ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

REQUERIMENTO Nº 0148/2020
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.
A MESA DIRETORA CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DO TEMA, REQUER(EM):

ANUÊNCIA DO PLENÁRIO PARA QUE SE TOME AS MEDIDAS CABÍVEIS CONTRA O
VEICULO DE COMUNICAÇÃO RÁDIO CLUBE DE LAGES E O COMUNICADOR DANIEL
GOULART.
A Câmara de Vereadores de Lages vem manifestar sua indignação e constrangimento perante
fatos narrados pelo comunicador Daniel Goulart, na manhã desta terça-feira, dia 15 de setembro,
onde expõe relatos acerca de um Vereador de Lages, acusando este de ter assediado uma
pessoa, de reter documentos para realizar escrituras e regularizações de imóveis, dentre outras
acusações oriundas de mensagens recebidas simultaneamente, enviadas por ouvintes da Rádio.
Repetidas vezes, o comunicador emana sua opinião sobre o INOMINADO vereador, chamando
de “safado” ressaltadas ocasiões, sugerindo que este “se houvesse justiça nesse País, já estaria
de macacão laranja no presídio uma hora dessas”.
Distante de qualquer intenção de cercear a liberdade de imprensa do respeitado meio de
comunicação e do comunicador Daniel, no entanto assistida do direito de defesa e resposta a tão
grave exposição, faz-se necessário que o denunciante divulgue o nome do vereador que acusa,
considerando que essa Casa Legislativa conta com 16 Vereadores, representantes do povo,
pessoas que tem família, pessoas públicas que devem ser respeitadas como tal e em hipótese
alguma genericamente maculadas.
A Câmara de Vereadores de Lages enquanto órgão público não coaduna com qualquer das
ações ora relatadas pelo comunicador, tão pouco teria conhecimento de tão graves acusações,
pelo exposto reforça seu compromisso com a ética e a verdade, demonstrando profundo
desprezo aos fatos trazidos na ocasião referida e sem dúvida é a principal interessada do
esclarecimento devido.
Sala das Sessões, 15 de Setembro de 2020.
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