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ESTADO DA BAHIA

CÂURNA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

MOçÃONe.OO3l23.

A Câmara Mu n icipal de Alagoi n has, Estado da Bah ia, interpretan do o senti mento

do povo que representa por outorga, faz inserir nos seus anais, UpQIQ-P.E
REPÚDIOAO VEREADOR SANDRO FANTINEL (PAtriOtAS). dO MUNiCíPiO dE

Caxias - RS, pelo pronunciamento e ato xenofóbico e discriminatório contra

o povo baiano. iPffi
Justificativa

Na última terça-feira, dia 28 de fevereiro, o vereador lsandro Fantinel

(Patriotas/RS), na tentativa de defender empresários e produtores rurais do seu

Estado, que mantinham trabalhadores em situação análoga à escravidão em

suas vinícolas, dirigiu, em seu discurso no plenário da Câmara Municipalde

Vereadores de Caxias-RS, ataques ao povo da Bahia, de forma preconceituosa

e xenofóbica, porterem denunciado o crime de cárcere privado ao qualestavam

sendo submetidos.

O vereador ainda criticou a operação de resgate dos trabalhadores como
"exagerada e midiática", se solidarizando com os criminosos empresários

gauchos do ramo de vinhos, demonstrando, primeiro, desconhecer

completamente a legislação brasileira, depois, a sua falta de empatia e todo o

seu desconhecimento do Estado da Bahia, da cultura do nosso povo, da postura

de enfrentamento e não su bmissão a tiranos e ao poder econômico estabelecido.

A Bahia de Jorge Amado, Dorivalcaymmi, castro Alves, de Gregorio de Matos,

João ubaldoRibeiro, de RuyBarbosa, Luís Gama, Euclidesda cunha,deAnísio
Teixeira, Junqueira Freira, carybé e Myrian Fraga não deve passar pelo
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y,Wcimento raso do vereador gaúcho, que não deve saber,Sruutyffi
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ESTADO DA BAHIA
cÂuaRn MUNlctpAL DE ALAGoINHAs

das contribuições do seu proprio Estado, o qual, reconhecemos, concretamenb,
toda a tradição, história, cultura e pujança econômica.

Portanto, expressamos desta forma, nosso repúdio e indignação ao crime
defendido pelo Edil gaúcho e pelos ataques dirigidos, pelo mesmo, ao povo da
Bahia, que muito contribuiu com seus ilustres filhos para o desenvolvimento do
Brasil e de nossa cultura.

Dê-se ciência desta Moção à Câmara Municipalde Vereadores de Caxias/RS e
às autoridades constitu ídas de nossa cidade.

Sala das SessÕes, em 02 de março de 2023.
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