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MOÇÃO

MOÇÃO DE APOIO

 

A Vereadora que abaixo subscreve, nos termos dos artigos 87, inciso VII, e. 95, do Regimento da Câmara Municipal
de Porto Alegre, solicita que seja enviada MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AO ESTADO DE ISRAEL em face
dos ataques cometidos por grupos terroristas, que vem ocorrendo desde segunda-feira, dia 10 de maio.

JUSTIFICATIVA

 

Esta moção tem como objetivo de se solidarizar com o povo de Israel que vem sofrendo ataques de mísseis vindo da
Faixa de Gaza, desde segunda-feira (10). Esses mísseis foram lançados sobre diversas cidades Israelenses de forma
cruel pelos grupos terroristas e extremistas, os quais têm como objetivo destruir as cidades de Israel. Mais de
400 mísseis já formam lançados, sendo 130 apenas na cidade de Tel Aviv, vitimando cidadãos israelenses e deixando
diversos feridos.

Contamos com o apoio dos Nobres Colegas para que, nesse momento tão delicado, possamos nos solidarizar com o
povo israelense e a comunidade judaica que estão, literalmente, sob ataque. 

Assim, se aprovada, solicita que seja enviada à Embaixada de Israel no Brasil, ao Excelentíssimo Sr. Alon Lavi, Cônsul
de Israel para o Brasil,  à Federação Israelita do Rio Grande do Sul, e à Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e
Beneficência - SIBRA.

 

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Cunha Barth, Vereador(a), em 13/05/2021, às
10:18, 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 auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0233537 e o código CRC 44C069EC.
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16/05/2021 SEI/CMPA - 0233537 - Moção

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=253949&infra_sistema=10… 2/2

Referência: Processo nº 212.00043/2021-88 SEI nº 0233537


