MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 256/2018/CM-LL
Sant' Ana do Livramento, 18 de julho de 2018 .

Comunicamos que este Legislativo, por deliberação de seu
Plenário, aprovou Requerimento nº 63/18 (cópia em anexo), de autoria da Vereadora
Márcia da Rosa, encaminhando urna Moção de Protesto ao Projeto de Lei nº 882/2015 .

Atenci

Vereador Da

Ao Excelentíssimo Senhor
RODPJGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes
CEP 70160-900
Brasília - DF
3:

--- 0

Rua Senador Salgado Filho, 528 CEP: 97.573-490
Fone: (55) 3241 - 8600 (55)3241- 8611
setorlegislativo@santanadolivramento.rs.leg.br
http://www.santanadolivramento.rs.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Gabinete da Verª MARCIA DA ROSA
Lider da Bancada do P.S.B.

APROVADO
Comissão Representativa

Ilmo. Sr. Ver. Da'f{ubio Barcellos,
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
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MOÇÃO DE PROTESTO

MARCIA DA ROSA, Vereadora Líder da Bancada do
P.S.B., com assento neste Legislativo, vem mui respeitosamente propor
"MOÇÃO DE PROTESTO" pela eventual aprovação do Projeto de Lei nº.
882/2015 junto à Câmara dos Deputados, bem como ao Supremo Tribunal
Federal, contra a ação de discriminalização do aborto e pela manutenção da
Legislação vigente.
Outrossim solicita que após a provação, seja cientificada a
Presidência da Câmara dos Deputados, Senado ·Federal da República e
Presidência do S. T.F. em Brasilia-DF.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO . Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de

4f: pe.lo Supre o Tribunal Fed:I q e descriminaliza o aborto.
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Cidade:

Nome Completo
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Assinatura

- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO C~ntra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF--:_ 4:4P- pelo Supremo ri~unal Federal que cf!s~iminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO co'ntra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis 'fUe
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição ~ f)escumprim lko de
Preceito Fundamental -A F pelo Supremo T ibunal Federal que descf~aliza o abort ,.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO·
Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
2 pelo Supremo ri~unal Federal que 1es~riminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -A~ - 442/pelo Supremo Tri ural Federal que descrimin liza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Cóntra a aprovação dos Projetos que t ramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prát ica do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto .
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO CÓntra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO CÓntra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF -442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
·cidade :
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nàcional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
·cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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- MOÇÃO-DO POVO GAÚCHO-·
· Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam ã prática do aborto no Br.asil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF_-,42 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO "
Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam à prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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· MOÇÃO DO POVO GAÚCHO ·
Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
·cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Documento de Identificação
(RG ou CPF}

Assinatura
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nàcional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamenta l -ADPF -442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasi l e também contra ::> aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
Cidade : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nome Completo

Documento de Identificação
(RG ou CPF}
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- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF - 442 pelo Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o aborto.
·cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nome Completo

Documento de Identificação
{RG ou CPF)

Assinatura

- MOÇÃO DO POVO GAÚCHO Contra a aprovação dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional para a aprovação de leis que
autorizam a prática do aborto no Brasil e também contra a aprovação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental -ADPF - 4 pelo Suprem Tribunal Federal que
·cidade : _........,_---'--'--'-frtV_____._
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício n. 256/2018/CM-LL, da Câmara Municipal de Sant'Ana do
Livramento/RS. Manifestação de protesto contra o Projeto de Lei n.
882/2015.
Em 16/08/2018

Encaminhe-se, por cópia, à Comissão de Seguridade Social e
Família. Publique-se. Arquive-se.

ROcW

Presidente da Cê
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