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Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente da Câmara de Vereadores de Osório
Vereador Charlon

O Vereador que este subscreve, requer a criação de uma Comissão de Proteção 

dos Direitos Humanos Cidadania e Minorias nesta Casa Legislativa, considerando tratar-se de um 

assunto que de extrema relevância, devendo ser acompanhado no âmbito municipal pela Câmara 

de Vereadores.

A  posição  do  Poder  Legislativo  deve  ser  de  apoiar  e  proteger  os direitos 

humanos visto que são direitos inerentes a todos os seres humanos,  independentemente da sua 

raça,  sexo,  nacionalidade,  etnia,  idioma,  religião  ou  qualquer  outra  condição.  Os direitos 

humanos incluem  o direito à  vida  e  à  liberdade,  liberdade  de  opinião  e  expressão,  o direito ao 

trabalho e à educação, entre outros.

Ademais,  recentemente o município se comoveu com o caso do rapaz que foi 

levado por militares à paisana e posteriormente apareceu espancado, o que reforça a necessidade 

de o município lutar pela proteção dos direitos humanos a começar pelo acompanhamento do caso 

em questão.

O  Gestor  Público  tem  que  buscar  meios  de  buscar  a  proteção  dos  cidadãos, 

principalmente dos que estão sofrendo violações dos seus direitos.

Assim,  requer  a  Comissão  de  Proteção  dos  Direitos  Humanos  Cidadania  e 

Minorias   nesta Casa Legislativa,  bem como seja o acompanhamento do caso acima narrado o 
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primeiro ato da Comissão.

Desde  já  agradeço,  e  aproveito  para  deixar  os  meus  votos  de  estima  e 

consideração.

Osório 21 de fevereiro de 2022.

Maicon do Prado
Bancada PDT
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