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REQUERIMENTO Nº DE 2017

Senhor Presidente,

Requer, nos termos do art. 222 do RISF, a aprovação de
Voto de Solidariedade ao deputado estadual Jeferson Fernandes, PT/RS e
aos integrantes da comunidade "Lanceiros Negros”.
Na última quarta-feira à noite, dia 14, fomos surpreendidos
pela prisão arbitrária do presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado estadual e meu
companheiro de luta e de partido, Jefferson Rodrigues.
Outras oito pessoas também foram presas.
O fato ocorreu no centro de Porto Alegre, durante
reintegração de posse de um prédio público onde cerca de 70 famílias
habitavam a Ocupação chamada de Lanceiros Negros há aproximadamente
um ano e sete meses. Esse prédio estava abandonado há muitos anos.
Destaco que a desocupação foi feita à noite, com
temperaturas de 10 a 15 graus, muito frio mesmo, e o alvo eram na sua grande
maioria mulheres, crianças, mulheres grávidas, idosos e trabalhadores ali do
centro que não possuem moradia.
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Jeferson Fernandes estava na ocupação como representante
da Assembleia — antes, participava da audiência pública que debatia a
situação da comunidade.
Primeiramente, o encontro estava programado para
acontecer no Plenarinho, por volta das 18h desta quarta, mas os presentes no
local decidiram fazer o ato na ocupação após ser informado que a Brigada
Militar estava realizando a reintegração de posse.
Todos sabiam que ele era um parlamentar, ele se identificou,
mesmo assim foi preso, deitado no chão, chutado e recebeu golpes de
cassetete e gás lacrimogêneo no rosto. O poder legislativo foi afrontado
violentamente em uma ação como essa.
Após ser preso, os policiais teriam circulado com Fernandes
por diversas vias do centro da Capital antes de soltá-lo em frente ao Theatro
São Pedro, no centro da Capital, conforme relato do presidente da
Assembleia, deputado Edgar Pretto.
Fica a aqui a minha solidariedade a Assembleia Legislativa,
que foi sim atacada, ao deputado e presidente da Comissão de Direitos
Humanos, Jefferson Fernandes, aos outros que foram presos, e a todas as 70
famílias que viviam na ocupação Lanceiros Negros.
Quero registrar também que tanto o PT Nacional como o PT
do RS emitiram nota oficial sobre este triste e lamentável ocorrido.
Democracia sempre; ditadura nunca mais!
Solicita que o Presidente do Senado, após a leitura deste
Requerimento, encaminhe cópia do voto ao Presidente da Assembleia
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Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Edgar Pretto ao deputado
Jeferson Fernandes, no seguinte endereço:
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Praça Marechal Deodoro, 101 - Porto Alegre/RS
Cep: 90010-300
Sala das Sessões,

Senador PAULO PAIM
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