Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO N°

J9G

DE 2.021

ASSUNTO: Propõe a inserção em ata de voto de protestos
e repúdio ao Deputado Frederico D'Avila pelas
palavras ofensivas proferidas contra o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes e o Papa Francisco.

Senhor Deputado,

Repercutiu nos meios de comunicação e
viralizou nas redes sociais do País, o pronunciamento inopinado do Deputado
Estadual Frederico D'Avila, proferido da Tribuna da Assembleia da Legislativa
do Estado de São Paulo no último dia 14 de outubro passado, intitulando o
arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes e o Papa Francisco, de
"safados", "vagabundos" e "pedófilos".
Embora respeite o direito à liberdade de
expressão garantido pela nossa Carta Magna, julgo intempestiva e
descomedida as declarações feitas pelo nobre Deputado Frederico D'Avila no
exercício de seu mandato eletivo. Ataques desta natureza em nada
acrescenta. Num momento em que a população brasileira sofre com os
resquícios -da grave crise sanitária que assolou nossa comunidade, resultante
da pandemia da COVID-19, apelamos para o bom senso e descortino de
nossas lideranças políticas e unidos busquemos um ambiente de harmonia e
paz.
São milhares de famílias que perderam seus
entes queridos e outras vitimadas com essa nefasta enfermidade. Ao assistir
com profunda tristeza gesto de desrespeito e ataques inopinados que ofendem
a moral de importantes líderes religiosos;

REQUEIRO,

após preenchidas as

formalidades regimentais de costume, a inserção em ata de voto de veemente
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protesto e repúdio ao Deputado Estadual Frederico D'Ávila, pelo
pronunciamento intempestivo e descabido proferido da Tribuna da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no último dia 14 de outubro,
que culminou em ataques a moral do Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando
Brandes e ao Papa Francisco, cujo fato deixa um rastro de inquietação junto
à comunidade religiosa de nosso País, especialmente os fiéis que congregam
junto a Igreja Católica Apostólica Romana.

REQUEIRO, outrossim, seja dada ciência
do inteiro teor desta propositura, ao Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, Carlão Pignatari e ao incuto Deputado Frederico
D'Avila.
REQUEIRO, finalmente e após deliberado
pelo Douto Plenário, seja igualmente oficiado ao Presidente da Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Waimor Oliveira de Azevedo, bem como
ao Bispo Diocesano de São João da Boa Vista - Dom Antonio Emidio Vilar e ao Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, dando-se lhes ciência
do inteiro teor desta propositura e externando nossa solidariedade e apoio aos
líderes religiosos que foram vítimas de discurso inopinado proferido pelo
Deputado Estadual Frederico D 'Avila.

Sala "Ulysses Guimarães", 18 de outubro de 2021

\V)
Vereador GUILHERME DE SOUSA CAMPOS
Presidente
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