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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Gabinete Ver. Ricardo Jose De Souza (Diácono Ricardo)

MOÇÃO DE REPÚDIO_____/2021
Senhores Vereadores,

O Vereador que esta subscreve, ouvido o plenário, requer MOÇÃO DE REPÚDIO ao Deputado da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Frederico D’Ávila, que no uso da Tribuna proferiu um
discurso desrespeitoso e de ódio, no dia 14 de outubro do corrente exercício.

“Pátria amada e não pátria armada”, disse o Exmo. Sr. Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida em
sua homilia na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. Esbanjando do requinte
agressivo, desrespeitoso e baixo, de costume, o Deputado supracitado executou sua pesada e pobre fala
citando o autor da frase mencionada, o Papa Francisco e a CNBB.

Estamos vivendo dias encharcados de discursos de ódio, ataques às diferenças e desrespeito advindos de
extremistas que, certamente, têm por objetivo a desestabilização da convivência pacífica de uma nação. Isso
não pode continuar como se fosse uma tendência a ser aderida por uma sociedade livre e democrática.

Isto posto, destaco meu repúdio à inobservância no tratamento devido às autoridades e instituições religiosas,
pela postura arbitrária, ofensiva e repugnante do parlamentar.

Florianópolis, 20 de outubro de 2021.
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Em seu verborrágico pronunciamento, o parlamentar, de forma esdrúxula e revoltante, desferiu ofensas e
grosserias regadas a palavras de baixo calão para com lideranças Católicas, pelo fato de não possuir
capacidade intelectual e cultura política que o levem conviver harmonicamente em uma sociedade
democrática.

