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MOÇÃO DE APOIO

Conforme prevê o Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro
à Mesa seja encaminhada Moção de Apoio à Ilma. Drª Ludhmila Hajjar, em razão dos
injustos ataques sofridos nas redes sociais, bem como das inaceitáveis ameaças
recebidas por ela e por sua família, desde que se tornou pública a possibilidade de sua
assunção do Ministério da Saúde.

A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:

"O Parlamento Sul-mato-grossense, legítimo representante de todos os
segmentos sociais do Estado, por iniciativa do seu 1º Vice-Presidente DEPUTADO
EDUARDO ROCHA, apresenta esta Moção de Apoio à Ilma. Drª Ludhmila Hajjar,
em razão dos injustos ataques sofridos nas redes sociais, bem como das inaceitáveis
ameaças recebidas por ela e por sua família, desde que se tornou pública a
possibilidade de sua assunção do Ministério da Saúde.

Ludhmila Hajjar é cardiologista, médica intensivista e professora da
Faculdade de Medicina da USP, possuidora de reconhecido preparo técnico. Tanto que foi
convidada para assumir o Ministério da Saúde, em plena pandemia causada pelo
coronavírus.
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Entretanto, desde que se tornou pública a possibilidade de assunção do
importante cargo federal, a médica ora apoiada, bem como seus familiares, passaram
a sofrer ameaças, inclusive de morte, além de ataques via redes sociais, nas quais
também divulgaram seu telefone celular, sem falar na tentativa de invasão do hotel no
qual estava hospedada em Brasília.

Tais fatos são inaceitáveis no cenário atual, em que se busca a
valorização e o respeito ao ser humano, especialmente do direito das mulheres. A
Dra. Ludhmila demonstrou ainda mais coragem mediante a manifestação pública de
suas convicções científicas, que a levaram a rejeitar o convite para assunção do
Ministério da Saúde, motivo que justifica ainda mais a presente moção de apoio.

Por isso, essa Casa de Leis apoia a referida médica, que merece o
reconhecimento dos representantes da população sul-mato-grossense.

Plenário Júlio Maia, 17 de março de 2021.

DEPUTADO EDUARDO ROCHA
1º Vice-Presidente
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