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REQUERIMENTO DE VEREADOR
As vereadoras signatárias do presente requerimento, com base no artigo 188, inciso II do Regimento Interno desta
Câmara Municipal, solicita-se a realização de SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO
DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, a realizar-se na semana entre 21 e 25 de março de 2022.
O Partido Comunista do Brasil foi fundado em 25 de março de 1922. É o partido mais antigo do país em atividade.
Reorganizou-se em 1962, adotando a sigla PCdoB e sua história se confunde com a história de luta do povo
brasileiro nos últimos 100 anos, sempre em defesa das bandeiras mais avançadas da humanidade, o socialismo e o
fim da exploração do homem pelo homem.
Os comunistas estavam nas greves que resultaram nas conquistas dos direitos trabalhistas, defenderam o Brasil na
campanha “O Petróleo é Nosso”, resistiram à ditadura militar, sendo o partido que mais vidas deu a liberdade e
lutaram pela redemocratização. É de autor comunista a emenda constitucional que garantiu liberdade de culto e
credo aos brasileiros na Constituição de 1945.
Desde sua constituição disputa eleições, em 1930 lançou o candidato operário Minervino de Oliveira para
presidência do Brasil. Embora aviltado de muitas batalhas pela clandestinidade imposta pelas forças
antidemocráticas.
Na redemocratização enfrentou o neoliberalismo, foi o primeiro a levar às ruas o Fora Collor, Jogou papel decisivo
na eleição de Lula e Dilma, onde nos governos defendeu um projeto nacional de desenvolvimento sintonizado com a
realidade brasileira. Na última eleição presidencial em 2018 a camarada Manuela D'ávila representou o partido na
chapa majoritária que foi para o segundo turno, concorrendo a vice de Haddad. Em 2020 disputamos várias
eleições, com destaque para eleição de Porto Alegre, onde a camarada Manuela foi para o segundo turno e fez
45,43% dos votos, retomando a bancada comunista na câmara de vereadores.
Atualmente busca constituir uma Frente Ampla, pela retomada da democracia e contra os retrocessos nos direitos
dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, das negras e negros, da população LGBTQIA+.
O aniversário do centenário do PCdoB é motivo de alegria não só para os comunistas, mas para todos os
democratas, lutadores sociais, que sempre tiveram e terão no PCdoB um aliado na luta por um Brasil soberano e
democrático!

Bruna Rodrigues
Vice-Líder da Bancada do PCdoB

Daiana Santos
Líder da Bancada do PCdoB
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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 0335344 e o código CRC FC4410FA.
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