
Em face da reportagem fictícia publicada pelo site 97news, venho a público, esclarecer os fatos 

ocorridos no dia de ontem, 07 de Agosto de 2018, bem como, esclarecer à sociedade as ações 

que estão sendo realizadas para a preservação do Meio Ambiente, em torno da Lagoa Miguel 

Messias, localizada no distrito Ibitira, Município de Rio do Antônio. 

Após manifestação popular dos moradores, com pedido protocolado na Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento, solicitando autorização e apoio da Administração Pública para a 

limpeza da Lagoa Miguel Messias, na condição de Secretária Municipal de Administração, reuni 

com toda a equipe de obras, meio ambiente, Secretaria de Agricultura e Chefia de Gabinete, e 

demos início aos trabalhos, apoiando e coordenando as atividades que seriam realizadas pela 

população e a administração pública. 

Foram realizadas reuniões com todos os proprietários e possuidores de terrenos às margens da 

lagoa, com decisões registradas em atas, ficando acordado o limite da Lagoa Miguel Messias 

com as respectivas faixas de servidão, e a retirada das cercas que invadiam a área pública. 

No último domingo (terceiro mutirão realizado) fizemos as devidas medições demarcando os 

limites a serem respeitados, e o local onde seria alinhado pelas máquinas da Prefeitura. 

Ontem, na Segunda Feira, estávamos todos no local aguardando a chegada dos maquinários 

quando fomos surpreendidos por contestações realizadas pelo Sr. Antônio Coutinho Souza, 

proprietário de dois terrenos que fazem margem com a Lagoa, e Vereador do Município, que 

mantinha cercas com metragens superiores ao dos terrenos, invadindo visivelmente grande 

parte do terreno público. 

Quando da confusão, estavam presentes outros prepostos da Prefeitura Municipal e muito dos 

voluntários, que presenciaram a discussão iniciada pelo fato do Sr. Antônio se recusar a cumprir 

com o acordo celebrado com a Administração Pública. Após os ânimos se alterarem, vez que o 

mesmo vinha a todo tempo insultando e ofendendo todos, ligou a câmara do celular iniciando 

gravações não autorizadas, com o intuito exclusivo de provocar e intimidar. 

Não aceitando qualquer ato de intimidação, reagi na tentativa de impedir os registros, quando 

fui agredida com tapa no rosto esquerdo e soco na cabeça. Pelo que, entrei em contato com a 

Polícia Militar, que chegou de imediato no local conduzindo o agressor à Delegacia de Polícia, 

colhendo depoimento de todos os envolvidos e testemunhas. 

Por fim, insto esclarecer que o Sr. Antônio Coutinho, atualmente exerce a função de Vereador 

Municipal, o que, no entanto, não o torna diferente dos demais cidadãos, proprietários e/ou 

contribuintes deste Município. 

Eis a verdade dos fatos, o que causa repúdio ao que foi publicado, passando de vítima a 

agressora. Mas como disse a Sra. Maria da Penha “muitas vezes, o verdadeiro agressor é dócil 

em público”. 
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