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Ao Conselho Municipal da Cidade de Maputo
Maputo, 08 de Junho de 2016
Assunto:

Realização de uma marcha pacífica sob lema "Pelo Direito à Esperança"

Exmos/as Senhores (as)
Organizações da sociedade civil mais a baixo mencionadas, indignadas com a situação que o
país atravessa, mormente o contexto político-militar, com impacto generalizado na circulação
de pessoas e bens dentro do nosso território que tem deteriorado as condições de vida da
população, reforçada ainda pela situação económica do país, e constantes intimidações aos
defensores dos direitos humanos, vem nos termos do disposto no artigo 3, n° 1 da Lei n° 9/91
de 18 de Julho, que citamos: " todos os cidadãos podem, pacífica e livremente, exercer o
seu direito de reunião e de manifestação sem dependência de qualquer autorização nos
termos da lei", comunicar ao Conselho Municipal que no dia 18 de Junho de 2016, das
07h30 às 12h00, vai realizar uma marcha com o lema "Pelo Direito à Esperança", cujo
itinerário será:
I. Concentração: na estátua Eduardo Mondlane, si ta na A v. Eduardo Mondlane
2. Caminhada: seguindo Av. Eduardo Mondlane, descendo pela Av. Karl Max
3. Fim: Praça da Independência
Mais solicitamos só e só a presença da Polícia de Protecção Civil da República de
Moçambique e da Polícia Municipal com vista a garantir a ordem e segurança contra qualquer
tentativa de desvio dos objectivos desta archa pacífica.
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