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MOÇÃO
MOÇÃO DE REPÚDIO AO CRIME CONTRA DAIANE KAINGANG
Daiane Griá Sales, jovem indígena kaingang, de 14 anos, foi encontrada morta, na tarde de quarta-feira (04
de agosto de 2021), no Setor Estiva, da Terra Indígena do Guarita, no município de Redentora, localizada na
região noroeste do Rio Grande do Sul. Moradora do Setor Bananeiras da Terra Indígena do Guarita, Daiane
foi encontrada em uma lavoura próxima a um mato, nua, e com as partes do corpo da cintura para baixo
arrancadas e dilaceradas, com pedaços ao lado dela.
Segundo reportagem publicada pelo site de notícias Sul21, “Há relatos de outros casos de ataques contra
mulheres indígenas que estariam acontecendo na região. Localizada em uma área de 23,4 mil hectares, a
Terra Indígena do Guarita abriga cerca de 6 mil pessoas e é a maior terra indígena do Estado, abrangendo os
municípios de Tenente Portela, Redentora e Herval Seco, no Noroeste gaúcho”.
É inadmissível que durante o mês de campanha contra a violência contra a mulher, o Agosto Lilás, nos
deparemos com este caso de tamanha brutalidade. Ainda, uma violência bárbara contra uma adolescente
kaingang, pertencente a um povo que é historicamente e estruturalmente oprimido, como é a dura realidade
dos povos indígenas no Brasil, um país que segue reproduzindo as tragédias do seu passado colonial.
Esta Casa não pode se calar diante de tamanha violência histórica de gênero e raça. Nesse sentido,
precisamos manifestar nosso repúdio a este crime e nossa solidariedade à luta do povo indígena, que estão
há séculos resistindo a toda forma de violência. Como refere a nota publicada pela Articulação dos Povos
Indígenas da Região Sul (Arpinsul), “a violência contra os povos indígenas tem se intensificado a cada dia,
assassinam nossos jovens, nossas mulheres, nossas lideranças; roubam nossas terras e querem tirar nossos
direitos. A violência contra as mulheres indígenas é intensa desde a invasão portuguesa, mulheres que são a
vida do nosso povo, mulheres que curam, mulheres guerreiras”.
Portanto, registramos através desta Moção nosso repúdio a toda e qualquer violência contra as mulheres
indígenas e exigimos justiça para Daiane Griá Kaingang.
Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 06/08/2021, às
15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0263047 e o código CRC 49C70AE0.
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