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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

REQUERIMENTO DE VEREADOR

MOÇÃO

 

Senhor Presidente,

A Vereadora que este subscreve, nos termos do artigo 87, inciso VII, e artigo 95, ambos do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, solicita, após ouvido o Plenário desta Casa Legislativa,
a aprovação da presente MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE ao Povo Hatiano, em razão da situação
calamitosa enfrentada pela população da República do Haiti.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Em 14 de agosto de 2021, um forte terremoto, de magnitude 7,2 na escala Richter,  atingiu o Haiti,
deixando milhares de mortos, feridos e desalojados. Como consequência desse desastre, inúmeras
casas e estruturas públicas foram destruídas. Por conta disso, há falta de alimentos, remédios e de
outros itens básicos para a sobrevivência da população e o funcionamento de escolas e hospitais. Cerca
de 4 milhões de pessoas vivem sem sequer ter uma única refeição por dia, sendo que os idosos e as
crianças são os  que mais sofrem. Além disso, a violência das gangues armadas que aterrorizam as
cidades do país torna a situação ainda mais complicada.

 

A crise política que se instalou após o assasinato do presidente Jovenel Moïse também agravou ainda
mais o sofrimento da população da população haitiana. Em meio a instabilidade política, o povo
haitiano ainda precisou lidar com uma sucessão de problemas que inclui a pandemia de Covid, a
passagem de ciclones tropicais, a escassez de combustíveis e de energia elétrica, somados ao aumento
dos conflitos violentos entre gangues.

 

Além de tudo isso, infelizmente a comunidade internacional tem se omitido. A situação atual, com
algumas exceções, é a de abandono. A presença concreta da comunidade internacional no território
haitiano não chega nem perto da que foi registrada em outros períodos, como durante a Missão de Paz
Minustah, de 2004 a 2017, e após o terremoto de 2010.
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Um ano depois do terremoto devastador de 2021, grande parte dos desabrigados ainda não
conseguiram retornar para casa. Entretanto, a maioria dos deslocados não foge mais das
consequências do desastre natural, mas sim da violência. Atualmente, existem campos para
desalojados em razão da violência das gangues. Estes espaços recebem ajuda humanitária estrangeira
ou do governo haitiano, contudo este auxílio não tem sido suficiente por conta da grande demanda. O
povo torna-se refém da instabilidade e sobrevive com imensas dificuldades para ter acesso a
alimentação, saúde e educação.  A esperança de muitos é poder migrar, porém também existem
barreiras para obtenção de vistos e para conseguir custear o transporte até outro país.

 

Assim, considerando os fortes laços entre a cidade de Porto Alegre e a comunidade haitiana, sendo que
muitos imigrantes haitianos aqui residem, trabalham e colaboram para o progresso de nossa cidade,
peço o apoio dos nobres colegas para aprovar esta moção de solidariedade em apoio ao povo do Haiti.

 

VEREADORA CLÁUDIA ARAÚJO

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 16/08/2022, às 09:24,
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 0426996 e o código CRC BE1844E5.

Referência: Processo nº 161.00090/2022-82 SEI nº 0426996

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

