
Pouso Alegre, 25 de julho de 2022.

Ao Ilmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre -
MG

Sr. Reverendo Dionísio

Com Cópia para o Vereador Gilberto Barreiro
Av. São Francisco, 320 - Primavera
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Assunto: Pedido de retratação por parte da V. Sa. Vereadôr

Gilberto Barreiro, no tocante aos acontecimentos datados do dia to

de julho de 2022, próximo passado em uso da Tribuna da Casa em

Sessão Ordinária e providências da Presidência no tocante à quebra

de decoro parlamentar pelas suas inadvertidas manifestações Ha

tribuna. Ra

Prezados Senhores,

Eu, Tamara Oliveira Pehia, brasileira, Solteira, cabeleireira,

portadora do CPF nº 07268825692 e do RG sob o nº 17969946,

residente e domiciliada na Rua Doutor Lázaro de Carvalho 182 Jd

Paraíso em Pouso Alegre - Minas Gerais, CEP 37558 610, venho em

meu nome e em nome de minha família, solicitar à esta Casa
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Legislativa - desta feita por escrito — Expressa Retratação por parte
 do Senhor Vereador Gilberto Barreiro, no tocante aos

acontecimentos do dia 19 de julho de 2022, próximo passado,

quando na Sessão Ordinária, o vereador, no uso da tribuna,

acusou o vereador Dr. Edson de ter incentivado nossa presença

na Câmara Municipal e classificou como corriqueiros os vários

acidentes que tem tirado a vida de nossos entes queridos.

Nas palavras do próprio vereador:

"o pior de tudo é que o Dr. Edson trouxe uma mulher

aqui, em estado de choque, que havia perdido um ente querido.
(...) A mulher saiu daqui chamando todos de loucos. ”

O vereador Gilberto Barreiro ainda tentou minimizar o

tentando justificar e dar ares de normalidade à ocorrência de dezenas

de "acidentes" em outras vias da cidade.

Queremos registrar a nossa manifestação e profundo repúdio

à fala do referido vereador Gilberto Barreiro ao qual queremos deixar

claro que somos pessoas capazes € instruídas o suficiente para não

sermos “levadas” à Câmara Municipal por este ou aquele vereador e

muito menos passíveis de sermos "usadas" para embasar discursos

distorcidos, inapropriados e oportunistas como, por exemplo, o

proferido pelo próprio Vereador Gilberto Barreiro sem qualquer
preocupação com os nossos sentimentos ou com o real motivo da

nossa presença na Câmara.



Se o Vereador Gilberto tivesse dispensado um pouco de

respeito pelo nosso luto e pela nossa presença na Casa Legislativa e

vindo falar conosco, por um minuto que fosse, saberia antes da sua

inadvertida e desastrosa fala na tribuna da Câmara que o que nos

motivou a estar presente ali, naquela oportunidade, foi o desejo de

lutar por paz no trânsito, por melhorias na sinalização e

providências que não levem outras famílias a passar pela mesma dor

e sofrimentos íntimos que estamos enfrentando.

Um desejo que nasceu da nossa indignação pela perda de

nossa mãe de forma tão violenta retirando-lhe os muitos anos de

vida que ainda teria pela frente.

Nossa mãe, Senhor presidente e vereador, era uma pessoa

muito justa e correta e nós temos a mais sólida certeza, de que, se a

vítima desses fatos fosse qualquer um dos seus, ela também teria

vindo a essa Câmara Municipal, como nós fizemos, e se faria presente

ainda em todos os espaços públicos necessários para que sua voz

fosse ouvida e medidas fossem tomadas para que outras famílias não

passassem pelo infortúnio que nos atingiu.

Realizamos uma passeata com os mesmos objetivos, clamar

por paz no trânsito, chamar a atenção das motoristas, motociclistas,

do poder público, das autoridades judiciais e também da população

para a necessidade de se dar uma maior atenção ao trânsito que

todos os dias tem feito vitimas fatais na nossa cidade.

Com relação aos motoristas e motociclistas pedimos

prudência, perícia, cautela. Ao poder judiciário pedimos celeridade na
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punição aos culpados. À Prefeitura pedimos a manutenção e

sinalização das vias no sentido de proporcionar maior segurança a

todos, e aos Vereadores pedimos um pouco de atenção, de ação e

representação consciente para que o trânsito não leve ainda mais

vidas, para que o nosso caótico trânsito não destrua sonhos e

famílias...

Nesse sentido, basta observar que a via onde nosso mãe foi

acidentada e perdeu a sua vida é uma via de trânsito intenso e sem

qualquer sinalização horizontal até mesmo nas faixas de pedestres,

sem travessias elevadas, semáforos, ausências essas que dificultam a

prudência dos motoristas, aumentam a velocidade dos veículos

nesses pontos e provocam ainda mais e mais acidentes.

Portanto, não podemos e não devemos entender esses

acontecimentos que levam à morte ou incapacidade inúmeras

pessoas, como algo corriqueiro, habitual, como, além de outros

despautérios, fez supor o vereador Gilberto na tribuna.

O que se espera de um edil, Vereador Gilberto Barreiro, de

um legítimo representante de fato e de direito do povo, é uma postura

de fiscalização e cobrança para a realização de melhorias que vão ao

encontro dos interesses da população e não uma postura de

banalização das tragédias e desvalorização da vida humana,

entendidas por Vossa Senhoria, infelizmente, como inevitáveis,

corriqueiras, de menor preocupação. Estamos falando de vidas,

senhor vereador!

Ainda queremos deixar registrado nosso repúdio à fala de

decorro e sensibilidade do mesmo vereador quando nos acusa de tê-
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los chamados de "loucos", jamais faríamos isso, mesmo tomadas de

profundo sentimento de dor pela trágica perda de nossa querida mãe.

Além do mais, para nós representantes populares que

bananlizam tragédias humanas não são loucos, acreditamos apenas

se tratar de pessoas sem humanidade, sem coração, sem sentimentos

de piedade e compaixão em relação ao próximo, indiferentes à dor do

semelhante, desumanos...

 Reiteramos, pois, as palavras e o posicionamento do

 vereador Dr. Edson e manifestamos nossa gratidão por todos os

demais que, como ele, entenderam nossa presença na Câmara

Municipal e se solidarizaram com a morte da nossa mãe, com a nossa

dor e de tantas outras famílias que perderam seus entes queridos

para o transito da nossa cidade e, por essa razão, endossam a voz da

sociedade pouso-alegrense que clama por melhorias no trânsito e pela

preservação da vida.

Atenciosamente, e aguardando a devida retratação do

Vereador Gilberto Barreiro na Tribuna da Casa do Povo e pelas

devidas providências em face da sua cristalina quebra de decoro

parlamentar, rogamos que esta Câmara Municipal faça valer a sua

representatividade popular e se movimente, pela justa retratação,
pelas medidas regimentais cabíveis em face do vereador Gilberto

Barreiro e, em especial, por melhorias no caótico trânsito de

nossa cidade.

Sirenonas Ono Pins
Tamara Oliveira Pena

CPF nº 072.688.256-92


