
NOTA DE 
ESCLARECIMENTO À 
IMPRENSA E À SOCIEDADE 
DE GUANAMBI

Tendo em vista  a veiculação 
de um vídeo, carregado de 
má fé, produzido por um 
vereador de oposição ao 
prefeito Jairo Magalhães, 
que circula nas redes 
sociais, sugerindo um 
suposto contrato 
superfaturado de um 
caminhão pipa, envolvendo 
a gestão municipal e um 
prestador de serviço, 
cumpre informar:

1. A denúncia do vereador 
não passa de uma  fake 
news, sem  a menor relação 
com a verdade, que no 
desespero de alcançar o 
bom trabalho desenvolvido 
por um gestor sério e 
honesto, deforma 
completamente a realidade 
dos fatos;



2. O veículo em questão já  
se encontrava com os 
serviços suspensos para os 
devidos reparos, cujas 
despesas, por força de 
cláusulas contratuais, 
correm por conta de seu 
proprietário, e não há 
registro de qualquer 
pagamento desde o início 
dos referidos reparos, a 
partir da retirada do tanque 
do caminhão pipa; 

3. O valor anunciado na 
fictícia denuncia envolve 
despesas de manutenção, 
motorista e impostos, que 
são suportados pelo 
contratado; 

4. Encontra-se no setor de 
licitação da Prefeitura de 
Guanambi um novo pedido 
de certame para veículos 
tipo pipa, a fim de permitir a 
continuidade de um serviço 
essencial para as 
comunidades da zona rural, 
que é o abastecimento de 



água;

5. Todas as contratações 
realizadas pela atual gestão 
obedecem rigorosamente os 
trâmites estabelecidos pela 
Lei de licitações, o que 
permite qualquer cidadão 
interessado participar, em 
igualdade de condições, dos 
processos que definem os 
prestadores de serviços 
públicos aos nossos 
munícipes;

6. Finalmente, esta 
administração, que sempre 
pautou pelos princípios da 
ética e da responsabilidade 
no trato da coisa pública, 
coloca-se, como sempre 
fez, a inteira disposição dos 
que prezam pela verdade e 
pela justiça, e comunica que 
adotará as medidas legais  
cabíveis a fim de punir a 
mentira e a calúnia. 
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