
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Câmara Municipal dos Vereadores de Santo Amaro do Maranhão - MA, por 

meio de seu Presidente, sr. Geni Silva, vem a público manifestar profundo 

sentimento de repúdio à matéria divulgada pelo site Maranhão TV, com 

exposição de áudios que atacam o Presidente da Câmara, o acusando de ter 

cometido crime de violência contra mulher, ou mesmo incitá-lo. 

 

Ocorre que na realidade, a sra. Cidinha ameaçou o Vereador Geni Silva, com 

ofensas infundadas e injustificadas, proferindo palavras de baixo calão contra o 

Vereador, ocasião em que passou a se aproximar do Vereador, no intuito de ferir 

sua integridade física, mas como o mesmo encontrava-se na companhia de uma 

criança, em sua motocicleta, a agressora desistiu do ato. 

 

Na matéria compartilhada de forma irresponsável e completamente parcial pelo 

veículo de comunicação, é divulgada uma série de áudios em que a verdadeira 

agressora conta os relatos em sua versão, sem o menor conjunto probatório, 

apenas acusando o Vereador Geni Silva de tê-la agredido verbalmente, sem, 

contudo, apresentar quaisquer provas. Não fora sequer oportunizado para o 

Vereador o direito de contar sua versão dos fatos ANTES da veiculação da 

matéria, o que é grave, posto que fere sua honra subjetiva e o imputa, 

falsamente, o cometimento de crime. 

 

Além de rechaçar completamente as falsas acusações da moradora, o sr. Geni 

Silva esclarece, através desta nota, que vem lutando, diariamente, por meio de 

sua atuação na Câmara Municipal, para extirpar todos os tipos de violências do 

meio social. Reafirma, ainda, seu compromisso com todas as mulheres, pois 

reconhece que o machismo é um deprimente instrumento inibidor e notável 

entrave para que as mulheres alcancem, cada vez mais, espaços sociais e 

profissionais. 

 

Reafirmando seu compromisso com a sociedade Santamarense, o Sr. Geni Silva 

nega veementemente todas as acusações contra ele feitas e declara seu repúdio 

contra qualquer tipo de agressão, seja física ou verbal. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Geni Silva 

Presidente da Câmara Municipal  
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