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Esmo. Sr. Presidente, 

CÂMARA MUNICIPAL 
VITÓRIA DA CONQUIST: 

PROPOSIÇÃO LIDA E APRO‘ 
EM 08/02/2019 

10111e8
PRESIDENTE 

REQUERIMENTI"" e 5/2019 

Requeremos à mesa, na forma regimental 
vigente, ouvido o plenário, a realização de 
uma Sessão Mista em Comemoração ao dia 
do Trabalhador e da Trabalhadora Rural, a 
ser realizada no dia 22/05/2019, às 08:30 h, a 
fim de discutir e mobilizar a sociedade 
Conquistense sobre o cenário de ataques 
promovidos ao povo do campo. 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste expediente solicitar a 
realização de uma Sessão Mista, no dia 22/05/2019, às 08:30 h, a fim de discutir e 
mobilizar a sociedade Conquistense sobre o cenário de ataques crescentes promovidos 
ao povo do campo. 

Vivemos em tempos difíceis, de ameaças as conquistas básicas da civilização no Brasil. 
Trata-se de descaracterização do povo do campo que sempre lutou, e abastece o país, se 
o povo do campo não planta, ninguém janta, desta forma esse momento é 
imprescindível para que possamos discutir as ações anunciadas pelo Governo 
Bolsonaro. 

O Brasil, de tempos em tempos, é colocado diante de uma encruzilhada. Esta é a 
encruzilhada à qual as forças golpistas nos levaram: a uma Ordem que é antinacional, 
antidemocrática e que agravou as ameaças à liberdade do Brasil como nação 
independente. 

Assim, contamos com a colaboração desta casa, promotora da cidadania para 
aprovação deste requerimento. 

Plenário Vereadora Calmem Lúcia, 22 de Janeiro de 2019. 

Ribeiro 
eadora — PCdoB 

r Vice - Presidente 
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