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MOÇÃO

O Vereador Leonel Radde, nos termos do ar�go 87, inciso VII, e ar�go 95, ambos do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Porto Alegre, solicita, após ouvido o Plenário desta Casa Legisla�va, a aprovação
da presente MOÇÃO DE REPÚDIO AS FALAS ABSURDAS DO DEPUTADO BIBO NUNES contra os
estudantes da Universidade de Santa Maria, em 09 de outubro. 

 

No dia 09 de outubro, o Deputado Bibo Nunes disparou diversos ataques contra alunos que protestavam
na Universidade de Santa Maria em favor do ex-presidente Lula. Entre as diversas ofensas aos
estudantes Bibo afirmou que os alunos mereciam ser queimados vivos, assim como aconteceu no filme
Tropa de Elite. Ademais, o parlamentar afirmou que os estudantes seriam incompetentes, alienados,
inúteis, parasitas e mal-educados. Outrossim, o parlamentar, visivelmente descontrolado, afirmou que
"esses alunos" seriam a escória do mundo, deveriam viver no lixo, e os classificou como o "esgoto dos
estudantes do Brasil".

 

Diante dessas manifestações preconceituosas, agressivas e, sobretudo, an�é�cas encaminhamos a
presente moção de repúdio e rogamos a aprovação aos nobres pares. 

 

Vereador Leonel Radde (Líder do PT)

 

Obs.: Uma vez aprovada, requeiro o encaminhamento do presente expediente para a Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, na figura do Senhor Prefeito, Sebas�ão Melo; para a Assembleia Legisla�va do Rio Grande do Sul, na figura
de seu presidente; e ao Palácio Pira�ni, na figura do Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador(a), em 20/10/2022, às
22:54, 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 0454218 e o código CRC 1E2126FF.
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