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Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar a solidariedade a Ilustríssima
Secretária-adjunta de Estado de Relações Públicas Senhora Julyene Paola Reis, pelas acusações
difamatórias vinculadas na mídia no último mês de janeiro do corrente ano em Cuiabá/MT.
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JUSTIFICATIVA

No mês de janeiro do corrente ano, o  Secretário de Estado de Cidades, Eduardo Cairo Chilleto, e a
secretária-adjunta de Estado de Relações Públicas, Julyene Paola Reis, foram acusados de terem recebidos
cerca de R$ 190 mil, em recursos públicos, por meio de projetos culturais, e não prestar contas até hoje. 

A mídia local, veiculou diversas matérias onde difamavam Paola Reis por ter recebido no ano de
2000, cerca de R$ 40 mil da Secretaria de Estado de Cultura, para realizar projeto “Oficina de Canto Coral e
Dança” e não ter prestado contas do recurso recebido.

Em sua defesa, a Ilustríssima Secretária-adjunta argüiu que suas contas encontram-se corretas e
que apresentaria a prestação de contas o mais rápido possível.

O que aconteceu na verdade foi uma afronta e violação a honra do Ilustríssima Secretária-adjunta.
Por ser uma figura pública, seu nome e sua honra foram claramente atingidos por fatos e noticias que a uma
pessoa comum, não seria imputados.

Ademais, para que fosse escolhida como Secretária-adjunta de Estado, a Ilustríssima
Secretária-adjunta teve analisado seu currículo o qual possuía um excelente perfil técnico, requisito esse,
exigido para o cargo e preterido pelo Governador Pedro Taques.

O fato da Secretária-adjunta não ter realizado a prestação de contas, não a coloca como irregular
nem ao menos o rotula como “ficha suja”. A mídia, ao arrepio dos fatos, tentou difamar a Secretária-adjunta,
violando artigos constitucionais que tratam dos direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos,
atingindo sua honra e violando sua imagem.

É cediço que a liberdade de imprensa deve ser exercida, respeito e defendo essa liberdade, mas o
fato de reportagens difamatórias, como no caso da Secretária-adjunta, tendem a estimular que pessoas do
bem, não se envolvam com a vida pública, pois acabam sendo visadas pela mídia.

Diante disso, venho pelo presente solidarizar com a Ilustríssima Secretária-adjunta Julyene Paola
Reis, repudiando as matérias difamatórias o qual tinham como objetivo apenas atingir a honra de uma figura
pública. Pelo que conhecemos a Secretária-adjunta Julyene Paola Reis, merece nosso total voto de
confiança.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Solidariedade e que seja
enviada a solidariedade a Ilustríssima Secretária-adjunta de Estado de Relações Públicas Senhora Julyene
Paola Reis, pelas acusações difamatórias vinculadas na mídia no último mês de janeiro do corrente ano em
Cuiabá/MT. No seguinte endereço: Secretária-adjunta de Estado de Relações Publicas Julyene Paola Reis
Palácio Paiaguas , Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT, CEP: 78050-970.
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