
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vim hoje a Tribuna para mostrar e esclarecer a população atalaiense, coisas que 

está existindo em nosso município. Eu, essa semana, fui acusado por um site e por 

várias pessoas, pequenos grupos. De que fui a usina Ouricuri e ameacei a 

população com pistola. Mas,eu quero pedir a esse povo que estão dizendo isso,  

que mostre o vídeo do vereador Mauricio Tenório armado e agredindo alguém. 

Então, não passa de fake news política, feia e nojenta, que está acontecendo em 

nosso município. 

 

Quero que essa Casa, presidente Alexandre Tenório, faça um oficio a Policia Federal, 

ao Ministério Público Eleitoral do nosso município e ao juiz eleitoral, com uma 

cópia ao TER Alagoas. Para investigar o que está acontecendo no município de 

Atalaia. É abuso de poder econômico, não sei de onde vem, mas a policia e a 

justiça tem que investigar. São cestas básicas derramadas na porta do povo, é 

carne derramada na porta do povo. É como se o município de Atalaia está em uma 

guerra, pois vejo na televisão fazerem isso, quando está havendo guerra. 

 

Quero também que a Policia Federal investigue, pois todo ano a Prefeitura dá a 

assistência de máquina. Tem três anos que a Prefeitura vem dando essa assistência. 

Esse ano tá diferente, pois tem máquina que veio de onde não sabemos. Mas, se 

veio, tem um pagador e se estão pagando, o porquê de estarem pagando? Alguém 

tá mandando. E, é um ano eleitoral. Não sei quem é, pois a policia federal é quem 

tem que fiscalizar. Mas, se está vindo, isso é compra de voto antecipadamente. 

 



Essa conduto que está acontecendo em nosso município, é muito feio e 

vergonhoso. Uma população de trabalhadores, de área de Assentamento, onde 

todas as estradas do nosso município hoje é transitável. Ninguém pode fazer em 

24 horas, todas as estradas do município, mas tenho certeza que o Executivo está 

trabalhando em melhorias das estradas. Tenho certeza que vai todo mundo ser 

contemplado. 

 

Peço a esse pessoal que estão me acusando, que provem. Agradeço a população e 

os meus amigos de Ouricuri, Porangaba e toda Atalaia, a solidariedade que estão 

tendo comigo, mandando mensagens de apoio e de carinho, porque eles sabem 

que o trabalho do vereador Mauricio vem antes dele assumir aqui. O vereador 

Mauricio já perdeu duas eleições, mas continuei fazendo o trabalho pela minha 

população. 

 

A população de Atalaia sabe, principalmente em Ouricuri, que Mauricio Tenório, na 

campanha passada, não prometeu nada para resolver e depois fui tomar. A 

população de Atalaia, a população de Branca, sabe que o vereador Mauricio nunca 

bateu na casa de ninguém para ir buscar alguma coisa que tinha prometido. Mas, 

já teve político que a nossa população conhece, que vai. 

 

Acho que a policia e a justiça tem que entrar na eleição de Atalaia. Por que a 

eleição de Atalaia todo mundo conhece o trabalho desta Câmara. Hoje vou ser 

perseguido. Igual o vereador Paulinho do Pilar, que foi perseguido e preso, pode 

acontecer comigo aqui no município de Atalaia, porque eu trabalho e mostro essa 

verdade. Mas, essa verdade eu não vou deixar de mostrar. Vou continuar mostrar, 

vou continuar o meu trabalho, nem que pague o preço. Mas, tenho certeza que 

Deus é maior e que Deus vai mostrar que estamos no caminho certo. Em Atalaia 

temos que trabalhar para mostrar e fazer o bem. 

 

Com essa, já disputei aqui cinco eleições. Já estive do lado do Zé do Pedrinho, tô 

com o prefeito Chico Vigário. Sempre tiveram o respeito com a classe política. 

Quando o Zé do Pedrinho tava assumindo, eu ia lá solicitar coisas para a população, 

o secretário de Saúde era o Sérgio, que atendia e que conseguia as coisas para a 

população, pois eu estava pedindo para o povo de Atalaia. Hoje, até um médico 

que é amigo nosso, já foi penalizado, já tiraram o rapaz do Pilar, porque é amigo 

dos vereadores de Atalaia, amigo que trabalha ajudando os atalaienses. 

 

Estou sendo perseguido por fazer o bem. Mas, eu peço a esse povo que estão 

fazendo essas calúnias, que mostrem e que provem. Agora, o vereador Mauricio 

Tenório trabalha e mostra o trabalho que faz. 



 

Há dois anos atrás, antes da eleição de deputado, fiz um pronunciamento aqui, 

onde disse que é vergonhoso para o nosso município. Não sou advogado e nunca 

pedi para soltar um deliquente, para quando sair da cadeia está assaltando os pais 

de família, os ônibus que vinha pra escola. E, hoje vem dá uma de santinho, de 

santa, de fazer as coisas no nosso município, pensando que a população de Atalaia 

não sabe. A população de Atalaia sabe a conduta de cada vereador. Não precisa  

alguém querer maquiar e está mentindo, para denegrir a imagem de alguém. 

 

Vou continuar fazendo o meu trabalho, tanto faz se ganhando ou perdendo, como 

diz o vereador Marivaldo que é a da nossa região. É que aprendemos a fazer o bem. 

Nesses quatro anos de mandato, eu só fiz o bem a nossa população e vou atrás de 

fazer o bem. Mas, a turma do mal que está se espalhando pelo nosso município, e 

a população sabe quem é essa turma do mal, que hoje está coagindo as pessoas. O 

que estão fazendo hoje em nosso município é coagir os homens e as mulheres de 

bem do nosso município. Mas, tenho certeza que essa população atalaiense é forte, 

é direita e vai dá a resposta a esse bando de mentirosos que andam mentindo e 

querendo denegrir a imagem dos homens e mulheres de bem desse município. 

 

Um abraço a toda população e ao povo que está me recebendo de braços abertos, 

mandando mensagem de carinho, porque sabem da conduta do vereador Mauricio 

Tenório”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Vereador Mauricio, não tenha dúvida que não é por conta do vereador Mauricio 

em especial, mas a conduta da nossa Casa, da Presidência, é pautada 

prioritariamente, em defesa do vereador da Casa. Se caracterizar perseguição de 

qualquer forma em cima do vereador Mauricio, pode ter certeza, pois é pelo 

homem que Vossa Excelência é, um trabalhador, que o que tem feito nesta Casa é 

pedindo em prol da população, o que tem feito é com sucesso e brilhantismo. To 

junto com você vereador Mauricio, no que for preciso. Não é com o vereador 

Mauricio em especial, são com todos os vereadores deste município. Qualquer que 

seja o vereador, a Casa está pronta para se dar as mãos. Conte comigo no que for 

preciso”. 

 

Vereador Marcos Rebollo 

 

“Houve esse episódio todo vereador Mauricio e acompanhei, pois ando os quatro 

cantos deste município. Chegamos ao fim do nosso mandato, tenho andado nessa 



terra e tenho visto as injustiças que tem sido feita, pessoas que tentam angariar 

votos de forma covarde, usando artifícios que denigrem a imagem. 

 

Estamos sendo bombardeados por alguns pré-candidatos, que talvez não saibam 

da nossa historia. Já desafie várias vezes para o debate público, para ir a qualquer 

bairro ou Distrito deste município, para discutir política. Tenho certeza que quem 

desafiar o vereador Marcos para o debate, esse ativista político vai ficar surpreso 

com a pasta cheia de projetos e Indicações que existem aqui hoje nesta Casa. 

 

Tenho visto também a Indicações de cada um de vocês, a conquista de cada 

político aqui nesta Casa. Ruas calçadas como no 21, no Bittencourt, na Branca de 

Atalaia, com o próprio vereador Mauricio atuando na zona rural deste município. 

 

Estive essa semana no São Pedro, na Ouricuri e realmente as estradas estão ruim. 

Quero fazer uma Indicação para o prefeito que mande urgentemente passar a 

máquina no Assentamento São Pedro, para fazer o escoamento, pois aquela 

situação atrapalha, principalmente se alguém precisar de atendimento médico. 

 

Foge da nossa linha ser corporativista com a classe, mas sabemos do trabalho seu 

na Saúde, na zona rural deste município por atuar e morar naquela área.  

 

O que temo nesta eleição é a perseguição e a política feita de forma covarde. 

Quero dizer a vocês que a minha política é limpa, não vou para leilão com ninguém, 

até porque não tenho condições para isso. Quero votos conscientes, votos que já 

me deram dois mandatos. E, se Deus me permitir e o povo, eu volto para aqui de 

novo. 

 

Estava conversando logo cedo com o vereador Quinho, com o Toni e o Alexandre, 

que se não dê certo, eu vou trabalhar, tirar o meu plantão de 24 horas que é a na 

Guarda Municipal do Pilar, que é lá onde sou efetivo. Vou cuidar mais da minha 

vida, pois hoje tenho cuidado pouco da minha vida e mais da população. Tenho 

me doado muito mais para essa cidade, para essa população, do quê para a minha 

própria família. Tenho trabalhado e me doado bastante para fazer jus ao cargo 

eletivo que me deram, de representante do povo.  

 

Quero dizer ao povo que a minha política é limpa, que quando acabar tenho 

acesso a cada um de vocês. O vereador Mauricio é bem vindo na minha casa, 

quando chega é bem tratado, não só ele, como cada um de vocês. Não tenho 

restrição nenhuma. Fiz aqui uma amizade imensa, com cada um de vocês meus 



pares. A exemplo da vereadora Camyla, candidata a vice-prefeito do lado de lá, 

mas que me dou muito bem com ela. 

 

Então, minha gente, vamos fazer um trabalho limpo, pois quem vai dizer se somos 

merecedores de estar aqui de volta, é o povo. Primeiramente agradar a Deus com 

as nossas ações e depois o resultado vem. Vamos colher o que plantamos. 

Ninguém colhe laranja lima, plantando limão. Não tenho medo do resultado final 

desta campanha, tenho medo sim de covardia e de jogo sujo. Mas, do voto popular 

e da aceitação pública, não tenho medo, pois tenho passado por esta Casa e tenho 

consciência que tenho exercido um papel fundamental, direito e limpo de estar 

aqui por duas vezes e quem sabe a terceira. 

 

Peço uma coisa a todos vocês candidatos que ouvirem esse áudio ou verem esse 

vídeo, que vamos trabalhar de forma limpa, vamos fazer uma política para ficar na 

historia de Atalaia, pois uma das Câmaras mais atuantes da historia desse 

município, está sendo essa de hoje. É só olhar nossas pastas e vê o que fizemos 

para o município. 

 

Sabemos que tem corruptos em todos os seguimentos, tem políticos, pastores, 

policias, mas também sabemos que tem muitos eleitores corruptos, é o que mais 

tem. Mas, como levamos o peso de que “todos os políticos são desonestos”, fica 

mais fácil. Sacaneiam com você e saem as ruas dizendo que aquele vereador não 

presta e todo mundo acredita. Temos hoje mais de 50 candidatos a vereadores no 

município, mas temos também 30 mil eleitores. Tenho acompanhando e visto em 

cada casa, muitas vezes a desonestidade, a covardia e a falta de memória. 

Passamos quatro anos fazendo o bem e muitos estão com amnésia. É bom passar 

no médico para lembrar que fez por você e pelo município. Antes de pensar em 

fazer algo diferente, veja quem estava do seu lado os quatro anos. Antes de votar 

em outro, analise seu candidato”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Primeiramente gostaria de saudar a Casa em nome da minha eterna presidente 

Maria da Comesa e em nome do atual presidente Alexandre Tenório. 

 

Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer uso da Tribuna, pois sem 

ele nós não somos nada. 

 

O que me traz aqui hoje é uma prestação de contas rápida, de mais um capitulo do 

fake news, da mentira, da falsidade e da falta de respeito com o povo atalaiense, de 



algumas pessoas que teimam em ir para as ruas, que teima em ir para as redes 

sociais, sem conhecer o município de Atalaia, sem conhecer o povo sofrido, o 

nosso agricultor lá da Porangaba e todos os Assentamentos, sem conhecer a 

historia desta localidade. 

 

Eu desafio a nossa adversária, que diz ter amor por esta terra, pelo menos saber 

uma estrofe do hino de Atalaia. Mas, o que me deixa indignado é a falta de 

respeito e a mentira que todos os dia vão pregando. E, dessa vez, mais uma vez, 

vim aqui para ser a voz e a vez do povo da minha querida educação. 

 

Todas as reuniões e palestras que estão tendo da turma do fake news, prega que 

nós temos uma educação de péssima qualidade. Mas, esquece essa turma de 

comprar a educação de Atalaia com a do Pilar. Pilar é uma cidade rica, tem 

petróleo, tem a Petrobrás derramando dinheiro. Queria vê vereador Marivaldo e 

Mauricio, iniciar uma palestra desse pessoal, mostrando a arrecadação do 

município do Pilar. Compare o que o município do Pilar recebe de royalties e 

recursos livres e vão prestar contas. Com todas as nossas deficiências, o IDEB de 

Atalaia foi o que teve maior avanço educacional do Vale do Paraíba. Se a gente for 

comparar avançamos na qualidade de educação, em média de 30%. Mesmo com 

estruturo precária e escolas antigas, que nós, quando estivemos como secretário, 

iniciamos um processo de reestruturação. Mesmo com as criticas da oposição. A 

equipe que faz a diferença é a equipe de educadores, de professores do município 

de Atalaia, que mostraram o resultado.  

 

Quem quiser acessa o Blog do Bernadino, que hoje ele fez um comparativo entre o 

IDEB de Atalaia e o de Pilar. Esse mesmo Bernadino que é pago pelo município de 

Pilar, para criticar a gestão de Atalaia. Mas, tem hora que pra fatos não existe 

argumentos. 

 

Ainda enquanto secretário de Educação, nós, por sermos atalaienses, por conhecer 

a historia de cada um de vocês e do povo de Atalaia, o primeiro projeto que nós 

desenvolvemos foi o resgate do amor cívico por este município. Trouxemos a 

historia de cada canto de Atalaia e de cada família atalaiense e apresentamos em 

dois grandes desfiles que trouxeram para os atalaienses, o orgulho e o prazer de 

ser desta terra. Vi naquele desfile a alegria de cada criança que estava 

representando um vereador aqui e o encanto de receber o homenageado ao seu 

lado. É coisa que somente quem é atalaiense. 

 

Desafio ainda o pessoal que diz ter amor por esta terra, ter participado de um 

momento de dor de qualquer que seja o atalaiense, na hora de um sofrimento e na 



hora da perca de um ente querido. Uma palavra de conforto, eu desafio se foi 

trazida por esta caravana que vem trazendo mentira e achando que pode comprar 

a dignidade do povo de Atalaia. 

 

Dessa vez vitima foi o povo da Ouricuri. É incrível como a caravana do mal diz que 

está trazendo um beneficio, levando uma máquina para a Ouricuri e na mesma 

hora está dizendo que o prefeito e o vereador Mauricio não quer que passe. Assim 

foi feito com a questão dos remédios, dos ar-condicionados.  

 

Eu fui criados nos princípios bíblicos e, quem me conhece, sabe que na minha 

infância, por muito tempo eu freqüentei a Igreja Batista, através da família Araújo. 

Depois fiz parte do coral da Igreja Católica, através do saudoso Padre Pedro. 

Sempre ouvi dizer que a palavra de Deus diz que é fazer o bem sem olhar a quem. 

Mas, o que estamos vendo hoje no município é alguém armando um cenário e já 

armando uma matéria para criar um sensacionalismo, para depois executar o 

serviço. Que bom, pois de certa forma o serviço é executado. Vamos receber, mas 

acima de tudo, analisar, pois a palavra de Deus não gosta disso, que ninguém tire 

beneficio do seu sofrimento, da sua infelicidade. 

 

Ainda voltando para a nossa educação. Além do pouco espaço de tempo, oito 

mesmo, resgatarmos o prazer e a satisfação do prazer em ser atalaiense, através do 

Projeto Atalaia Nossa Gente Nosso Orgulho, idealizado pelo professor Charles e 

professora Eliane e executado sob a coordenação professor Anilson e executado 

em massa por cada profissional da Educação, que sabe o carinho e o respeito que 

tenho por cada um deles.     

  

Aprovamos em 2019, mais de 25 alunos no Instituto Federal de Educação de 

Alagoas. A maior aprovação do IFAL do Vale do Paraíba. E ainda vem dizer que nós 

temos uma Educação de péssima qualidade. Venha conhecer o nosso município, a 

nossa gente, pois temo as nossas limitações, mas somos diferentes, pois temos 

amor por esta terra e temos a obrigação de servir os nossos alunos com excelência 

e qualidade. No Brasil, onde vemos os maiores índices, são nas maiores 

dificuldades, pois o amor e a dedicação brotam. Mais uma vez quero agradecer de 

coração aos nossos educadores”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Nobre vereador, quero parabenizar a Vossa Excelência e os secretários que 

passaram pela Secretaria Municipal de Educação, pela elevação do IDEB. Nós que 

somos professores, é uma honra e uma gratificação muito grande, pois sabemos a 



preocupação que temos na qualidade educacional do município de Atalaia. Quero, 

em especial, parabenizar Vossa Excelência que acompanhei de perto, pois  dou 

aula na Branca. A alegria, a satisfação e o brilhantismo com que Vossa Excelência 

conduziu a Secretaria Municipal de Educação. Aquele projeto mobilizou Atalaia de 

Porangaba a Santo Antônio. A elevação do IDEB é um grande passo, é de 

fundamental importância. Parabenizar todos os professores da rede municipal de 

Atalaia, que nesta pandemia estão dando aula virtualmente. Os alunos que não 

tem telefone para receber aula, os professores estão entregando as atividades nas 

casas dos alunos. Isso chama qualidade de ensino. É muito bom só atirar pedras e 

não vê a qualidade e o empenho. Nobre vereador parabéns pelo trabalho que 

Vossa Excelência desempenhou na Secretaria de Educação”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Vereador Ricardo, muito obrigado por suas palavras. Vindo de um profissional 

gabaritado da educação como você, nos deixa mais lisonjeado e com a sensação 

de compromisso cumprido. 

 

Vale ressaltar que foi a primeira vez que Atalaia atingiu a meta nacional do IDEB. E, 

esse trabalho não é um trabalho individual enquanto secretário de Educação, mas 

sim um trabalho de Chico Vigário quem em 2017 recebeu um município sucateado, 

com recursos bloqueados, com folha de pagamento atrasado e teve a sensibilidade 

e o compromisso, de trabalhar, estruturar e organizar.  

 

Quando cheguei a frente da Educação, cheguei no momento certo e na hora certa. 

A professora Jirlene, o professor Mauricio e o professor Wilamo, que passaram pela 

Secretaria de Educação, fizeram um grande trabalho, me deixando na boca do gol, 

somente para eu dar um chute e comemorar hoje junto com os educadores e com 

a população de Atalaia, os números que realmente tem bastante relevância para a 

Educação do município de Atalaia. 

 

No decorrer também da nossa jornada enquanto secretário, tivemos problemas de 

transporte e enquadramos nossa frota junto ao INMETRO, para oferecer maior 

qualidade de transporte para os nossos alunos. Conhecemos a dificuldade de 

buscar um aluno, fazer uma visita nos quatro cantos deste município. Tem região 

que a dificuldade é grande em chegar. Temos escolas que a gente só chega ou a 

trator ou a cavalo, mas nós temos escolas para atender aquela comunidade. Temos 

a preocupação em fazer acontecer, porque nós somos atalaienses e queremos o 

melhor para Atalaia. 

 



Finalizo o meu pronunciamento mais uma vez, parabenizando a todos os 

personagens que fazem a Educação do município de Atalaia. Desde o porteiro que 

abre a porta para receber nossos alunos, a faxineira que limpa nossas escolas, a 

merendeira que alimenta nossos alunos, o nosso pessoal de apoio, aos professores, 

os diretores. Todos demos as mãos, assumimos o compromisso e estamos aí com o 

resultado do maior avanço educacional do Vale do Paraíba”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros   

 

“Indicação 015, de 2020. Indico depois de ouvi o Plenário, ao Excelentíssimo 

Senhor prefeito Francisco Luiz de Albuquerque, solicitando do mesmo que faça 

um projeto de um Centro de Reabilitação com piscinas e toda a infraestrutura 

necessária, para receber pacientes e tratamento de fisioterapia em nosso 

município. Indicação de autoria do vereador Alexandre Tenório”. 
 

 

 

  


