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MOÇÃO Nº

/2021

Ilmo. Senhor Presidente Milton Leite,
Apresento a V.Exa., nos termos do art. 228 e seguintes do Regimento
Interno, a presente Moção de Solidariedade à EMEI Monteiro Lobato, a ser

A escola municipal supracitada, após a divulgação de vídeo em redes sociais
ultraconservadoras questionando atuação da Unidade Escolar no tocante à Educação
para as relações de Gênero, tem sofrido ameaças por telefone, denúncia e visita da
polícia civil, além de denúncia na ouvidoria nacional dos direitos humanos.
Tais ações estão em desacordo com a Constituição Federal, Declaração de
Direitos Humanos, LDB, Plano Nacional de Educação, Currículo da Cidade de São
Paulo e Lei Maria da Penha, além de decisões do Supremo Tribunal Federal.
Desta forma, requeiro a aprovação da presente MOÇÃO de Solidariedade desta
Casa e manifestação pública do prefeito da cidade em defesa da EMEI Monteiro
Lobato e seus servidores e do cumprimento da legislação em vigor, a que todos nós
estamos submetidos e que é dever dos representantes garantir a sua preservação e
subordinação.

Vereador Professor Toninho Vespoli
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encaminhada ao Exmo. Prefeito Sr. Ricardo Nunes.
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