
 
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
Muito me entristece ver um membro do Poder Legislativo querer se aproveitar dos momentos de 
dificuldade que estamos passando, nós brasileiros, para aparecer. São os aparecidos de plantão. É, 
infelizmente, o que acontece com o deputado federal Célio Moura. Fruto de uma legislação 
equivocada que o levou à Câmara dos Deputados com uma votação baixíssima, não consegue se 
destacar no Congresso Nacional e age como oportunista tentando ocupar espaço na mídia, sem ter 
nenhuma ação colaborativa para a pandemia.  
 
Quero deixar claro que: 
1. nossas medidas continuam restritivas, porém flexibilizadas, e foram tomadas em consonância com 
as autoridades de saúde federal e municipal; 
2. pessoalmente conversei ou troquei mensagens com mais de 30 médicos e profissionais de saúde, 
cuja maioria esmagadora é favorável às medidas; 
3. somos a primeira cidade do Estado a realizar os testes rápidos, o que tem propiciado um 
conhecimento do problema aos nossos profissionais da saúde e aos cidadãos de maneira diferenciada; 
4. somos a única cidade do Estado que já está em ação para implantação de UTI’s (20 leitos) com 
atendimento exclusivo ao CONAVID-19 para enfrentar o grave problema que certamente teremos à 
frente; 
5. estamos atendendo com cestas básicas toda a população prejudicada e necessitada, tais como 
ambulantes, feirantes, mototaxistas, músicos, entre outros; 
6. havia e ainda há um grande dilema dos trabalhadores entre trabalhar ou ficar desempregado e 
também dos empresários que simplesmente não sabiam como pagar os salários e cumprir seus 
compromissos, ambos clamando por um mínimo de flexibilização neste momento; e 
7. sei que ainda enfrentaremos novos desafios, os quais exigirão, muito provavelmente, atitudes e 
decisões mais difíceis e mais restritivas. 
 
Tudo exposto, pergunto: 
1. O que esse senhor deputado federal fez para nos auxiliar? 
2. De quantas reuniões técnicas ou com os representantes da sociedade ele participou? 
3. Ele foi capaz de fazer uma única ligação para oferecer seus préstimos e apoio como fizeram vários 
outros deputados federais e senadores? 
4. “Dono” de emendas individuais e de bancada que somam quase R$ 36 milhões, dos quais 
obrigatoriamente R$ 8 milhões tem que ser aplicados na saúde, teve a desfaçatez de ligar há 2 meses 
atrás para informar que estava enviando apenas R$ 300 mil reais (menos de 1% de “seus” recursos) 
para a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, diga-se de passagem, a cidade onde ele mora. E o 
compromisso de R$ 1,5 milhão anual para a manutenção do CER/Hospital do Amor, foi para onde? 
 
Senhor Célio Alves de Moura, esqueça o passado. O senhor continua na turma do quanto pior melhor. 
Apesar de seus ataques pessoais, nossa administração estará sempre aberta a recebê-lo e, 
principalmente, esperando seu apoio parlamentar para vencermos este e os demais desafios que 
nossa cidade enfrenta. Quero acreditar que o seu mandato é pautado em legislar e trabalhar em prol 
de benefícios para Araguaína, o Tocantins e o Brasil. 
 

Ronaldo Dimas 


