
  
  
  

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
  
Moção nº 19/2021 
  
  

                                   Em face dos registros divulgados por meio de vídeo nas redes sociais 
no dia 06 de outubro, em que a vereadora do município de Pedreiras-MA, Katyane Leite (PTB), 
teve sua palavra covardemente cessada e seu microfone arrancado de suas mãos por duas 
vezes, em razão do comportamento inaceitável do Vereador Emanuel do Nascimento (PL). 
  

                                   Considerando que as Vereadoras Kelen Fernanda Maschio e Simone 
Jesus da Silva Carrieiro fazem parte da Frente Parlamentar Feminina do Noroeste Paulista, 
representantes da bancada feminina na Câmara Municipal de Bálsamo e entendem que a 
igualdade entre homens e mulheres ainda atravessa grandes desafios, cujo reforço chegou por 
meio da Lei nº 14.192/2021 que trouxe instrumentos de enfrentamento à violência política contra 
nós mulheres. 
  

                                   Considerando que sequer a Prefeita do Município de Predreiras, que 
tem a Katyane Leite (PTB) como base oposicionista, mencionou em nota divulgada pela sua 
rede social um apoio ou solidariedade a parlamentar. 
  

                                   Considerando que, apesar do silêncio da Chefe do Poder Executivo, 
a Parlamentar Katyane Leite recebeu mensagens de solidariedade de mulheres do Brasil inteiro: 
bancada feminina da Câmara de Bálsamo/SP, lideranças políticas femininas, frentes 
parlamentares, partidos políticos, movimentos sociais, Procuradoria do Maranhão e da Ministra 
Damares Alves, a mulher a frente da pasta mais importante em defesa das mulheres do Brasil, o 
MMFDH. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 
município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE a 
Vereadora Katyane Leite (PTB), do Município de Pedreiras, Estado do Maranhão, que 
infelizmente sofreu Violência Política Contra Mulher ao ser impedida e restringida do direito mais 
sagrado da democracia e de qualquer parlamentar, o de livre pensamento e liberdade de 
expressão. 

  
                                    Requeremos ainda que desta moção se dê ciência, por ofício, à 

homenageada, via Correios, no endereço: Câmara Municipal de Pedreiras -  Rua Maneco Rego, 
n; 906, Centro,  Maranhão CEP: 65725-000.     
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 28 de Outubro de 2021.  
  
VEREADORES: 
  
  
  
Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM                 Ailton José Bereta - MDB  
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Hilton Bruno José dos Santos - PSDB                   Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 
  
    
  
Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE        Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
  
  
  
Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 


