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MOÇÃO:

CONSIDERANDO publicação em Rede Social do Ministro da Educação sr. Abraham Weintraub
que ironiza relato do médico equatoriano sr. Stenio Cevallo, publicado pela Folha de S. Paulo,
em 23 de Abril de 2020, com o título “'Minha sogra foi minha paciente. Ela morreu, e eu não
pude fazer nada', conta médico”, no qual lamenta o falecimento de sua sogra;
CONSIDERANDO que até o dia 23 de Abril de 2020 foram confirmados mais de 11 mil casos e
mais de 560 mortes em Equador, colapsando o sistema de saúde e funerário de importantes
cidades ao redor do mundo;
CONSIDERANDO a fala do sr. ministro Weintraub que ironiza a tratar com tom jocoso a morte
de um ser humano ao dizer em postagem de rede social que aquela seria “mais uma morte
suspeita”;
CONSIDERANDO que o ministro da Educação trabalha com a formação e sensibilização de
crianças, jovens, adolescentes e adultos sendo inadmissível tamanha demonstração de
desrespeito à vida humana;
PROPOMOS ao Egrégio Plenário, com fundamento e na forma regimental (Resolução 2/91),
Moção de Repúdio à fala do Ministro da Educação Abraham Weintraub que ironizou
falecimento da senhora equatoriana decorrente de COVID-19.
SOLICITAMOS que cópias da presente Moção sejam enviadas ao Excelentíssimo senhor
Presidente da Câmara Federal; ao Excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal e aos
Excelentíssimos líderes partidários do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2020

Professor Claudio Fonseca
Vereador (CIDADANIA)
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