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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/

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 SOLIDARIEDADE E APOIO AO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL PEDRO GUIMARÃES.

 

Na úl�ma semana, foi informado que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu processo para inves�gar a
conduta do policial Pedro Guimarães. O mo�vo seria a manifestação favorável ao então candidato a
presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. No documento de inves�gação, consta que o servidor poderia ter
incorrido em eventual desvio de função, mo�vo pelo qual se fazia necessária a inves�gação.

A Cons�tuição Federal assegura, em seu art. 5º, os seguintes direitos:

 
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...)

IX – É livre a expressão da a�vidade intelectual, ar�s�ca, cien�fica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;

 

Desse modo, como se observa, extrai-se dos incisos IV e IX que a liberdade de expressão encontra
amparo cons�tucional, sendo direito fundamental primordial na sociedade brasileira. Dessa forma, tem-
se, da parte da PRF, clara censura para o então servidor Pedro Guimarães.

 

Ante o exposto, diante desta injus�ça é que se encaminha presente moção de solidariedade e apoio,
rogamos a aprovação aos nobres pares. 

 

Vereador Leonel Radde (Líder do PT)

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador(a), em 20/10/2022, às
23:37, 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 0454221 e o código CRC A30BB90F.
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