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REQUERIMENTO DE VEREADOR

Pelo presente instrumento, os Vereadores Matheus Gomes e Reginete Bispo solicitam que seja realizada,
em Período de Comunicações, homenagem ao Movimento Negro Unificado – MNU, pela Mesa Diretora
desta Casa Legisla�va, em Comemoração aos seus 43 anos, no dia 07 de julho de 2021.

O MNU é uma organização pioneira na luta do Povo Negro no Brasil, fundada em 18 de junho de 1978 e
lançada publicamente no dia 7 de julho do mesmo ano em pleno regime militar. O ato representou um
marco referencial histórico na luta contra a discriminação racial no país.

O movimento é uma en�dade nacional de caráter polí�co, democrá�ca e autônoma, realizando
atendimento social sem dis�nção de raça, gênero, orientação sexual, instrução, convicções religiosas ou
filosóficas, bem como a portadores de deficiência.  

O MNU visa combater o racismo, o preconceito de cor e as prá�cas de discriminação racial, em todas as
suas manifestações, buscando construir uma sociedade da qual sejam eliminadas todas as formas de
exploração

Ainda, os Vereadores solicitam representar a mesa diretora nessa homenagem.

Assim sendo, encaminha-se este presente requerimento a fim de homenagear esse importante
movimento pela defesa da democracia e pelo fim do racismo, aguardando o apoio de todos Vereadores.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 24/05/2021,
às 18:32, 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.

Documento assinado eletronicamente por Reginete Souza Bispo, Vereador(a), em 24/05/2021, às
18:54, 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 0236737 e o código CRC 5AD83F7F.
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