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“Moção de apoio à Sra. Anielle Franco e ao
Instituto

Marielle Franco pelo

trabalho

desenvolvido na luta por justiça e defesa da
memória de Marielle Franco”
CONSIDERANDO o disposto no Art. 228 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
São Paulo, que prevê a possibilidade de manifestação da Câmara sobre determinados assuntos
por meio de moção.
CONSIDERANDO que o Instituto Marielle Franco é uma organização sem fins lucrativos,
criada pela família de Marielle, com a missão de inspirar, conectar e potencializar mulheres
negras, LGBTQIA+ e periféricas a seguirem movendo as estruturas da sociedade por um
mundo mais justo e igualitário.
CONSIDERANDO que o Instituto Marielle Franco não mede esforços para cobrar das
autoridades que as investigações cheguem ao mandante político do assassinato de Marielle
Franco e de Anderson Gomes; promove a defesa da memória de Marielle Franco para que as
futuras gerações sigam lembrando quem Marielle foi e o que ela representa; atua na
multiplicação do legado deixado por Marielle, para que o trabalho construído por ela e pela
sua equipe seja espalhado e concretizado em todos os cantos; e, potencializa e dá apoio às
mulheres, pessoas negras e faveladas que querem ocupar a política, para que os espaços de
tomada de decisão tenham mais a cara do povo.
CONSIDERANDO que apoiadores extremistas do Deputado Daniel Silveira - conhecido por
promover e incentivar a violência política e por ter vilipendiado a memória de Marielle Palácio Anchieta
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passaram a agredir pessoas que apoiam o legado de Marielle e a proferir ataques e ameaças à
Sra. Anielle Franco, Diretora Executiva do Instituto e irmã de Marielle, em decorrência do

CONSIDERANDO que a violência política deve ser combatida por esta Casa e que é preciso
exaltar iniciativas que visem construir uma sociedade mais justa e igualitária.
PROPONHO ao Egrégio Plenário, com fundamento e na forma regimental, a presente moção
de apoio ao Instituto Marielle Franco e à sua Diretora Executiva Anielle Franco, pelo
importante e necessário trabalho de defender a memória de Marielle Franco e inspirar,
conectar e potencializar mulheres negras, LGBTQIA+ e periféricas a seguirem movendo as
estruturas da sociedade por um mundo mais justo e igualitário.

Plenário da Câmara Municipal de São Paulo,
18 de fevereiro de 2021

ERIKA HILTON
Vereadora - PSOL
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episódio da prisão do deputado determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Certifico que a presente moção foi encaminhada para publicação no

Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 19 de fevereiro de 2021.
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