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Xanxere, SC, 19 de Novembro de 2015.
Oficio nO WMS. 775/2015
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Excelentissimo Senhor
RENAN CALHEIROS
Pres idente do Senado Federal
Prac;a dos Tres Poderes
Brasilia - OF
CEP 70165-900

Junte-se ao processado do
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Excelentissimo Senhor

Levamos ao conhecimento de Vossa Excelencia que na
Sessao Ordinaria do dia 13 de novembro de 2015, foi aprovada a Moc;ao de
Rep udio nO 77/2015, capia anexa.

Respeitosa mente,

Wilso Presidente

4934330648
Rua Rui Barbosa, 238 -Centro
Xanxere (SC) - 89820 - 000
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MOC;AO N° 77/2015

data de"
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FERNANDO CALFFASS (PSDB)
WILSON MARTINS DOS SANTOS (PSDB)
MCCAO DE REPUDIO

a Medida

Provisoria nO 699

a
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Apresentamos ao Plena rio Mo~ao de Repudio
medida provisoria NO 699
que autua caminhoneiros que estejam reivindicando seus direitos em BRs
do Brasil como no acontecido desta semana em todo 0 territorio nacional.
o movimento grevista alega que as condi~6es de trabalho da categoria so
pioraram desde a ultima greve, realizada em mar~o e que provocou caos e
desabastecimento por todo 0 Brasil. Uma vez que temos 0 direito de nos
manifestar, amparados no na nossa constitui~ao federal em seu Art. 50:
"Todos sao iguais perante a lei, sem distin~ao de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito
vida,
iiberdade,
igualdade,
seguran,;a e
propriedade, nos termos seguintes: [ ... J II - ninguem sera obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei; [ ... J IV - e
livre a manifesta~ao do pensamento, sendo vedado 0 anonimato; [ ... J XVI
- todos podem reunir-se pacifica mente, sem armas, em locais abertos ao
publico, independentemente de autoriza~ao, desde que nao frustrem outra
reuniao anteriormente convocada para 0 mesmo local, sendo apenas
exigido previo aviso a autoridade competente; [ ... J XVII - e plena a
liberdade de associa~ao para fins Ifcitos, vedada a de carater paramilitar";
(BRASIL, 1988)
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Logo, conforme preceitua 0 artigo transcrito, e livre 0 exerclcio de
manifesta~ao, independentemente de autoriza~ao, sendo apenas exigido
prev io aviso
autoridade competente. 0 mesmo artigo condiciona a
liberdade de manifesta~ a o de pensamento
identifica~ao do autor, a
ocolTencia da reuniao publica para fins paclficos, vedando 0 carater
paramilitar. Percebe-se, entao, que os direitos fundamentais nao sao
amplos e irrestritos, sendo que sua efetividade esta diretamente vinculada
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a observac;:ao

de condic;:6es, v,isando 0 equilibrio com os demais direitos

ex istentes no ordenamento juridico.
Caso esta Moc;:ao seja aprovada devera ser encaminhada a Presidente da
Republica Dilma Rousseff, ao Presidente da Camara dos
Deputados
Eduardo Cunha, ao Presidente do Sen ado Federal Renan Calheiros e a
todos os Senadores e Deputados Estaduais por Santa C;:atarina, ao Ministro
da Justic;:a Jose Eduardo Cardoso e ao Ministro dos Transportes Antonio
Carlos Rodrigues.

Sala das ~;;ss6es em 13/11/2015.
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Adenilso Blasus
Vereador
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s dos Santos
Vereador
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Brasilia,

J.b de fevereiro de 2016.

Senhor Wilson Martins dos Santos, Presidente da
Camara Municipal de Xanxere - SC,

(

Em aten<;ao ao Offcio n WMS . 775/2015, encaminhado
a esta Secretaria-Geral pela Presidencia do Senado, informo a Vossa
Excelencia que sua manifesta<;ao foi juntada ao processado da Medida
provisoria nO 699, de 2015, que "Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui 0 C6digo de Transito Brasi/eiro", conforme
tramita<;ao , disponlvel no endere<;o eletr6nico http://www25.senado.leg .br/
web /atividade/materias/-/materia/123992.

Atenciosamente,
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