
Para:   Sr. Juracy Scheffer 

           Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora 

De:     Entidades sindicais de Juiz de Fora 

REF.: SOLICITAÇÃO 

 

 

  

 

 A população de Juiz de Fora assistiu, atônita, nesta última sexta-feira (26/03) a um episódio 

lamentável protagonizado pelo vereador desta Casa, sr. Mello Casal que, patrocinando uma live e 

contando com a participação do presidente de sua agremiação partidária, sr. Roberto Jefferson, 

desferiu ataques sistemáticos a diversos atores sociais. 

 O conteúdo desta exibição contou com discurso homofóbico e discriminatório dirigido a 

estudantes, difamação a profissionais da Educação e servidores públicos, depreciação de instituições 

públicas e injúrias à guarda municipal, com acusações de apropriação indevida, inclusive. 

 Não bastasse a anuência do citado vereador a tudo isso, quando não contando com sua 

corroboração explícita, o teor do vídeo ainda incita, de forma escandalosa, à sedição e ao uso da 

violência contra agentes públicos, com a proposição de criação de milícias para tal. Ataca, ainda, 

entidades sindicais com denúncias infundadas e calúnias.  

 Finalmente, de forma despropositada, refere-se à Chefe do Executivo Municipal de forma 

pejorativa e desrespeitosa, atitude que não condiz com a trajetória e a história desta Casa Legislativa. 

Agrava o fato sua insistência na desinformação da população, com a disseminação falaciosa de 

medicamentos comprovadamente ineficazes no combate à COVID e ao combate a ações necessárias 

de isolamento definidas, não só a nível local, como ao estadual. 

 Para não deixar espaço para dúvidas sobre a intenção dos protagonistas, o vereador produz e 

exibe novo vídeo no domingo (28/03) reafirmando sua conduta e deixando claro que continuará nos 

rumos adotados. 

 As entidades subscritas abaixo, solicitam à esta Casa a apreciação e apuração dos fatos 

relatados e a adoção de medidas cabíveis e extremamente necessárias contra a conduta do vereador, 

a fim de resguardar os segmentos atacados e as instituições, em particular esta Casa Legislativa, 

certamente maculada e ferida com tão grave episódio. 

 

 Neste sentido, aguarda, concretamente, imediatas providências. 

 

 Juiz de Fora, 29 de março de 2021.  

  


