
uni e Santos Dumont
"Terra do Pai daAviação"

Santos Dumont, 02 de março de 2010.

Uma Sr.
Geraldo Henrique Coutinho de Mello
Diretor do Jornal Possante On line
Rua Afonso Pena, 122, apto. 402.
Santos Dumont-MG.

Ref: Matérias veiculadas no Blog, relativa à Câmara Municipal.

Prezad Senhor:

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santos Dumont, na pessoa de seu
Presidente, Flávio Henrique Ramos de Faria, tendo em vista o conteúdo das matérias
publicadas neste jornal "on line", que fazem citações inverídicas acerca do funcionamento da
Câmara Municipal, com suporte no disposto no art. 5°, V da Constituição Federal e, com o
intuito de esclarecer aos cidadãos sandumonenses sobre a veracidade dos fatos, expõe J

seguinte:

Em matéria publicada no blog do dia 27 de fevereiro, sob o título "Prestação de
Contas o Município" afirma-se que a ausência dos Vereadores estaria relacionada ao direito
ao recebimento de verba específica e que "como não entraria "dindim" no bolso, não haveria
motivo para comparecer".

Acessando a página do Blog, na presente data, às 14:00 horas, verificamos
dela constar a "errata", do seguinte teor:

"A afirmação de que nas sessões extraordinárias da Câmara Municipal acontece
pagamento extra e poderia entrar "dindim'' no bolso, não procede. Desde 2001,
este pagamento extra não existe mais. Erramos por não termos umafonte de
informações onde pudéssemos pesquisar, sem a necessidade deficarmos
implorando. quase que pedindo ''pelo amor de Deus", para sermos orientados.
Por isto, cobramos todas as informações para acesso livre na Internet. (Em
01103/2010) "

Ent ndernos que a citada "errata", embora esclareça o fato de que os vereadores
que compõem o Legislativo Municipal de antos umont não recebem remuneração pelo
comparecimento em essões extraordinárias, continua contendo palavras injustas e agressivas
à Câmara, que sempre recebeu com carinho, respeito e distinção todos os representantes da
imprensa, como também sempre disponibilizou o acesso às informações solicitadas, através
do próprio Presidente da Mesa Diretora ou de sua Diretoria Administrativa.

Diga-se de passagem, no quesito fixação dos subsídios dos vereadores, a Câmara
Municipal de Santos Dumont, as Resoluções que fixaram os subsídios dos vereadores para a
legislatura 200912012 já foram submetidos ao crivo do Ministério Público de Minas Gerais,


