
REQUERIMENTO:

EMENTA: Requer que a Câmara Municipal de Natal

aprove uma MOÇÃO DE REPÚDIO à agressão sofrida

por um quilombola motivada pelo racismo de um

comerciante no município de Portalegre, no Alto Oeste

potiguar, conforme nota de repúdio da Comissão de

Defesa dos Direitos Humanos, das Mulheres, dos

Idosos, Trabalho e Igualdade da Câmara Municipal de

Natal

DESPACHO:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Natal, _____ de ________ de 2021.

PRESIDENTE

Brisa Bracchi, vereadora eleita, no desempenho de seu mandato, submete à apreciação da mesa, para que seja
discutida e submetida ao esclarecido plenário, a seguinte proposição:

Requer, nos termos regimentais da Câmara Municipal de Natal, que seja registrado nos anais da Câmara Municipal

de Natal, a MOÇÃO DE REPÚDIO à agressão sofrida por um quilombola motivada pelo racismo de um comerciante

no município de Portalegre, no Alto Oeste potiguar, conforme nota de repúdio da Comissão de Defesa dos Direitos

Humanos, das Mulheres, dos Idosos, Trabalho e Igualdade da Câmara Municipal de Natal

JUSTIFICATIVA:

O senhor Luciano Simplício teve suas mãos e pés amarrados, tendo sido arrastado pela cidade de Portalegre e
desumanamente espancado no meio da rua, em nítidos atos de tortura. Acrescente-se que o senhor Luciano tão
somente reagiu às ofensas de “drogado e bandido” proferidas pelo senhor Alberan Freitas. Após o ocorrido, toda a
comunidade quilombola vem sofrendo ataques pejorativos, que tem o escopo único de tentar minimizar os fatos
acontecidos e buscar desvirtuar o caráter racista do ato praticado pelo senhor Alberan. A luta contra o racismo é
um trabalho diário e incansável, até que todos tenham liberdade e tenham suas vidas respeitadas pela sociedade.
Desta forma, casos como o que ocorreu na Cidade de Portalegre ensejam repúdio total da sociedade para que
jamais voltem a acontecer. Neste sentido, além da apuração pelas autoridades policiais, é necessário que esta casa
se posicione, enquanto representantes do povo, repudiando os atos racistas praticados contra o senhor Luciano e
que se estende a toda a comunidade quilombola.

Palácio Padre Miguelinho, em  14.09.2021

Brisa Bracchi
Vereadora

Lido no expediente: _____/ ______/ ________ Secretário: ___________________


