Repúdio à fala machista e misógina do
presidente da república Jair Messias Bolsonaro a
respeito da jornalista Patrícia Campos Mello,
repórter da Folha de S. Paulo, em 18 de fevereiro
de 2020.
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CONSIDERANDO a fala desrespeitosa e fortuita do senhor presidente da república sobre a
referida repórter em entrevista à imprensa e diante de um grupo de simpatizantes em frente
ao Palácio da Alvorada em 18 de fevereiro de 2020;
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CONSIDERANDO que a fala desonra a liturgia do cargo da presidência da república, é
descortês com as mulheres, as famílias e desrespeita os direitos consagrados na Constituição
de 1988;
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CONSIDERANDO o desprezo de Bolsonaro à luta histórica e à conquista de direitos pelas
mulheres, afirmando posturas sexistas e misóginas, não mais toleráveis em nossa
democracia;
CONSIDERANDO que as declarações desastradas e desrespeitosas do presidente tornam-se
também condenáveis se levarmos em consideração que estamos às vésperas das
comemorações do Dia Internacional da Mulher, no próximo 8 de março;

CONSIDERANDO as recorrentes afrontas à imprensa livre do nosso país;
PROPOMOS ao Egrégio Plenário, com fundamento e na forma regimental (Resolução 2/91),
Moção de Repúdio à fala machista e misógina do presidente da república Jair Messias
Bolsonaro.
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SOLICITAMOS que cópias da presente Moção sejam enviadas ao Excelentíssimo senhor
Presidente da Câmara dos Deputados Federais; ao Excelentíssimo senhor Presidente do
Senado Federal; e aos Excelentíssimos líderes partidários da Câmara dos Deputados Federais
e do Senado Federal.
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