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   MOÇÃO DE PESAR: 
 
 

MANIFESTAR AS SINCERAS CONDOLÊNCIAS PELO 
FATÍDICO ACONTECIMENTO ENVOLVENDO O 
ASSASSINATO DA VEREADORA MARIELLE FRANCO, 
ocorrido no dia 14 de março p. passado, na cidade do Rio 
de Janeiro/RJ. 

 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 

Senhora Presidente 
Nobres Pares 
 
 

                           A CÂMARA MUNICIPAL DE 
QUELUZ com pesar vem manifestar as 
sinceras condolências pelo fatídico 
acontecimento envolvendo o assassinato da 
Vereadora Marielle Franco, ocorrido no dia 
14 de março p. passado, fato esse que causou a 
comoção de todos nós “povo brasileiro” que 



acompanhávamos as manchetes em toda a 
mídia nacional e internacional. 
                          Lamentamos as tristes 
perdas, entre elas, o motorista Anderson 
Gomes que foi brutalmente atingido por 
disparos em uma “suposta emboscada”, por 
bárbaros criminosos. 
     O Poder Legislativo 
Queluzense ao tomar conhecimento das 
notícias que estamparam a mídia, não 
poderia deixar de se consolidar com os 
familiares, bem como com a Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, onde a nobre 
Edil atuava de forma brilhante em seu 
trabalho Legislativo, destacando a defesa das 
mulheres negras e dos mais desvalidos pela 
vida e não media esforços pela força de sua 
voz (que não será calada), para que todos 
tivessem uma oportunidade digna de vida e 
vez na sociedade brasileira como um todo, 
atuando sempre em busca da verdade. 
     Trágico acontecimento não 
pode se transformar em estatística e tão 
pouco “cair” no esquecimento; violência deste 
nível merece ser esquadrinhado pela nossa 
Justiça e levado até às últimas consequências, 



custo o que custar, desbaratando “os 
envolvidos”, criminosos frios, insanos, 
verdadeiros “monstros” que assombram e 
circulam no meio da sociedade, espreitando 
suas “vítimas”, tramando em segredo a 
execução de terceiros e, lamentavelmente a 
cidadã prestante, eleita que foi maciçamente 
pela vontade popular. Seu nome será 
lembrado pela sua força e vontade de 
trabalhar naquilo que sempre acreditou “o 
povo ser respeitado” em sua cidadania, nos 
centros urbanos ou nas favelas. Que as leis 
para esse tipo de crime, seja hoje, a “bandeira 
não manchada de sangue”, mas a da ordem e 
do progresso que toda uma nação grita, 
clamando por uma gestão concreta de seus 
governantes em todas as áreas e na política 
voltada para o bem comum. BASTA de 
lágrimas, perdas irreparáveis e de espera por 
JUSTIÇA. “MARIELLE – PRESENTE”!.  
     “A figura da mulher, 
passou a ser algo extremamente importante 
na sociedade atual, onde ela exerce cada vez 
mais um papel de protagonista, embora ainda 
sofra com as heranças históricas do sistema 
social patriarcalista em seu dia a dia. Com o 



tempo, graças às lutas promovidas, a mulher 
vem conseguindo aumentar o seu espaço nas 
estruturas sociais, abandonando a figura de 
mera dona de casa e assumindo postos de 
trabalho, cargos importantes em empresas e 
estruturas hierárquicas menos submissas”. 
Que a exemplo de Marielle Franco, tantas 
outras mulheres assumam de fato o seu papel 
na sociedade, como combatentes e corajosas 
empreendedoras, expressando a sua 
inteligência e maturidade nas questões sociais 
de nosso país. 
            A Câmara Municipal com 
grande tristeza e desejo de justiça, rende aos 
nobres cidadãos as sinceras homenagens, 
testemunhando publicamente que esta 
ausência será sentida de forma significativa 
por toda a Nação Brasileira, senão o mundo: 
“quem semeia a justiça terá recompensa 
condigna”. (Pr. 11,18 b).    

              Aos familiares enlutados, 
manifestamos as sinceras condolências da 
Câmara Municipal, rogando a Deus o consolo 
aos vossos corações. 

             Pela aprovação é a Moção 
de Pesar, solicitando a extensão desta a todos 



os familiares que sentem hoje, a ausência dos 
seus entes queridos. 

    Sinceras condolências da 
17ª Legislatura: Carlos Mateus Gomes Garcez, 
Silvio José Bueno, Paula Elias da Silva, 
Adalberto Rodrigues da Silva, Paulo Roberto 
da Silva, João Batista Ribeiro Filho, Luis 
Fernando Paulino e Luis Gustavo Silva 
Ribeiro. 

 
              Sala das Sessões, Dr. João 
Monteiro da Silva, 19 de março de 2018. 
 
 
     Kacia Maria Nemetala 
      Vereadora PV 
 

          

 

 


