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NOTA QUANTO A OPINIÃO DA IMPRENSA

A imprensa local conta com a liberdade de expressão e felizmente tem o serviço respeitado
aqui  no nosso município,  tendo acesso irrestrito aos ambientes públicos e apresentando
informações com designação de ser reconhecida como imprensa livre; e, os parlamentares
entendem e respeitam suas publicações desde que sejam verdadeiras e tragam conteúdo
informa vo à sociedade.
Mas,  infelizmente  alguns  apresentam  suas  matérias  carregadas  de  falsas  no cias  ou
tendenciando formar opinião com conteúdos que buscam a ngir a imagem do Parlamentar
no exercício do seu dever cons tucional, que é de tomar decisões que afetam diretamente
a população;  e, isso é crime, crimes de calúnia, difamação e crimes eleitorais ligados ao
combate à FAKE NEWS.
Assim, pedimos à população que não se iludam com falsas no cias que tratam de usar
palavras de baixo calão ou com acusações sem provas contra os Parlamentares; lembrando
que aqui também trabalham pessoas que são pais de família, que presam por sua índole e
buscam  prestar  um  verdadeiro  trabalho  em  favor  da  comunidade;  e,  não  podem  se
acovardarem de tomarem decisões que vão de encontro com a opinião dessas pessoas,
sob  pena,  de  não  poderem  votar  por  si  mesmos,  mas  reféns  do  que  a  imprensa
irresponsável iria achar; e, isso não pode ser admi do porque é crime.
Vale  destacar  que  a  Câmara  Municipal  repudia  qualquer  ato  atentatório  ao  Estado
Democrá co de Direito e ilegal e as providências estão e vão ser tomadas; e, ao contrário
das  pessoas  que  se  escondem  por  codinomes  e  sites  com  no cias  falsas,  a  Câmara
trabalha  em  sessões  públicas  e  plenárias,  expõe  suas  decisões  em  respeito  à  lei  de
transparência e se dedica a tomar providências dentro dos limites cons tucionais. 


