 

Pop. 

 

Inicio as minhas palavras mais uma vez agradecendo, mais do que nunca, a Deus. 

Agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui nesta Tribuna, 

fazendo uso dela, como representante do povo de Atalaia que sou, que estou. 

 

Agradecer a Deus por ter me honrado, por ter me sustentado, por ter me 

prometido e cumprido com a promessa dele. Deus é Deus e não precisa provar 

nada para ninguém, mas aquilo que deus promete, eu creio que Ele cumpre e é fiel 

para cumprir. Assim foi na minha vida e assim foi nesta eleição. 

 

Deus, ao longo desses últimos anos, usou algumas pessoas, servos dele, pra mim 

fazer uma promessa, pra que eu me mantivesse firme, forte e corajosa, porque 

Deus colocaria a chave da cidade nas minhas mãos. E, por muito tempo muitas 

pessoas não entenderam, por vezes as pessoas me taxaram de louca, de 

vereadorazinha, de pessoinha, sempre no diminutivo. Mas, eu tenho um Deus que 

tido pode, que tudo vê e que o silencio por muitas vezes é a melhor resposta que 

podemos dá. Mas, quando Deus nos honra, ele honra para toda a platéia. E assim 

foi nesta eleição. 

 

Uma eleição muito árdua, muito dura, com palavras duras, com gestos duros e por 

muitas vezes desesperados de algumas pessoas, que esqueceram que o palanque 

deve ser utilizado para discutir propostas. E, não para atacar pessoas. Vocês, os 

meus colegas vereadores e vereadoras que aqui estão, todos sabem da minha 

conduta. Fiz e faço oposição nesta Casa sempre com muita coerência. Nunca me 

utilizei da Tribuna para denegrir o pessoal de ninguém. Nunca utilizei aqui para 

denegrir o  pessoal de ninguém, muito menos com denunciações caluniosas. Com 

inverdades. Por que é muito fácil, quem tem boca diz o que quer. Sempre subi aqui 

para cobrar e representar, o meu povo, a minha gente. O povo que me confiou o 

voto, sempre tratando de questões administrativa ou a falta delas, muitas vezes. 

 

Durante a campanha também foi dessa forma, mesmo eu sendo atacada 

pessoalmente. Sempre tratei da forma mais correta. Aos vereadores, meus 

companheiros e minhas companheiras, em cada casa que eu entrei, eu desafio a 

uma pessoa que diga que entrei nunca casa e denegri a imagem de qualquer 

vereador, ou que de forma sorrateira, eu tenha tentado tomar o voto de ninguém. 

Até porque, voto não se toma, se conquista. 

 



As pessoas que atiraram pedras, as pessoas que se desesperaram, o povo deu a 

resposta. E, a essas mesmas pessoas o que eu desejo é vida longa, para que vejam 

o nosso trabalho próspero, porque iremos arregaçar as mangas, sim.  

 

Sabemos que temos muito trabalho pela frente. Sabemos que o caminho não vai 

ser fácil. Em cada canto que andei, dizia as pessoas que não será um milagre. Não é 

no dia primeiro de janeiro que tudo vai está ótimo e perfeito, pois sabemos que 

são anos e anos de descasos no nosso município. Quem anda nos quatro cantos 

do nosso município, sabem que o descaso assola. Mas, as pessoas não tiveram 

medo. Tiveram medo, mas se utilizaram da maior arma que a democracia dá as 

pessoas, que é o voto. É no momento do voto que todos são iguais, tem o mesmo 

valor e pode fazer o que quiser. E, assim foi feito. Foi uma eleição silenciosa, onde 

as pessoas estavam nas ruas em silencio, amedrontadas ainda, mas todas com o 

coração aberto para a mudança. A ampla maioria chegou lá e escolheu por 

mudança, porque o nosso povo clamar por essa mudança, clama por esse respeito 

e clama por pessoas que verdadeiramente tinham essa missão e esse objetivo. 

 

Por muitas das vezes disseram, vereadorazinha que vai ficar desempregada. Eu não 

ficaria desempregada, porque a Câmara não é a minha profissão, é a minha missão, 

que é representar o povo de Atalaia. Mas, a minha profissão eu cuido dela quando 

desço daqui e onde quer que eu esteja. 

 

Nunca vi uma política em Atalaia desse jeito, quanto mais contra duas mulheres. 

Éramos duas mulheres, por muitas vezes apedrejadas, atacadas e esqueceram que 

somos mães, profissionais, donas de casa. E, somos cidadãs que merecem respeito. 

Tudo isso foi esquecido durante esta caminhada, mas, quem justifica é Deus e 

quem dá a resposta é o povo. 

 

Quero agradecer a toda a população atalaiense, que independente da sua escolha 

de voto, todas abriram as suas casas, deixaram que nós entrássemos, sentássemos 

nos sofás, nas calçadas, seja onde for, porque lugar de mulher é onde ela quiser. 

Debulhamos feijão, sentamos nas calçadas, carregamos carro de mão, andamos em 

garupas de motos e isso não denigre a nossa imagem, porque lugar de mulher é 

onde ela quiser. 

 

Agradeço esse respeito do povo atalaiense, que nos recebeu. Por muitas das vezes 

tinha até o adesivo do adversário na porta, mas, quando nós entravamos nas casas, 

tinha o nosso adesivo nos pés das imagens. Era assim que funcionava. E, não seria 

diferente o resultado das urnas. 

 



Agradeço também a Cecília Rocha, que confiou em mim, que esteve comigo e pra 

qual eu abri o coração, junto com o povo atalaiense. Abrimos o coração para ela e, 

foi através dela que o povo voltou realmente a sonhar que viveremos dias 

melhores. 

 

Trabalharemos muito. Sabemos que o caminho vai ser difícil, longo, mas com 

muito respeito, com muita humildade e pés no chão, seguiremos firmes, de mãos 

dadas e com um único objetivo, o objetivo de honrar cada voto, honrar cada 

atalaiense que se libertou e que fez a democracia ser soberana e de escolher a 

verdadeira mudança para o nosso município. 

 

Me utilizo da Tribuna hoje para agradecer. Estou com o meu coração hoje 

transbordado de gratidão. Em todos os meus discursos eu disse, não vou retrucar 

ninguém, porque o coração só transborda aquilo que está cheio. O meu coração e 

o coração da grande maior parte de Atalaia, estava aberto para a mudança. E, é 

junto com eles e com os demais também, que trabalharemos juntos. Vai ser um 

Governo para todos, para toda a população atalaiense. Para os atalaienses e com 

os atalaienses. Precisamos sim dos atalaienses para fazer essa mudança. 

 

Agradeço também ao comércio e a todos que nos acompanhavam e que todos os 

dias eram chamados de maloqueiros, marginais, fedorentos, pobres, seja o que for. 

Mas, a população de Atalaia deu a resposta. 

 

Quando muitos postavam que teríamos a resposta nas urnas, que levaríamos 

chutes na bunda, nós esperamos a resposta das urnas, que é soberana. E, a 

resposta das urnas foi, a forasteira e a vereadorazinha libertou o povo de Atalaia. É 

a vez das mulheres e lugar de mulheres é onde ela quiser. 

 

Agradeço aos meus amigos e amigas vereadoras. Não estarei aqui com vocês no 

ano que vem, mas podem ter a certeza, contem comigo e espero contar com vocês 

para que possamos fazer uma Atalaia cada vez muito melhor”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Quero aqui registrar a presença do Procurador Geral do município, Dr. Márcio 

Roberto. Seja bem vindo em nosso meio”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Parabéns Camyla pelo seu discurso. A gente sabe, como muitos também sabem, 

que muitas das suas palavras foi tudo do que eu passei. Hoje é dia de muita 

gratidão. Agradecer a Deus e depois ao povo de Atalaia. 

 

O meu agradecimento mais que especial no dia de hoje, para todos os que 

acreditaram, confiaram e acompanharam a Janaina do Cal, vai pra ele, essa vitória é 

dele, do meu esposo Cal. Que com seu jeito simples, calado, seu jeito diferente de 

fazer política, muitas vezes chamado de bestão, disso e daquilo outro. Mas, ele 

sabe fazer política. E, domingo foi comprovado, onde nós alcançamos pela sexta 

vez uma vaga nesta Casa. Tudo isso graças ao trabalho dele e a confiança que o 

povo tem no Cal. Muito obrigada Cal. As pedras que atiraram em você, fui 

chamada de Judas e muito aplaudida quando o candidato me chamou de Judas, a 

minha colega vereadora Maria da Comesa quase pulou do palanque de tanto 

aplaudir. Infelizmente ela não me conhece, não conhece o meu coração. Mas, a 

gente ficou calado, fizemos nossa campanha sem palanque, com os pés no chão, 

de casa em casa e levando a nossa palavra, levando as nossas propostas, aos 

nossos amigos. O palanque, se eu estivesse lá, tivesse até perdido, que era o desejo 

de muitos. Até secretária foi criada e dada a outro colega, para derrubara a Janaína 

do Cal. 

 

Mas, aquele que faz o seu trabalho honesto, que para vencer não precisa pisar e 

nem maltratar e denegrir ninguém, ele chega a alcançar os seus objetivos. Meu 

sentimento hoje é realmente só de gratidão. Tenho certeza que as pedras que 

jogaram tanto, vou conseguir mais e mais calçamentos para a minha cidade, 

principalmente para o meu Distrito Branca. 

 

Tive uma votação expressiva e a maior votação da historia de Atalaia, no Distrito 

Branca, com 526 votos só lá. Isso é o reflexo do meu trabalho, do trabalho do meu 

marido e do trabalho da minha equipe. Não precisava chegar na casa de ninguém 

pra mentir, pra prometer, porque o meu trabalho estava sendo mostrado e as 

pessoas conhecem a Janaína do Cal, conhecem o meu coração e sabem da verdade. 

 

Quero agradecer aos colegas que estão aqui e alguns que não estão, pois não 

quero agradecer a todos. Aos que aqui estão, quero agradecer de coração pelas 

palavras que me deram de apoio, de incentivo. Aqui éramos adversários políticos 

no pleito eleitoral e não inimigos. Mesmo na situação que eu estava, 

principalmente você Marcos, sempre foi um grande amigo, sempre me deu 

palavras de incentivo, apoio e me encorajando para seguir da forma que vínhamos 

conduzindo. Muitas vezes o choro veio, a garganta ficou entalada, mas a gente 

segurou firme, calado e hoje a vereadora Janaína do Cal está transbordando de 



felicidade, com a alma lavada, com o coração limpo e muito feliz. Coração aberto, 

com certeza.  

 

Muito feliz com a minha vitória e com a sua vitória. Conte com esta vereadora aqui 

nesta Casa, mais do que nunca. 

 

O meu muito obrigada a todos de coração. Fiquem todos com Deus. Para quem 

não acreditava, quem torcia contra, pra quem trabalhou contra, vai aguentar a 

vereadora Janaína do Cal aqui por mais quatro anos, se Deus permitir. 

 

Mais uma vez Cal, muito obrigada por tudo, por sua força, por sua coragem, pela 

sua sabedoria, pelas vezes que você me mandou ficar calada e aguentar, que a 

resposta seria dada as cinco horas da tarde do domingo. E, a resposta foi dada e 

nós fomos os vencedores e eles, os perdedores”. 

 

Vereador Toni Barros 

 

“Venho aqui neste momento agradecer primeiramente a Deus por ter me 

concedido esta grande vitória. Mesmo ele não estando aqui, quero agradecer em 

memória ao meu pai, o saudoso Manoel Barros, que foi quem tudo começou, foi 

quem começou o plantio e hoje ainda estamos colhendo os frutos que o meu pai 

plantou nesta cidade. 

 

Quero agradecer também ao meu querido irmão, meu pai, meu amigo, meu tudo. 

Marconde Barros, que sempre esteve ao meu lado nos momentos bons, nos 

momentos ruins, em todos os momentos da minha vida. Estamos sempre juntos e 

unidos. 

 

Quero agradecer a minha mãe. Aquela guerreira, que sempre está ao nosso lado. 

Aquela mulher com aquela fortaleza que tem, sempre ao nosso lado, nos dando 

força, nos apoiando e orando por nós.  

 

Enfim, quero agradecer a todos os meus amigos. Aos 1099 amigos que nós temos 

em Atalaia. Há quatro anos atrás, tive 689 votos. Sai de baixo para o pódio, graças 

a Deus e graças ao trabalho que eu desempenhei durante esses quatro anos no 

município de Atalaia. 

 

Peço a Deus que me dê forças, que me direcione, para que eu possa fazer mais e 

mais. Esse é o meu sentimento e a minha vontade, de sempre lutar pelos meus 

amigos, de sempre lutar por Atalaia, pela melhoria do município de Atalaia. 



 

Quero agradecer a todos os cidadãos atalaienses que abriu as portas para Toni 

Barros entrar. Que firmaram compromisso com Toni Barros e graças a Deus 

honraram. 

 

Não tenho nem palavras para agradecer, porque foi uma vitória realmente 

grandiosa. Mas, eu esperava isso, porque Toni Barros trabalhou os quatro anos ao 

lado dos seus amigos. Toni Barros sempre honrou os seus amigos. Sempre estive 

ao lado do povo. Então, nada mais justo do que ter essa vitória ao lado do povo. 

 

Parabenizo a todos os amigos que tiveram êxito nessa eleição. Os que não tiveram, 

eu digo que é assim mesmo. Nós já passamos por isso também. É levantar a 

cabeça e dar a volta por cima. 

 

Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos os atalaienses. Estarei sempre a 

disposição de todos os amigos, de todos os atalaienses, durante os próximos 

quatro ano, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos os amigos que lutaram 

ao lado de Toni Barros”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Quero registrar a presença do futuro vereador desta Casa, o vereador Neto Acioli, 

que foi eleito. Parabéns Neto, sua vitória foi merecedora. Você vinha lutando para 

isso. Lhe desejo sabedoria, inteligência e que vá se acostumando com essa Casa”. 

 

Vereador Marivaldo Souza 

 

“Primeiramente agradecer mais uma vez a Deus por mais uma oportunidade de 

estar aqui e também quero agradecer a Deus por me ter concedido dois mandatos, 

porque não foi meu, foi dele, me permitido por ele. Durante os oito anos que 

passei com vocês, só tenho a agradecer a cada um de vocês. 

 

Hoje venho aqui para agradecer os 725 votos que eu obtive dos atalaienses. 

Obrigado a todos, em especial o pessoal da Porangaba que me concederam 417 

votos de confiança. Ali é um pessoal fiel e que merece a minha gratidão. Muito 

obrigado a todos de Porangaba.  

 

Também quero agradecer uma parte da minha família que me acompanhou. 

Obrigado a todos que estiveram sempre ao meu lado. 

 



Quero também parabenizar e agradecer a minha equipe, uma equipe topada, que 

sempre estava com a bandeira levantada ao meu lado e me dando forças para 

seguir em frente. 

 

Um agradecimento especial a minha esposa, aos meus filhos e aos meus dois 

irmãos, que são meus amigos, são minhas bases, são meu tudo. 

 

Também quero agradecer a família da Tinha, da Dida. Não são meus parentes de 

sangue, mas são uma família topada que me acompanhou e me apoiou até o final. 

 

Também quero agradecer aos meus colegas vereadores, vencedores, Fernando 

Vigário, Anilson Júnior, Alexandre Tenório, Marcos Rebollo, Mauricio Tenório, 

Janaína do Cal e Toni Barros. Parabéns a todos. Vocês são merecedores de ter 

voltado a esta Casa. E que Deus conceda um bom trabalho a cada um de vocês. 

 

Também quero parabenizar o meu amigo Neto, que se encontra ali. Parabéns, um  

sonho alcançado por você. Que Deus abençoe a sua caminhada. 

 

Não poderia deixar de agradecer ao meu amigo Cicinho. Um cara que é e sempre 

foi, e sempre será meu amigo de verdade. Particularmente temos essa amizade. Foi 

o vereador que batalhou e conseguiu chegar lá. Que Deus lhe conceda mais um 

mandato de grandes trabalhos aqui nesta Casa. 

 

Vereadora Camyla, obrigado por suas palavras. Sempre lhe admirei e sempre irei 

lhe admirar e você sempre estará no meu coração. 

 

Quero agradecer mais uma vez ao presidente Alexandre Tenório, por sempre ter 

me conduzido a sua amizade especial. Aqui dentro desta Casa, não tenho o que 

reclamar de você. Muito obrigado”. 

 

Vereador Alexandre Tenório - Presidente 

 

“Ouvindo suas palavras o que tenho para lhe dizer é que você foi um dos 

vereadores nesta Casa, como eu já me referi muitas vezes ao vereador Marcos 

Rebollo, que me aproximei muito. Também do vereador Mauricio. Foram três 

amizades sinceras, honestas e fiel que o vereador Alexandre fez nesta Casa. A 

política que me deu isso. Tenho negócios particulares com Vossa Excelência. Tenho 

a reciprocidade de Vossa Excelência, mas, o mais importante que posso dizer que 

tenho de Vossa Excelência nesta Casa, além da consideração que Vossa Excelência 

tenha para comigo, aí vou sair da posição de presidente e o senhor da de vereador, 



e vou tratar agora de você. Tenho aqui você o amigo Marivaldo Souza. Conte 

comigo no que você precisar. 

 

Sempre procuro conduzir a minha vida com alguns conselhos que o meu pai me 

dava. Muitas e muitas vezes escutei meu pai dizer assim, meu filho, seja amigo dos 

seus amigos. E, você Marivaldo, é meu amigo”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Quero aqui saudar o Plenário em nome do meu amigo Marivaldo, Neide Miranda, 

Ricardo Calheiros e Quinho do Portão. Quero aqui ser solidário com os amigos que 

convivi por oito anos, Marivaldo, Ricardo e Neide e por quatro anos com o Quinho. 

E, mais de 30 anos vividos perto do Quinho, que é um vizinho meio. Aqui, no 

centro da cidade, temos o prazer de ter vereadores próximos. 

 

Presidente Alexandre, a recíproca é verdadeira no que você falou. A política ela une 

e separa pessoas. A política tem hora que perde a essência, quando parte para os 

ataques. Então, eu preferi usar dos palanques, das redes sociais e do microfone 

desta Casa, para realmente pregar projetos, pregar lealdade ao meu povo que me 

conduziram por três vezes aqui.  

 

Os amigos que fiz, levarei para sempre o respeito e a gratidão, pelo conhecimento, 

sabedoria e poder discutir com pessoas que nunca tinha visto na minha vida. A 

política os trouxe para perto de mim. A exemplo da Janaína, da Camyla, que foi 

minha amiga, mesmo quando não tinha mandato, foi a pessoa que a gente 

abraçou aqui e hoje está aqui como vice-prefeita. 

 

Quero aqui dizer a toda população atalaiense que sou um homem feliz e milionário 

aqui na cidade de Atalaia. Não é dinheiro não gente, sou milionário de amigos. 

Falei no palanque que eu e o Chico Vigário, somos milionários de amigos. 

 

Falando de Chico Vigário, quero aqui agradecer a oportunidade que foi dada ao 

vereador Marcos Rebollo, em fazer parte do seu palanque e fazer parte do MDB, 

um grupo gigante. Eu fui leal até o dia 15 de novembro, até a hora de fechar as 

urnas. Marcos Rebollo foi um vereador que lutou, brigou e tnho a postura de 

chegar aqui e olhar nos olhos de cada um, que fiz o meu papel, fui até além, pois 

quando entro num grupo e visto a camisa, visto para vencer. Essa é a marca 

registrada do vereador Marcos Rebollo, junto ao povo atalaiense e também a 

classe política. 

 



A minha gratidão ano atrás ao ex-prefeito Zé do Pedrinho, que me deu a 

oportunidade de fazer parte do grupo dele. Fui vitorioso naquele grupo. Agradecer 

ao Chico na eleição passada, quando era do PRTB e agora pelo MDB”. 

 

Vereador Marivaldo Souza – Aparte 

 

“Também gostaria de agradecer a oportunidade que tive do prefeito Chico Vigário, 

em participar do grupo dele. Também tive a oportunidade de estar ao lado do 

Chico, fui até o final, fui fiel, cumpri com o meu dever como candidato ao seu lado. 

Quero desejar a ele tudo de bom, pois a vida continua. A minha parte eu fiz ao 

lado dele, como também fiz ao lado do eterno Zé do Pedrinho. Obrigado Chico e 

ao presidente do MDB, Júnior Vigário, por me  permitir fazer parte da bancada do 

MDB. Não fomos vencedores, mas temos que saber ser humildes também na 

derrota”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Aqui também o meu agradecimento a lealdade que o presidente do MDB, Júnior 

Vigário teve comigo. Quero aqui parabenizar pelo trabalho que ele fez para o seu 

pai, para o MDB. 

 

Deixar a minha gratidão aos Guardas Municipais de Atalaia. Muito obrigado GM 

Atalaia, pelo comprometimento, luta e reconhecimento que vocês tiveram com o 

vereador Marcos Rebollo, vindo mais de 70 ou 80% da Guarda e acreditar nesse 

vereador que é guarda e que defende a classe dele. 

 

Aos amigos da Educação, aos amigos da Saúde, aos amigos mototaxista, da 

complementar, a família Marcos Rebollo. A minha família é Atalaia. 

 

Agradecer ao Jurídico, ao Dr. Márcio, ao Dr. Clevison, que domingo ligou para mim 

para dar aquela palavra de incentivo, de força. Quero aqui parabenizar a todos os 

atalaienses que abriram suas portas para o vereador Marcos Rebollo, na Ouricuri, 

Porangaba, Branca, Gavião, Sapucaia, Santo Antônio, Olhos D’água. Eu sou muito 

grato. Eu não tenho palavras para dizer a você do tamanho da minha gratidão. 

 

Quero dizer a vocês que o trabalho continua. A responsabilidade com esse 

município, com esse povo não vai parar por aqui. A partir de 2021, se inscreve uma 

nova página na historia de Atalaia. E, tenha certeza que Marcos Rebollo vai 

participar desse livro, dessa historia, com decência, com coragem, com 

comprometimento com o povo dessa terra. Foi para isso que fui eleito. 



 

Encerro o ano de 2020, um ano problemático, um ano triste para todos nós, onde 

muita gente perderam seus entes queridos, seus empregos, por conta dessa 

pandemia. Dizer que sobrevivemos a algumas coisas ruins que vieram para a nossa 

cidade, nosso estado, nosso país. Eu venci o Covid, venci o ataque de um cão feroz 

e agora vencemos uma batalha da política, uma das mais difíceis que teve. Mas, a 

população atalaiense acreditou mais uma vez e me reconduziu para estar aqui. 

 

Neide, Marivaldo, Quinho e Ricardo, não fiquem tristes, as vezes vocês não 

perderam. Deus trabalha de uma forma que vocês não vêem agora, mas, lá na 

frente, vocês vão vê como foi bom para vocês. Foi livramento. 

 

Quero dar as boas vindas ao Neto Acioli, ao Anderson, ao Cicinho Melo que é 

nosso amigo particular, dar as boas vindas ao Tacinho que já conhece o Regimento 

desta Casa e agora vem para mais um mandato. Parabéns aqueles que não 

chegaram, mas foram bem votados e lembrados pelo povo atalaiense. 

 

Quero dizer que ser sustentação, não é se deixar se desmoralizar. Vereadores 

eleitos, pensem bem nessa frase. Ser sustentação não é deixar se desmoralizar ou ir 

de encontro ao direito do povo. Fui eleito para representar 50 mil habitantes. 

Muito obrigado. A vitória de Marcos Rebollo não foi só minha, foi do povo 

também”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Hoje é dia de agradecer. Agradecer os 1048 votos obtidos pelo vereador Mauricio 

Tenório em todo o município de Atalaia. Agradecer ao Zé Maria lá da Flor da Serra, 

que sempre está aqui presente para nos prestigiar. Obrigado Zé Maria pelo apoio e 

os votos que obtive lá em Flor da Serra. 

 

Venho aqui para agradecer ao nosso prefeito Chico Vigário, ao presidente do MDB. 

Com toda a sinceridade, eu faria tudo de novo. Ia para a campanha tudo de novo, 

pois sei a dedicação e o respeito que o prefeito Chico Vigário tem por Atalaia. Sei o 

trabalho que ele tem prestado e que vai fazer falta lá na frente. Mas, tem um dito 

popular que se diz, todo povo tem o governo que merece. Desejo sorte a quem 

ganhou. 

 

Estou aqui na Câmara para fazer o meu papel de vereador, aprovar as leis e os 

projetos que vim a favor da população de Atalaia. Mesmo ficando na oposição, não 

vou nunca votar contra um orçamento do município de Atalaia, pois tenho a 



certeza que ali dentro daquele orçamento tem o direito da saúde, o direito dos 

professores e o direito de todos. Vou questionar tudo nesta Casa, como oposição, 

mas nunca vou votar contra o orçamento. Vou emendar, vou discutir emenda 

substitutiva, modificativa, mas nunca votar contra. Estou aqui para fazer o meu 

papel e defender a população de Atalaia. 

 

Vereador Marcos, fomos eleitos, tivemos mais de mil votos, até brincava com você 

que tinha que chegar nesse grupo dos mil votos. Graças a Deus Atalaia reconheceu 

o trabalho do vereador Mauricio Tenório e eu fui para o top 5.  

 

Vereador Marivaldo, fico triste por Vossa Excelência, pois sei o trabalho de Vossa 

Excelência. Aquela região vai perder muito. 

 

O vereador Ricardo Calheiros que tem o meu respeito e o meu carinho. Um grande 

vereador que essa Casa vai perder. 

 

A vereadora Neide Miranda, minha amiga particular, que gosto muito dela e a 

respeito muito. Atalaia também vai perder muito, pois tenho certeza que seu 

trabalho, Vossa Excelência faz bem feito. 

 

Ao meu amigo Quinho do Portão, que tem um trabalho em Atalaia. 

 

A vida é assim, tem que ganhar uns e perder outros, para renovar. 

 

A nossa função nesse parlamento é defender o nosso povo. A política passou e 

agora a gente tem que trabalhar pensando no desenvolvimento da nossa terra, do 

nosso município. Que as promessas de campanha sejam cumpridas. O que 

prometeram se cumprir vai ser bom pra população de Atalaia. A gente deseja sorte. 

 

Faço tudo de novo. Um cara que tenho um respeito imenso é ao prefeito Chico 

Vigário. Me convidou para ser o líder da bancada e graças a Deus conduzi esta 

Casa com os meus pares e aprovamos as matérias em beneficio de Atalaia. 

 

Mas, a política tem dessas coisas. A gente perde, ganha, levanta a cabeça, mas o 

trabalho continua. 

 

Vereador Toni, Marcos, Janaína, Neto, Lays Melo. Desejo boas vindas a todos que 

foram eleitos. Tenho certeza que essa Casa, seja unida para votar as matérias em 

prol do nosso município. 

 



Não sei ainda qual o meu papel, pois o futuro a Deus pertence. Mas, estou aqui 

com a consciência limpa que fiz o meu papel e faria de novo, que é ter apoiado o 

prefeito Chico Vigário. Estou aqui com a consciência tranquilha e reeleito, para 

trabalhar por esse município, independente de quem seja o prefeito. Agora, que 

faça o correto, pois se não fizer o correto o vereador Mauricio vai ser vigilante 24 

horas, para também fazer as denuncias que for necessária nesta Tribuna. Em prol 

da população de Atalaia eu vou defender, mas onde existir erros, o Mauricio 

Tenório não vai se esconder de mostrar os erros. 

 

Estou aqui coerente, mas vigilante. A essa população maravilhosa que deu a vitória 

ao Mauricio Tenório, desejo um abraço. Mauricio Tenório mesmo sem prefeito, não 

vai deixar de ajudar a população, pois Mauricio Tenório tem amizade, tem 

deputado para ajudar, tem amizade em Maceió, tem amizade na Saúde. Quem 

pensar que por não ter prefeito não vou trabalhar e fazer o mesmo papel que 

venho fazendo, está enganado, porque vou usar o meu mandato para ajudar a 

minha população, defender os votos que tive e defender a população de Atalaia”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Quero a compreensão de todos os vereadores, pois tem aqui umas Moções de 

Congratulações e uma Indicação do vereador Alexandre, que tenho certeza que 

vocês irão permitir que eu leia e entre em votação. Nessa rua que foi construída 

agora e ainda vai ser inaugurada, no Loteamento Isa Medeiros, vamos homenagear 

o nosso amigo Tutú. Era lá onde ele morava, lá na Fazenda Araguaia. A gente 

denomina aquela rua como Rua José Matias de Morais, o Araguaia. 

 

Indicação 016 de 2020, onde Indico depois de ouvido o Plenário, ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Francisco Luiz de Albuquerque, solicitando do mesmo a 

denominação da rua do Loteamento Isa Medeiros, o antigo Campo do Torino, de 

José Matias Morais, o Araguaia. Alexandre Antonio Vieira Tenório, vereador, 

presidente 

 

Convido o vereador Marcos Rebollo, vice-presidente desta Casa, para assumir a 

presidência, pois irei usar a Tribuna”. 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente substituto 

 

“Convido o presidente Alexandre Tenório para fazer uso da palavra”. 

 

Vereador Alexandre Tenório 



 

“Senhoras e senhores na pessoa do Dr. Márcio Roberto, meu amigo particular e 

meu primo, saudar a Câmara de Vereadores, as autoridades. Na pessoa do nosso 

amigo Jaminho Brasil, saudar a população aqui presente. 

 

Agradecer ao grupo do Alexandre Tenório, na pessoa do meu amigo João Vitor. 

Estender a esse grupo, que foi quem fez a diferença, para que me reconduzisse a 

mais quatro anos nesta Casa. Eu tentei passar para o grupo e o grupo passar pra 

população que tirasse da cabeça que não tem aqui vereador mais votado, menos 

votado, vereador eleito, vereador que perderia a eleição. 

 

Eleição só se ganha quando abrem as urnas. A verdade é essa. Agradecer os 969 

votos que tive. Foram com esses votos e o nosso grupo, que nos conduz a mais 

quatro anos de luta, trabalho e dedicação aos aproximadamente 50 mil habitantes 

que tem Atalaia. 

 

Parabenizo a vereadora Camyla, que a partir de 2021 será a nossa vice-prefeita. 

Parabenizo a prefeita eleita, Cecília. 

 

Digo aqui sem medo de errar, pois todos sabem da coerência e da prudência que o 

vereador Alexandre conduz não só a situação política, mas a minha vida particular. 

A minha consideração e respeito para com o prefeito Chico Vigário, ela é enorme. 

Não tenham duvidas nenhuma que ara se fazer e para se chegar até onde o Chico 

chegou, isso é um caminho muito longo para se percorrer. Não estou dizendo que 

é impossível, até porque se começa na política de Atalaia, já desde o mandato 

passado, muitos políticos novos. Tem pessoas jovens fazendo parte da Câmara e 

parte diretamente da política de Atalaia. Mas, de coração aberto e com o 

sentimento de gratidão, o Alexandre conseguiu, apesar de muitos dizerem que iria 

estourar de votos, onde uma parte do grupo deixou transparecer isso e sabemos o 

que acontece, pois favoritismo não é bom para ninguém. 

 

Com tudo isso, eu ainda consegui quebrar mais um recorde, pois só a Maria tinha 

conseguido se reeleger na presidência da Câmara e eu, graças a Deus, sobrevivi na 

política e me conduziram a mais quatro anos. 

 

Quero desejar a todos os meus amigos que se reelegeram, muita sabedoria e 

inteligência. É hora, pelo menos nessa semana, de colocarmos nossa cabeça no 

travesseiro. Sei que todos vocês aqui tem sono vencido. 

 



E, aquelas pessoas, os nossos amigos que não conseguiram se reeleger, Deus é 

quem sabe de tudo. Desde a hora que Ele colocou a gente no mundo, porque a Ele 

a tudo pertence, inclusive a nossa vida. Imagine um mandato político. Deus é quem 

faz tudo. Deus é quem conduz tudo. 

 

Agradeço mais uma vez aos 969 votos que tive. Foram 969 pessoas que 

escolheram o Alexandre para representá-los. Muito obrigado mesmo de coração. 

Obrigado mesmo ao meu grupo, a uma parte da minha família que acreditou 

também. Aquelas pessoas da minha que não votaram em mim, tenho também que 

agradecer, pois de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, eles ajudaram 

de alguma forma. Obrigado mesmo de coração. 

 

Como lhe disse ontem Camyla, quando liguei pra você, que Nossa Senhor Jesus 

Cristo enrigue a sua mente de muita sabedoria, de muita inteligência, tanto a sua, 

como a da prefeita, para que essas ideias boas venham fluir e possam dar um 

excelente trabalho a vocês em prol do nosso município. 

 

Que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. 

 

E, a pisada é essa, o homem botou e ficou”. 
 

 

 

  


