
                                                                

Nota de repúdio da diretoria do Podemos Vilhena 

A Diretoria do partido podemos vem à público repudiar veementemente as 

atitudes do Presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Ronildo Macedo, 

que tem feito constantes ataques em desfavor do Deputado Federal Leo Moraes, 

inclusive, disseminando alguns vídeos editados com único intuito de denegrir a 

imagem de Léo Moraes, parlamentar que representa Rondônia na Câmara 

Federal.  

O Deputado Federal Léo Moraes que pertence ao Podemos, tem sido um grande 

parceiro do município de Vilhena e do prefeito Eduardo Japonês, o deputado já 

disponibilizou um valor superior a 4 milhões em emendas parlamentares, valor 

esse que foi transformado em benefícios à população. Ônibus para a Escola 

Militar Tiradentes, recursos para reforma de Unidade Básica de Saúde, 1,5 

milhões em pavimentação asfáltica, 700 mil reais em insumos para o retorno das 

cirurgias eletivas no município. Além disso, o deputado já garantiu que muito irá 

fazer pelo município de Vilhena, que não tem representante da região na câmara 

federal.  

As críticas, estranhamente vem pelo fato do deputado votar contrário à proposta 

de lei que aumentava absurdamente o valor destinado aos partidos nas eleições, 

o fundo eleitoral. O deputado é contra o aumento deste fundo e sempre deixou 

seu posicionamento bem claro.  

Além disso, o deputado Léo Moraes é exemplo para o estado de Rondônia, tem 

o mandato mais econômico dentre os deputados federais. Nós do PODEMOS 

VILHENA, temos a certeza que o Deputado Léo Moraes irá continuar 

trabalhando e se dedicando, indiferente dos ataques do Presidente da Câmara 

de Vilhena, Ronildo Macedo.  

Ressaltamos que o deputado Léo Moraes não tem quaisquer problemas ou 

rusgas com os vereadores do município de Vilhena, tendo o mesmo uma ótima 

relação com o Vereador e vice Presidente da Câmara Samir Ali, eleito pelo 

PODEMOS, o que estreita sua boa relação com município, assim como os 

vereadores e amigos Wilson Tabalipa e Zé Duda. O Deputado dispõe ainda de 

uma relação de respeito e amizade com o prefeito Eduardo Japonês e sempre 

esteve e estará à disposição de todos os parlamentares de Vilhena. 

Que possamos cada um, dentro de suas atribuições, cumprir nossa missão com 

respeito e principalmente com o propósito de melhorias à população. 

Vilhena-RO, 14 de Agosto de 2021. 
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