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Moção nº 010/2021. 

(De autoria dos nobres vereadores Antonio Leite da Rosa, Roseli de Lima Silvério,  

Edson de Almeida Sant’Ana, Mauro Rodrigues, Márcio Roberto de Oliveira e Jorge 

Sabino da Costa Júnior) 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUAPIARA/SP. 

 

Vivemos no Brasil uma situação de grave inversão de valores, na qual vem 

prevalecendo o autoritarismo, o preconceito, o retrocesso em relação aos direitos 

sociais e individuais e a promoção da violência como método de ação política. Tudo 

isso, incentivado pela maior autoridade do país, que deveria zelar pela ética, pelo 

respeito à pluralidade e pela defesa dos direitos e garantias democráticas. 

Tal ambiente vem propiciando manifestações de obscurantismo e episódios de 

agressões verbais e físicas contra pessoas, entidades, instituições e movimentos que 

se colocam contra determinados ideais, pela palavra e pela mobilização, para combater 

qualquer processo que objetive colocar em risco nossas conquistas políticas e sociais e 

a própria Constituição Cidadã de 1988. 

Com esse propósito, manifestou-se no dia 12 de outubro de 2021, por ocasião das 

celebrações pelo Dia da Padroeira do Brasil, o Arcebispo de Aparecida Dom Orlando 

Brandes. Disse na ocasião Sua Eminência que o Brasil, “para ser Pátria amada, não 

pode ser Pátria armada”, numa referência direta às atitudes e às políticas daqueles que 

pregam o armamento da população como suposta “solução” para o problema da 

violência urbana. Ao mesmo tempo Dom Orlando, vocalizando o sentimento de parcela 

muito expressiva da população, teceu outras críticas à atual condução política, social e 
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econômica do Brasil e, sobretudo, no que se refere à gestão da pandemia do novo 

coronavírus, que já ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. 

Exerceu Dom Orlando Brandes o direito constitucional à livre expressão, dentro dos 

marcos do Estado Democrático de Direito e da nossa Constituição. Bastou, porém sua 

manifestação crítica em defesa da vida, dos direitos da população e da paz, para 

provocar a desarrazoada ira do deputado Frederico D´Ávila, do PSL. 

Da tribuna da Assembleia Legislativa, cuja função é propiciar aos representantes do 

povo paulista a apresentação e defesa de propostas e projetos e o livre debate de 

ideias, o parlamentar assacou injustificáveis e inaceitáveis ofensas contra Dom Orlando 

Brandes, contra Sua Santidade o Papa Francisco, contra a Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) e contra o conjunto dos bispos da Igreja Católica que têm 

compromisso com os trabalhadores, com os segmentos mais pobres da nossa 

população e com os direitos e valores democráticos. 

Segue a íntegra do discurso: 

(...) E quero complementar aqui, falar pro [para o] Arcebispo Dom Orlando 
Brandes, seu vagabundo, safado, safado da CNBB, dando recadinho pro 
[para o] presidente, pra [para a] população brasileira, que pátria amada não é 
pátria armada. Pátria armada é a pátria que não se submete a essa 
gentalha, seu safado. E a sua CNBB, propaladora da teologia da libertação. 
Você se esconde atrás da sua batina pra [para] fazer proselitismo político, pra 
[para] converter as pessoas de bem da [para] sua ideologia. A última coisa que 
vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas, seu 
vagabundo, safado, que se submete a esse Papa vagabundo também. A 
última coisa que vocês tomam conta é do espírito e do bem-estar e do conforto 
da alma das pessoas. Você acha que é quem, pra [para] ficar usando a batina e 
o altar pra [para] ficar fazendo proselitismo político, seus pedófilos, safados. A 
CNBB é um câncer, um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. E quero 
abraçar aqui a Opus Dei ao Arautos do Evangelho, que esses sim cuidam das 
pessoas, e são perseguidos por gente nojenta como você, Dom Orlando 
Brandes e sua CNBB imunda. Canalhas, canalhas! (...) (grifos nossos). 

Por essa razão, vimos por meio da apresentação desta Moção, manifestar nosso 

repúdio à atitude e às palavras do deputado Frederico D´Ávila e expressar nossa 

solidariedade aos ofendidos, a saber: ao Papa Francisco, a Dom Orlando Brandes, à 
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Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a quantos mais tenham sido atingidos 

pelos impropérios proferidos pelo parlamentar. 

Para tanto, apresentamos a seguinte MOÇÃO: 

“A Câmara Municipal de Guapiara manifesta solidariedade ao Papa Francisco, ao 

Arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Brandes e à Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) e, ao mesmo tempo, repudia as agressões e ofensas 

proferidas contra essas personalidades e instituições pelo deputado estadual 

Frederico D´Ávila, palavras essas que não refletem, de forma alguma, o 

posicionamento desta Casa”. 

Guapiara, 25 de outubro de 2021. 
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