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REQUERIMENTO DE VEREADOR

O Vereador Matheus Gomes que abaixo subscreve vem REQUERER a formação da FRENTE PARLAMENTAR
EM DEFESA DO CARNAVAL, DO SAMBA E DO PAGODE no âmbito deste Legisla�vo, nos termos do argo 237-
A do Regimento Interno da Câmara.

JUSTIFICATIVA

A cultura negra em Porto Alegre tem larga tradição carnavalesca e sambista. Dentro da cultura da capital, a
construção dos espaços negros e periféricos passam pela música. As escolas que hoje compõe os Grupos
Ouro, Prata e Bronze são originadas na longínqua tradição dos blocos, tribos e diferentes expressões do
carnaval. Ao mesmo tempo, possuem um vínculo intrínseco com as rodas de samba e espaços culturais do
povo negro e de periferia que resis�ram durante o século XX.

No úl�mo governo municipal, o corte das verbas públicas des�nadas ao carnaval e a repressão às expressões
populares de uso das vias públicas levaram à redução dos espaços de criação e desenvolvimento destas
manifestações ar�s�cas e um ataque direto à tradição cultural negra e periférica na cidade. É necessário
resis�r e transformar o carnaval, o samba e o pagode num meio de organização social, cultural e econômica
de um grande setor de ar�stas que contribuem para a nossa cultura.

É com este intuito que propomos a criação desta Frente Parlamentar.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 26/05/2021, às
08:53, 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 0237403 e o código CRC AF86C66E.
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