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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DE MARÇO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze, na Câmara Municipal de 

Cordeiro, localizada na Rua Vereador Julio Silveira do Amaral número um mil cento e 

sessenta e dois, foi realizada às dezesseis horas a Sessão Extraordinária para tratar 

sobre: “Leitura e aprovação da ata da Sessão Extraordinária do dia vinte e oito de 

fevereiro de dois mil e quatorze”. A Sessão foi Presidida pelo Vereador Mário Antonio 

Barros de Araujo e Secretariada pelo Vereador Anísio Coelho Costa. Faltou o Vereador 

Robson Pinto da Silva. Havendo número Regimental, o Presidente Convidou o 

Vereador Gilberto Salomão Filho para que ocupasse a Vice- Presidência, após justificou 

a ausência do Vereador que faltou. Em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, colocou em única discussão. Usou da 

palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que solicitou que fosse corrigido na 

votação da primeira infração, correspondente ao inciso II do art. 4º, do Decreto Lei nº 

201/67, o voto do Presidente desta Casa o qual votou contrário e não favoravelmente. 

Após, usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que solicitou que 

constasse em ata que o Presidente desta Casa, na votação da terceira infração, 

correspondente ao inciso VIII do art. 4º do Decreto Lei nº201, que este foi o primeiro a 

se pronunciar. Após, usou da palavra o Vereador Gilberto Salomão Filho o qual solicitou 

que as falas do Sr. Prefeito cassado em sua defesa constasse na íntegra, que segue: 

“Mais uma vez, boa tarde a todos! A principio, Dr. Victor, eu acho que a Sessão se trata 

de uma investigação de desvio de medicamentos na Secretaria Estadual de Saúde de 

esclarecer dúvidas desse cento e quarenta mil que foi falado aqui e que estava mais e 

que já foi corrigido aqui que recebeu uma informação errada, por isso, passou a 

informação errada, ou seja, a própria Comissão já admiti que pegou uma informação 
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errada e passou essa informação errada para frente. Uma outra situação, é de um 

cidadão que assinou uma nota no dia dezessete e no outro dia ele estava exonerado a 

pedido dele. Então, eu acho que todos os assuntos deveriam estar pautados em tentar 

identificar em até onde houve o grau do comprometimento do Prefeito com relação a 

isso, mas o que a gente observou foi o discurso que envolveu todos os setores da 

prefeitura e a gente tem aqui as pessoas me avaliando como péssimo administrador, 

como um péssimo administrador para saúde, ou, penso eu, um péssimo ouvidor, talvez, 

do cidadão que fez as declarações. Talvez, esse cidadão não tenha utilizado o Hospital 

Antonio Castro por muito tempo por que era um hospital onde as paredes caiam o 

embolso e eram com as janelas de basculantes. Então, eu acho que os senhores aqui 

da plateia tiveram lá no hospital por esses tempos, e sabem que em parceria, em 

atitude da prefeitura, nós reformamos o primeiro andar do hospital; a gente trocou as 

janelas e basculantes que está aí há sessenta anos, eu não sei quantos prefeitos 

passaram em sessenta anos, eu só estou a um ano, e as troquei por janelas de 

alumínio porque esse foi meu compromisso de campanha. Aumentamos o repasse de 

cento e trinta mil, ao vereador que ficou na dúvida disso, para duzentos e dez por que 

senão o hospital de Cordeiro estaria com as portas fechadas. O presidente do hospital 

tá aí? Não, né? Uma pena para ele poder confirmar isso aqui. No mês de janeiro os 

médicos chegaram a parar o hospital, a para o funcionamento médico, e a gente teve 

que tomar várias atitudes. Com esse repasse, quem tá acompanhando aí as contas, de 

oitenta mil a mais em doze meses equivale a um milhão. E, além disso a gente ainda, 

com autorização da Câmara, também doou uma subvenção de quatrocentos mil, 

repassou a primeira parte e está faltando prestação de contas para receber a segunda 

parte. No hospital, também, a gente conseguiu reformar o Centro Cirúrgico que também 

ficou interditado, interdição essa por ter se deteriorado. Porque nenhuma obra se 

deteriora dentro de um ano, a não ser que esteja muito exposta, isso se deve ao fato de 

por vários anos sendo deteriorada, precisando, então, de uma reforma para que o 
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Centro Cirúrgico voltasse a funcionar. Informações essas que provavelmente pessoas 

que vieram fazer as criticas desconheciam. Com o dinheiro do PAIH e com a 

administração da gente em parceria com o hospital construímos uma lavanderia nova 

para o hospital. O hospital, hoje, tem nos seus corredores janelas de blindex com 

divisórias e tem no Pronto Socorro o sistema de ar condicionado. Eu duvido aqui em 

qual hospital vocês conhecem um sistema de ar condicionado para o paciente que está 

no pronto socorro!? E, isso, é a nossa obrigação. Porém, essa obrigação não foi feita 

por vários, várias pessoas estiveram lá e não fizeram. Na última reunião com Pezão 

estava aqui o Dr. Silvinho e o Dr. Joaquim. E, eu perguntei para eles qual foi a ultima 

casa construída em Cordeiro, tanto pelo prefeito quanto pelo Governo do Estado. 

Então, me parece que quando o assunto é com o Dr. Salomão a crítica toma-se 

realmente um rumo fabuloso. No hospital, nós estamos fazendo a duplicação do 

hospital, e eu não sei quantos anos o hospital de Cordeiro levou para ser feito, mas é 

em apenas um ano que a gente está duplicando ele com uma Emenda do Glauber e 

com uma parte da prefeitura de cinquenta por cento. Os senhores não tem idéia o 

transtorno que tem sido para minha vida de estar brigando, de estar lutando, de estar 

indo para Brasilia, de estar alterando o Projeto, de depender da Caixa alterar o Projeto, 

de ter que ir para Brasilia para que o Ministério da Saúde alterar o Projeto para que a 

gente possa concluir a duplicação do hospital. O PSF do Rodolfo está em extensão, o 

PSF do Retiro está em extensão. Aqui tem o PSF do Rodolfo, desculpa, do Retiro e o 

da Lavrinhas, o do Rodolfo sendo construído. Uma creche que está empenhada para 

vim em pouco tempo. O Manancial que não foi acabado, vereador, que não fizeram a 

décadas nada a gente colocou (... ininteligível), colocou piso e a água da CEDAE. 

Quando a gente fizer acusação, a gente tem que pensar em quem a gente está falando. 

Pelo amor de Deus! A não ser que haja realmente uma rixa pessoal de querer ferir 

aquela pessoa, ou sei lá qual sentimento passa no coração do ser humano de 

direcionar as criticas para aquele cidadão. Será que quem falou aqui não se toca de 
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que quem coordena a água é a CEDAE, alguém tem alguma dúvida de que quem liga a 

água é a CEDAE, então até coisas da CEDAE o Governo de Salomão leva bordoada, 

até coisas da Ampla o Governo Salomão leva bordoada. Então, para quem tá dizendo 

que a Administração está no caminho errado, que não está fazendo nada é só observar 

esse simples um aninho de governo da gente. Falamos aqui só do hospital, só da 

saúde. Não tinha que tá falando isso aqui não, mas foram as coisas que vieram a ser 

faladas. Com relação aos quatro milhões e novecentos mil que muita gente quer saber 

é porque não está acompanhando a prestação de contas aqui feita pela Dorothea. 

Porque se estivesse atento a prestação de contas não estaria fazendo essa explanação 

sem nexo. Porque aqui a que foi feita agora no quarto trimestre – não é isso? - a 

prestação de contas. Nesta prestação de contas, quatro milhões e novecentos, 

cinquenta por cento e para pagar praticamente salários. Sobrou quanto? Dois e pouco... 

Então, não é mais quatro milhões e novecentos. Para quem chegou falando cadê os 

quatro milhões e novecentos? Coitado! Eu não sei o que fazer com ele porque não está 

vendo, ele não quer ver. Existem situações que o indivíduo não quer ver. Existe um 

sentimento de raiva, de rancor, de inveja, de não aceitar a derrota ou coisas do gênero 

e o individuo não quer ver. Nós gastamos aí com esse outro restante a gente paga 

limpeza urbana, diagnostico de imagem, laboratório e vários e vários outros gastos. 

Gostaria de relembrar aqui também, que a saúde é um problema do país inteiro. A 

Dilma teve que trazer médicos de Cuba por falta de médico, por falta de profissionais 

para área da saúde. Então, se os senhores estão indo nos PSF’s e não estão achando 

médicos é porque o médico ali só pode fazer dois dias porque o salario é de cinco mil e 

o Governo Federal só passa trinta e cinco mil para manter os cinco PSF’s, então, é 

mais pessoas desinformadas do que tá acontecendo. Era só a falta de medicamentos. 

Estava essa semana o Prefeito Saulo, de Cantagalo, falando justamente do mesmo 

problema: falta de medicamento. Chegou o mês de novembro entrando em dezembro 

todos os prefeitos que aqui passaram tiveram esse problema. Compra-se uma 
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quantidade de medicamento, que é o dinheiro que a prefeitura dispõe para comprar 

aquilo, esse medicamento é utilizado durante o ano e é obvio que foi utilizado, e quem 

foi ali receber os seus medicamentos. Conheço vários pacientes aqui e eu gostaria que 

alguns de vocês se levantassem e dissessem que foi lá e que não achou medicamento 

durante um mês, dois mês, três mês consecutivos. Para poder a denuncia realmente ter 

nexo. Não é de um cidadão que não reside na cidade, que não usa o Sistema do SUS, 

que não tá lá todo dia todo mês precisando do Sistema Único de Saúde fazer uma 

acusação sem nexo, sem fundamento, ser acatada, ser levada a termo e chegar até 

onde chegou aqui hoje por esse discurso ainda falando da nossa administração. Então, 

eu desafio qualquer um a me dizer qual foi o prefeito que em um ano reformou 

Manancial, fez o Centro Administrativo, reformou o hospital, duplicando o hospital, tá 

fazendo um PSF, tem uma creche empenhada, a reforma dos colégios, aumento dos 

PFS’s; será que isso é pouco? Isso é pouco para um ano? Isso é pouco para um ano 

ou falta alguém que não quer enxergar, e que tem uma situação pessoal comigo? E, 

olha! Eu não tenho rancor de ninguém, não tenho nada pessoal com ninguém, as 

historias que estão se falando aqui, elas não são dessa forma na exatidão da conversa. 

A política tem vários entremeios e várias situações, e eu espero que vocês me 

respeitem por várias situações. Eu espero não precisar ter que tomar atitudes as quais 

eu não gostaria de tomar neste um ano de relacionamento aqui com os vereadores. 

Nosso serviço foi feito, o dinheiro foi investido, cada centavo da população a gente tem 

que mostrar onde foi empregado, se alguém não quer ver me desculpa precisa rever 

seus estudos e aprender o que está se falando. Não quero ofender ninguém aqui, mas 

é dar atestado, né, que eu não quero nem dizer o atestado que a pessoa deve dar, 

porque se essa verba está desaparecendo, eu não mereço ser cassado não, mereço 

ser preso, extraditado e mandado não sei pra onde. Porque agora já existe a suspeita 

de que quatro milhões e novecentos também tão sumindo. Esqueceu da folha de 

pagamento? Esqueceu dos compromissos da prefeitura? E outra coisa, na saúde do 
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hospital, que a gente colocou um milhão e meio a mais, eu tive que tirar isso de outras 

pastas; o município não aumentou a arrecadação, então, trabalhar com um município 

carente, sem verba.. Vocês acham que eu não gostaria de fazer exames para todo 

mundo? Que na verdade também virou moda, e virou joguinho de dono de clinica para 

ganhar dinheiro, e a gente fica perdido e não sabe quem na verdade precisa mais ou 

menos para resolver isso aí. Eu a meu ver o que falta são médicos, e isso eu estou 

buscando, estou tentando, posso estar na falha porque ainda não consegui concluir. 

Agora, aventar falso testemunho, dizer que o dinheiro não está sendo empregado. 

Olha! Vocês estão me passando dos limites das estribeiras. As coisas estão tomando 

um rumo que eu vou perder a paciência com essa brincadeira porque a coisa já passou, 

já evoluiu a muito tempo de uma brincadeira. Quando um vereador aqui, quando o 

Anísio tem um bom relacionamento comigo, vem me falar de determinados assuntos, 

ele fala: aqui Prefeito olha só isso aqui. Meu Deus, cara! Como é que a gente faz isso 

aqui? Onde estava esse cidadão desequilibrado para praticar uma coisa dessa sem a 

gente ter conhecimento. Agora, de situações infundadas não! De situações infundadas 

não! Toda ação tem reação. Todo mundo, tem meia dúzia dizendo que o povo tá aí. Eu 

não vejo isso! Posso estar errado porque dificilmente o político vê quando tá 

fracassado. Mas, em qualquer bairro que eu vou eu sou muito bem recebido, a 

população carente que vota comigo posso dizer que quase que com certeza me 

reelegeria novamente. Não existe nenhuma liderança politica em Cordeiro para disputar 

uma eleição comigo hoje. E, eu sou afrontado, humilhado, colocado a prova. 

Brincadeira! Então, doutor, que o senhor possa estar fazer a sua defesa que eu vou até 

o hospital ver meu filho que está tendo uma crise convulsiva. E, ainda bem que eu 

tenho um hospital aqui na cidade decente. Porque para quem não está vendo, sem 

hospital não existe saúde. E, além disso, a Câmara em homenagem aqui a vocês que 

economizaram durante um ano para poder comprar um arco cirúrgico. Isso mostra que 

o Prefeito e que alguns vereadores que tem um bom relacionamento estão 
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empenhados sim com a saúde sim do município. Agora, se tem alguém descontente, 

que fica com inveja desse problema e começa a falar bobagens e mais bobagens, que 

repense... Que repense... Eu não sou trouxa, eu sou médico, eu sou um cara estudado, 

eu sou um cara preparado pra vida, eu já fui militar. Vocês não estão lidando com 

nenhuma criança, vocês não pensem vocês que eu não estou preparado pra isso aqui. 

Vocês não tenham duvidas. Nenhuma dúvida! Acabado isso aqui, essa história não vai 

acabar, essa história vai se continuar. Eu vou aos bairros, vou convidar a população, 

vou vim pra aqui, vou vim para o jornal e vou mostrar tudo que eu tenho para mostrar. 

Os senhores parem com essa brincadeira porque ela já foi demais da conta com a 

família de todo mundo. Vocês tomem a atitude que vocês quiserem. Sejam homens e 

tomem a atitude que quiserem. Eu estou me deixando aqui, quem quiser me encontrar 

eu estou no hospital com meu filho. E, para quem quer abrir a boca para falar da minha 

administração: estuda um pouco, irmão! Pega a porcaria do negocio para ler o que que 

tá tendo, e não faz acusações infundadas e sem nexo, vai aprender, vai estudar, faz o 

que eu fiz. Me preparei... Me preparei... Me preparei para ajudar os outros e tô pagando 

um preço enorme por isso. Deixar de ser Prefeito não é nenhum, nenhum, prejuízo pra 

mim, o único prejuízo é para população carente que a décadas não vê a oportunidade 

de se ter uma casa. O Governador Pezão aqui pedindo mais casas, exigindo isso, 

exigindo aquilo, e, estou pedindo o tempo inteiro que a Câmara de Vereadores nos 

ajude a tocar essa cidade e não que crie um conflito sem nexo. E, esse conflito vai 

tomar outro rumo, vocês não tenham duvida disso. Nós vamos reunir os bairros, nós 

vamos colocar o que a gente tem, a gente vai para o Ministério Público e a coisa vai 

tomar um outro rumo. Porque se existisse aqui... Se existisse aqui uma denuncia de 

desvio de medicamentos, uma denuncia de desvio de dinheiro que fosse comprovado 

por A mais B eu ia chegar ali me ajoelhar pedir perdão, pedir desculpas, e abandonar 

isso aqui, isso não se trata disso. Se trata de uma armação, de um compro de 

advogados de fora, o Presidente da Câmara sabe disso, já te mostrei várias coisas, já 
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participou comigo de várias situações. O senhor sabe muito bem de tudo que está 

acontecendo nesta Câmara. Então, que vocês tomem a atitude correta. Meu advogado, 

não perca muito tempo, defenda somente os termos que estão em duvida aqui e deixa 

ao ver de cada um se eu sou um cidadão corrupto que mereço ser cassado ou eu sou 

um médico honesto, digno e que não preciso de dinheiro, de porcaria, de propina, nem 

de caçamba, nem de outros nomes que se dão. Paga pra ver!”. O Presidente colocou a 

ata em única votação, a qual foi aprovada por unanimidade com a retificação. O 

Presidente encerrou a Sessão Extraordinária convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia dez de março de dois mil e quatorze, às dezoito horas. 

Nada a mais para constar lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Presidente após a aprovação do Plenário. 
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