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MOÇÃO DE PESAR 02/2018 

 
 

 
À Câmara Municipal de Marco – CE  
 

EXCELENTÍSSIMOS VEREADORES 

 

EMENTA: Sugere a aprovação de Moção de Pesar 
em face do falecimento da Vereadora carioca 
Marielle Francisco da Silva. 

 

         Solicita-se que seja registrada em Ata desta Casa Legislativa Moção 
de Pesar pelo falecimento da Vereadora carioca Marielle Francisco da 
Silva, ocorrido em 14 de março de 2018, na região central da Cidade do 
Rio de Janeiro.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 28 de 
março de 2018. 

 
José Erasmo Ramos Soares 

Vereador 
 

 
Edilson dos Santos Vasconcelos 

Vereador 
 

 
René Osterno Rios 

Vereador 
 

 
Rusemberg Gomes Guimarães 

Vereador 
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                                                   Justificativa 

 

  Marielle Francisco da Silva, socióloga, feminista, militante 
dos direitos humanos e agente política brasileira, nascida aos 27 dias do 
mês de julho do ano de 1979, no Complexo da Maré, na cidade do Rio de 
Janeiro, filha de Marinete e Antônio Francisco da Silva Neto. Tendo 
crescido no local, apresentava-se como "cria da Maré". Na juventude, 
seguia o catolicismo, tendo feito catequese, e tinha como um de 
seus hobbies o funk, dançando na equipe Furacão 2000. Em 1990, aos 11 
anos de idade, começou a trabalhar, usando o salário para ajudar a pagar 
seus estudos. Posteriormente, também exerceu a função de educadora 
infantil em uma creche.  

Em 1998, Franco deu à luz sua primeira e única filha, Luyara. 

Naquele mesmo ano, matriculou-se na primeira turma de pré-vestibular 
comunitário oferecido na Maré. Em 2000, começou a militar no movimento 
pelos direitos humanos depois de uma de suas amigas ser atingida 
fatalmente por uma troca de tiros entre policiais e traficantes na Maré.  

Em 2002, ingressou na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ), estudando Ciências Sociais com uma bolsa integral 
obtida pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). Após graduar-se 
em Ciências Sociais, concluiu um mestrado em Administração 
Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF), onde defendeu a 
dissertação intitulada "UPP - A redução da favela a três letras: uma 
análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro".  

Na eleição estadual carioca de 2006, Franco integrou a equipe de 
campanha que elegeu Marcelo Freixo à Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (ALERJ). Com a posse de Freixo, foi nomeada 
assessora parlamentar do deputado. Anos depois assumiu a coordenação 
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.  

Em 2016, sua primeira disputa eleitoral, foi eleita vereadora na 
capital fluminense pela coligação Mudar é possível, formada pelo PSOL e 
pelo PCB. Com mais de 46 mil votos, foi a quinta candidata mais votada 
na cidade e a segunda mulher mais votada ao cargo de vereadora em 
todo o país. Na Câmara Municipal, presidiu a Comissão de Defesa da 
Mulher e integrou uma comissão composta por quatro pessoas cujo 
objetivo era monitorar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Assim, 
crítica da intervenção federal no Rio de Janeiro e da Polícia Militar, 
denunciava constantemente abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores.  

Marielle Franco trabalhou na coleta de dados sobre a violência 
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contra as mulheres, pela garantia do aborto nos casos previstos por lei, 
pelo aumento na participação feminina na política e advogou pela 
construção de novas Casas de Parto, criadas para a realização de partos 
normais. 

Em 14 de março de 2018, Marielle Franco foi morta a tiros 
dentro de um carro na Rua Joaquim Palhares, no bairro do Estácio, na 
Região Central do Rio de Janeiro.  

Tal iniciativa deriva-se do infausto acontecimento, que deixou-nos 
transtorno. 

          Que da decisão desta Câmara Municipal seja cientificada a Câmara 
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.  
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 28 de 
março de 2018. 

 
José Erasmo Ramos Soares 

Vereador 
 
 

Edilson dos Santos Vasconcelos 
Vereador 

 
 

René Osterno Rios 
Vereador 

 
 

Rusemberg Gomes Guimarães 
Vereador 

  

 

 
 

 

 


