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ESTADO DA BAHIA
cÂnnann MUNtclpAL DE ALAGotNH

MoçÃoNe.

A câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o
sentimento do povo que representa por outorg a, faz inserir nos seus anais,

Ão oe Repuoto Ao A ENTADOR DA

Y DE SOUZA. NO PORTAL BURBURINHO

mandato.

Justificativa

Na última quinta-feira, dia 15 de abrir, o apresentaoo, ofiãfrn{, Janera da
Verdade, vereador do Democratas de Lauro de Freitas, Gabriel Bandana Jofily de
souza, no Portar Burburinho News, dedicou seu tempo para proferir ataques e
inverdades, utilizando-se de recortes em relafio ao pronunciamento do vereador Francisco
Thor de Ninha, profendo em 04 de fevereiro, da tribuna da Câmara Municipal de
Alagoinhas, na tentativa de descaracterizar, omitindo o tema central do pronunciamento
referente a um Proleto de Lei que propÕe a criação do Dialogo Diáno Antinacista (DDAR) no
serviço públim municipal.

o apresentador demonstra falta de compromisso com a verdade e desrespeito
a um tema extremamente complexo pra se debater com inverdades e piadas
de extremo mau gosto, demonstrando insensibilidade e falta de
profissionalismo ao deixar de exibir com fidelidade o pronunciamento do
vereador, preferindo f azer recortes e se utirizando de termos pouco
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convencionais, de baixo calão e de forma grosseira, ironizando uma questão
que tem um elevado custo ao povo negro do nosso país.

se voltar contra aqueles que levantam a voz para combater as desigualdades e
injustiças que tanto envergonham a nossa sociedade, deixar de reconhecer a
existência do racismo estrutural e ainda tratar com ironia ou satirizar essa dura
realidade, é banalizar o sofrimento do outro.

Expressamos desta forma, nosso repúdio e indignação
desserviço prestado à sociedade por este apresentador
comunicação em relação a este tema em específico.

Dê-se ciência desta Moçâo ao portar de noticias Burburinho
Municipal de Lauro de Freitas.

aos ataques e ao

e seu veículo de

News e a Câmara

Sala das SessÕes, em 20 de abril de 2021.

vereadores autores hfu Q.\^,- or^p.^^*t

sfi


