
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020 

 

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

convidados durante a sessão. 

 
Vereador Anilson Júnior 

 

“Em nome de Deus eu venho aqui mais uma vez agradecer a oportunidade de fazer 

uso da palavra no dia de hoje. Em nome do nosso presidente Alexandre Tenório, 

gostaria de saudar a todos os vereadores presentes na sessão de hoje. 

 

Hoje vou ser bem sucinto na minha colocação, mas não  poderia deixar passar em 

branco os últimos acontecimentos que a gente está se deparando no município de 

Atalaia. É inevitável a gente vim a Tribuna desta Casa, para poder desmascarar as 

redes fakes news que agora está abrangendo a toda a nossa comunidade.  

 

O senhor presidente é testemunha, assim como os demais vereadores, do 

compromisso político deste grupo a qual a atual Legislatura faz parte. Cada avanço 

neste município, cada pedra colocada em todas as localidades, foi um avanço 

conseguido por este grupo político, boa parte sob o intermédio de alguns 

vereadores, a exemplo do vereador Ricardo Calheiros que sempre tem lutado lá na 

Branca e conseguiu através de seu empenho, o empenho de Chico Vigário, de 

Maria da Comesa, de Arthur Lira e de todo o grupo, o asfalto da Branca.  

 

A vereadora Janaína, com esse mesmo empenho, com o empenho que Chico 

Vigário tem por Atalaia, que esse grupo tem com Arthur Lira, que Maria da Comesa, 

que Luciano tem, conseguimos também o calçamento da Branca, que já está em 

execução. 

 

Da mesma forma o vereador Toni Barros. Não só o Toni, mas toda a família Barros, 

que há muito tempo trabalha pelo Bittencourt e, com o apoio desta Legislatura e 



com a força política de Chico Vigário, Maria da Comesa e Arthur Lira, foi o 

responsável pelas maiores obras da Vila José Paulino. Iniciou com o desejo de 

Manoel Barros, passou para o seu filho Marconde e depois para o seu filho Toni. 

Mas, Atalaia sabe que se não fosse o empenho e o compromisso que o prefeito 

Chico Vigário tem com Atalaia, esse sonho seria muito mais difícil de ser realizado. 

 

Há aproximadamente dois meses atrás, assumimos um compromisso publicamente 

com o governador do Estado, Renan Filho, onde levamos ele, na carreata que ele 

fez em Atalaia, para percorrer o bairro da Vila, dessa vez na área de Jagatá, São 

Sebastião e Paraíso e lá foi firmado um compromisso que o governador iria 

executar a obra de drenagem, saneamento e pavimentação do Jagatá e suas 

adjacências. 

 

Em setembro ou outubro de 2019, se não me falhe a memória, eu sou testemunha 

viva que em Brasília, no gabinete do senador Renan, nos encontramos com o 

governador Renan Filho e outros prefeitos do Estado de Alagoas e o governador 

assumiu mais uma vez o compromisso publicamente, garantindo a execução dessa 

obra. Dizendo mais uma vez que essa obra era um compromisso que ele tem por 

Atalaia e com o grupo de Chico Vigário, com essa Legislatura. 

 

E, agora, para a minha surpresa, me deparei com a deputada estadual do Pilar, 

assumindo pra si, como se fosse a responsável da execução dessa obra. Mais uma 

vez indignado, venho aqui pedir a vocês que levem verdade para as redes sociais, 

pois o povo conhece. Isso é fake news. Isso é feio. Essa prática não se cria”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“É tão feio, é tão mentira, que não conhece nem o município. Eles botaram Jagatá, 

que é um bairro, como Distrito. Para você vê o desconhecimento desse povo que 

andam mentindo por aí”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Vale ressaltar que essa Indicação já foi feita pelo deputado Jairzinho Lira. Para 

beneficiar aquela região, São Sebastião, Jagatá, Parque do Futuro”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Se a gente for olhar a ordem cronológica, o deputado Jairzinho Lira pediu isso a 

muito tempo. Há uns dois ou três anos atrás. 



 

Ressaltar mais uma vez que a prática de fake news não cabe ao povo de Atalaia, 

que toda vez que vier com fake news virei à Tribuna e esclarecerei ao povo da 

minha terra. A obra de drenagem, saneamento e pavimentação daquela região, é 

uma realidade, já está em licitação e acreditem vocês povo de Atalaia, que ainda 

não iniciou as obras, porque esse lado do fake news está trabalhando para que isso 

não aconteça e que esse beneficio não chegue ao povo de Atalaia, achando que é 

um momento político e que seria desvantajoso para eles, se essa obra aconteça. 

 

É claro que para você é desvantajoso, pois você não mora em Atalaia, não conhece 

e não sabe quantos e quantos anos a comunidade daquela localidade, sonha com 

essa obra. 

 

Quero pedir a deputada do Pilar, já que ela está com tanta boa vontade, que faça 

uma doação ao município de Atalaia, para a Educação, onde eu convivo e conheço 

as dificuldades. Doe pelo menos um ônibus rural para atendermos a comunidade 

rural. Não doe do bolso, pois é em torno de 280 a 300 mil reais. Mas, doe da sua 

verba parlamentar. 

 

Vocês quando foram para a Secretaria de Ciências e Tecnologia, vocês fecharam os 

olhos para Atalaia. Nenhum evento, não houve nenhuma ação dessa Secretaria 

para Atalaia. Então, não se aproprie das ideias e das ações dos outros. Construa sua 

historia aqui em Atalaia, que vou subir aqui para te parabenizar e talvez até fazer 

uma Indicação, para dar um titulo de Cidadão Honorário. Mas, desde que venha 

falar a verdade.  

 

Vamos fazer uma caminhada na comunidade Jagatá, São Sebastião e Paraíso, pega 

tua cúpula de fora e vamos com a gente. Vamos vê se tu sabe o nome de pelo 

menos 10% daquela comunidade. Respeite o povo e não venha com mentira para a 

minha terra”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Vereador Júnior, ouvi atentamente seu pronunciamento. Quem percorre esse  

município, sabe o que o prefeito Chico Vigário tem feito de melhoria de estradas, 

parceria nos Assentamentos, com a parceria do deputado Arthur Lira. 

 

Vossa Excelência falou, que essa deputada anda mentindo, que é mentirosa mesmo. 

Até fazer uma Indicação errada, fez. Na verba dela, nas  emendas impositivas que 

ela tem no Estado, que é em torno de 2 a 3 milhões, qual foi o percentual que ele 



colocou para o município de Atalaia? Nenhum. Agora, a deputada Jó Pereira 

colocou, o deputado Francisco Tenório colocou, o deputado Jairzinho Lira colocou. 

E ela, colocou o quê no nosso município? Agora, vem mentir para a nossa 

população. 

 

Vi até nas postagens, mas não sei até que ponto é verdade. É que temos duas 

Usinas que estão fechadas há muito tempo, a Brasileira tem mais de 5 anos 

fechada, só tem o bueiro da Usina. A da Ouricuri só tem o bueiro da Usina. Andam 

dizendo por aí que vão reabrir a Usina. Agora, reabrir uma Usina sem ter nem um 

galpão. Isso é um absurdo. A que está lá montada e que todo ano faz revisão, lá no 

município de Pilar, eles não reabriram, vai reabrir uma Usina que não tem nada”. 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“É a mesma coisa de mentir e dizer que vai reabrir a Comesa”. 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Só esse povo que não tem noção de fazer e que fala isso para os atalaienses. 

 

A história nossa dessa Câmara é de parceria. Por isso que temos hoje 12 

vereadores na bancada com o prefeito, tudo no MDB. É que sabemos o 

compromisso que tem com Atalaia, na Saúde e na Educação. 

 

Com toda a dificuldade que tem o nosso município, com vários Distritos, município 

grande. E, um município com uma arrecadação triplicada que é o Pilar, e nossa 

Educação mostrou exemplo. A nota do IDEB maior que a nota do Pilar. Parabenizo 

a equipe da Eescola Jabes que teve a melhor nota. Parabenizo a diretora, os 

professores e toda a equipe, porque foi uma nota excelente. 

 

Então, Atalaia está de parabéns e dá exemplo na Educação. Dá exemplo no Esporte, 

pois hoje temos um campo de futebol que acho que é o melhor do interior do 

Estado. Tivemos um campeonato da Segunda Divisão, coisa mais linda, com um 

público topado. Atalaia só tem a ganhar. Vamos trabalhar, mostrar o serviço. 

 

Essa turma de mentirosos, que andam mentindo, não tem nenhum serviço 

prestado à população. E, nós dessa Casa, temos. Sei o compromisso da maioria 

desses vereadores. Agora, um monte de mentirosos, que andam mentindo e 

dizendo que vai fazer, sem ter feito nada. A população de Atalaia sabe.  

 



Parabenizar o colega Fernando Vigário, Júnior Vigário e toda a equipe que 

estiveram no Assentamento Boa Fé, onde todo ano tem a festa, teve a missa e 

uma brilhante Cavalhada, que é tradicional. Até a Cultura esse município tem e 

dá valor. O povo ficou alegre e agradecido, pois foi muito bonito lá em nosso 

Assentamento”. 
 

 

 

  


