Aos 18 dias do mês de, às 17 hs, na Biblioteca “Aldo Senen”, em sua sede sita
à Rua Barão do Rio Branco nº 765 - Centro, os membros da Comissão de
Direitos Humanos e da Cidadania. Estiveram presentes o Presidente da
Comissão, Vereador Professor Jonas e seus membros, Vereadora Professora
Paula, Vereadora Dra. Andréa Delegada e Vereadora Val Barbieri. A reunião foi
convocada pelo Presidente da Comissão, Vereador Professor Jonas com o
intuito de debater e reavivar a Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania
da Câmara Municipal de Jaboticabal. Os membros da Comissão discutiram a
importância do debate no sentido de conscientizar e criar ações efetivas, para
que a população compreenda a necessidade dos Direitos Humanos, como
sendo, direitos fundamentais para existência humana. Decidiram ainda, que a
Comissão precisa observar os casos em que a Comissão de Direitos Humanos
e da Cidadania da casa deve estar atenta, valendo ressaltar o aumento da
violência proveniente da desigualdade social, agravada ainda mais pelo
contexto da Pandemia da COVID-19, tal fato abordado fez com que os
vereadores debatessem sobre a necessidade de dialogar com diferentes
setores da segurança pública, visando compreender as necessidades do
momento e da atuação da Comissão no estudo do mapa da violência de nosso
município, avaliar o aumento exponencial das desigualdades e
consequentemente, da violência, como também, determinados abusos que
possam ter sido cometidos pelas autoridades de segurança pública de nosso
município. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente, Prof. Jonas, agradeceu
a presença de todos, reafirmando seu compromisso para promover outras reuniões
como esta e declarou encerrada a presente reunião. E para constar foi lavrada a
presenta Ata que será assinada pelos membros da Comissão de Direitos Humanos
e da Cidadania da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Jaboticabal, 18 de maio de 2021.
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