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REQUERIMENTO Nº   287/20       

 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer a 

Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, que 

seja expedida “MOÇÃO DE APLAUSOS”a Frente Negra do Velho Chico e a 

Associação das Mulheres Rendeiras, pela mobilização que as duas organizações 

desempenharam, representando a população negra de Petrolina, pela aprovação do 

Projeto de Lei em tramitação na Câmara Municipal, que institui o Estatuto da 

Igualdade Racial e de Combate a intolerância Religiosa no Município de Petrolina. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 O Mandato Coletivo representado pelo Vereador Professor Gilmar Santos vem 

por meio deste apresentara presente Moção de aplausos para a Associação Das 

Mulheres Rendeiras do Bairro José e Maria e adjacência e também para a Frente 

Negra do Velho Chico.  

Ambas as organizações vem contribuindo para com a sociedade Petrolinense 

de forma bastante significativa. A Associação das Mulheres Rendeiras desde o ano 

de 1999 vem atuando no bairro José e Maria e nos bairros adjacentes, para que 

mulheres possam conquistar a sua independência financeira, começaram em baixo 

de um Pé de Arvore fazendo reuniões e lutando juntas para alcançar o seu objetivo.  

Hoje ainda que tardio nós vereadores e vereadoras temos a oportunidade de 

aplaudir estas mulheres que no mesmo espaço onde começaram embaixo de uma 

arvore, hoje estão mantendo firmes e forte uma instituição dentro da comunidade que 

oferece diversos tipos de cursos para a comunidade de forma gratuita e ao longo 

destes mais de 20 anos vem motivando Jovens a se congratularem com Pessoas 

mais experientes e fundar grupos como a Frente Negra do Velho Chico que neste 

momento da Pandemia está de Mãos dadas Com As Mulheres Rendeiras e outras 



 

 

Gabinete do Vereador GILMAR SANTOS 

Praça Santos Dumont, S/N - Centro, TEL: (087) 3862-9273 FAX (087) 3861.4260, Petrolina-PE/CEP 56.304-200 

Internet : www.camarapetrolina..pe.gov.br – E-mail: camarapetrolina@uol.com.br 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

organizações, fazendo campanhas de Arrecadação de Alimentos e distribuindo para 

pessoas em estado de vulnerabilidade social que por muitas vezes nem o poder 

executivo nem o legislativo consegue alcançar.  

E com este olhar de sempre estar em luta pelos menos abraçados pelas 

políticas publicas que a Frente Negra do Velho Chico e Associação das Mulheres 

Rendeiras passaram a se movimentar no sentido da aprovação do Estatuto da 

Igualdade Racial, por entender que nas suas caminhadas em especial agora durante 

o estado de calamidade causado pela Covid-19 o povo negro é o que está mais a 

margem da sociedade, desassistido de políticas públicas aqui ressaltou que o 

Estatuto luta pela Igualdade Racial e não por superioridade, não estamos 

percebendo esta desigualdade agora, temos consciência histórica e sabemos que a 

vida do Povo Negro nunca foi fácil, pois dos 520 anos de existência do nosso país 

358 anos foram de escravidão. E somente com as leis que foram criadas 

externamente e causaram pressão no Brasil no sentido econômico é que as Leis do 

nosso país passaram a ser criadas na tentativa de dirimir os efeitos destes longos 

anos de sofrimento. Os Vereadores da Casa Plinio Amorim tem em suas mãos o 

poder de entrar para a História não somente de Petrolina, mas também do País não 

somente aplaudindo estas organizações que merecem muito mais do que aplausos. 

Entremos unidos para a História aprovando em forma de Lei O Estatuto da Igualdade 

Racial, e que neste espaço de debate seja mostrado que independente do partido 

que cada um está e apesar das diferenças politicas que existem e são saudáveis 

para o desenvolvimento do país, estaremos acima de tudo aprovando Leis que 

venham dignificar e melhorar a vida do Povo. 

 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2020. 

 

GILMAR SANTOS 

Vereador 
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