
 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO - ARMANDO R. DE SOUZA ADVOCACIA, esclarece que foi procurado e 

constituído pelo Vereador Sidnei Mazutti para representá-lo no fato em que está sendo 

mencionado pela Sra. PAULA MARTINS na rede social Facebook - Grupo Elogios e Reclamações 

Cascavel - SEM CENSURA, em publicação realizada no dia 15 de janeiro às 11:01 e também as 20:01 

do mesmo dia, onde afirma que, supostamente, referido mandatário teria cometido de abuso de 

autoridade ou utilizado seu mandato para fins particulares, cujo fato foi externado de forma 

distorcida e em desacordo com a realidade dos fatos, o que está causando grande repercussão na 

imprensa local. Em primeiro lugar, cabe esclarecer que o agente público JAMAIS praticou qualquer 

ilegalidade ou utilizou de seu mandato para proveito próprio ou de alguém de sua família, fato este 

que foi confirmado pelos servidores públicos que presenciaram toda a situação, conforme nota 

oficial publicada pela Secretaria de Esportes de Cascavel. Mazutti esteve sim naquele local, única e 

exclusivamente para buscar sua genitora, pessoa de avançada idade. Quando lá chegou e tomando 

conhecimento dos fatos, ao saber que o atestado que sua mãe apresentou não serviria para 

respectiva inscrição, deixou o local na companhia de sua mãe, sem efetivar a referida matricula!!! 

NUNCA TENTOU PRATICAR "UM CARTEIRAÇO" OU QUALQUER FORMA DE VANTAGEM INDEVIDA, 

para sí ou para alguém de sua família, como quer fazer crer a "denunciante" pelas declarações que 

apresentou nas redes sociais. Aliás, a própria denunciante assevera "não consegui ouvir a conversa", 

mas, mesmo assim, tornou pública suas conclusões precipitadas e infundadas, sem saber o que 

efetivamente teria ocorrido!!! SERÃO ADOTADAS AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS AO CASO, já 

que, como a própria "denunciante" afirma em referida publicação, em nenhum momento 

presenciou a pessoa do Vereador agindo de forma ilegal, praticando ou tentando praticar qualquer 

ato de ilegalidade, induzindo ao erro a opinião pública, com fins dos quais desconhecemos. Cabe 

ressaltar que a "denunciante", como consta das suas próprias redes sociais, foi candidata a 

vereadora no último pleito eleitoral (2020), sem obter êxito na sua eleição. Não se pode admitir que 

as redes sociais sejam uma "terra sem lei", onde pessoas, por questões que não podemos mensurar 

neste momento (fins políticos, eleitorais ou até mesmo de interesse pessoal com finalidade de 

obter likes, curtidas ou outra forma de promoção pessoal), sem qualquer responsabilidade nas suas 

declarações, façam acusações levianas, distorcendo a realidade dos fatos e prejudicando uma 

infinidade de pessoas. Todos são responsáveis pelos seus atos, única e exclusivamente, pelos atos 

que efetivamente praticam!!! A publicação, como colocada na rede social e cujo grupo conta com 

mais de 58 mil (58.000) membros, além de inverídica e leviana, se deu por meras ilações e 

suposições da "denunciante" e, via de conseqüência, colocou em dúvida a postura não só dos 

servidores públicos da Secretaria de Esportes, mas também de todos os vereadores de nossa cidade, 

o que não se pode admitir!!! Tal ato, portanto, poderá acarretar conseqüências legais não só à Sra. 

PAULA MARTINS, mas a todos os responsáveis/administradores do grupo onde ocorreu a 

publicação, já que atacou a honra e imagem dos servidores públicos municipais. Tudo será 

esclarecido e restará devidamente comprovado que não houve qualquer ilegalidade praticada pelo 

agente público ou qualquer outro servidor da Secretaria de Esportes, já que o primeiro está sendo 

vítima de um "cancelamento virtual", aparentemente, por questões de interesse político/pessoal da 

denunciante!!! Cascavel, 17 de janeiro de 2022. Armando R. de Souza Advocacia. 


