
 
 
 
 

 

Câmara Municipal de Vitória do Mearim 
Estado do Maranhão 

           
Rua Presidente Vargas 07, Centro – Vitória do Mearim/MA.  CNPJ. 06.659.528/0001-53 

Contato: (98) 33521142 – camvtm@yahoo.com.br 

 

A Câmara Municipal de Vitoria do Mearim, por meio de seu presidente, Vereador 

George Maciel Paz, vem a público manifestar-se em razão dos recorrentes 

ataques e diante de tamanha impostura por parte da Prefeita Municipal, a senhora 

Dídima Coelho, que numa clara e acriançada tentativa de desviar a atenção de 

uma administração desastrosa, comporta-se de forma sórdida, numa tentativa vã 

de fazer trampolim eleitoral. 

 

Diante dos mais variados ataques em redes sociais e até mesmo em carros de 

som pelas ruas da cidade, esta Casa manteve-se até então sem manifestar-se, 

por entender que a Srª Didima Coelho é uma mera carimbadora das vontades de 

outrem, e tornou-se nesta cidade uma figura folclórica e sem ter noção alguma do 

que faz a frente da administração municipal, não sendo merecedora até mesmo 

de atenção. No entanto, não dá mais para ficar indiferente mediante um 

comportamento tão indigno. 

 

A Câmara Municipal nunca se omitiu em apreciar e aprovar os projetos que vem 

em beneficio da população, a exemplo dos projetos de reajuste salarial dos 

professores nos anos de 2017, 2018 e 2019, e assim será em 2020, tão logo esta 

casa volte do recesso no próximo dia 14. Esta casa sempre teve bom contato e 

relacionamento se alinhando sensatamente aos interesses da classe, aprovando 

proposições importantes como o Projeto de Lei de iniciativa da Câmara Municipal 

que altera a forma de nomeação do Presidente do PREVIM, para que este seja 

escolhido dentre os servidores, o que dará o controle administrativo da 

previdência dos servidores aos seus verdadeiros interessados, sendo este vetado 

pela prefeita e sancionado pela Câmara Municipal por meio da quebra do veto. 

 

Em relação a outros projetos já citados em notas pela prefeita municipal a 

exemplo do Plano Diretor, esta Casa devolveu o referido projeto, de uma vez que 

não cumpriram as exigências legais, não fizeram todas as audiências públicas e, 

as que fizeram teve apenas participação de funcionários da administração, além 

disso, cometeram crime de falsidade ideológica ao colocar um colaborador para 
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assinar por pessoas que nem sequer estavam presentes nas audiências, 

(documento este já encaminhado o ministério publico), não tiveram sequer o 

cuidado de alterar os nomes dos povoados e ruas da cidade quando copiaram e 

colaram o texto de projetos de outros municípios. 

 

Ora, senhora prefeita, a senhora que ha mais de três anos vem atrasando 

pagamento de servidores contratados e de fornecedores. O Que justifica o atraso 

dos aposentados e pensionistas do PREVIM, o que justifica algumas das 

principais ruas e avenidas da cidade estarem intrafegáveis mediante a tantos 

convênios e recursos federais recebidos por meio de emendas parlamentares? O 

que justifica a não conclusão do ginásio de Coque, e a não conclusão da Praça 

da Santa, de uma vez que os recursos já foram recebidos? O que justifica uma 

saúde tão precária mediante a tantos convênios recebidos do ministério da 

saúde? Por fim, o que justifica uma administração tão desastrosa mediante a 

tantos recursos extras recebidos por meio de convênios federais? 

Senhora prefeita, não tente criar factoides simplesmente para ter discurso 

eleitoral, um pouco de bom senso e autocritica, seria interessante e não lhe 

exporia tanto ao ridículo. 

 

 

 

GEORGE MACIEL PAZ 

Presidente da Câmara 

 

 


