
Institui o Dia Municipal dos Direitos Humanos. 

 

 JUSTIFICATIVA  

 

 

O reconhecimento da dignidade inerente à pessoa humana e de seus direitos iguais é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Historicamente, o desprezo e o 

desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência 

da Humanidade. Entretanto, o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade 

de palavra, de crença e da esperança de viverem a salvo do temor e da falta de recursos 

básicos, pode ser considerado como a mais alta aspiração do homem comum. No dia 10 de 

dezembro de 1948, na perspectiva de proteger os direitos humanos pelo Estado de Direito, foi 

proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Busca-se, através dela, garantir direitos humanos fundamentais, na dignidade e no 

valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que 

decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 

ampla. Assim, com o compromisso firmado, os Estados Membros se comprometeram a 

desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos 

e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma 

compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno 

cumprimento desse compromisso. Hoje, nossa luta pela permanência desta carta, bem como a 

garantia de que todos os direitos firmados nela tem sido a bandeira levantada por aqueles que 

buscam resgatar o respeito às minorias, tão discriminadas e violentadas no dia a dia. Os 

movimentos feministas, LGBT, étnico raciais, religiosos, em defesa dos direitos fundamentais, 

da democracia e da pluralidade de ideias, buscam, através de ações o reconhecimento e a 

visibilidade em vários aspectos sociais, atribuindo os valores que se perderam na sociedade 

contemporânea. Neste sentido, faz-se necessária uma urgente retomada de posições, 

legitimando e fortalecendo todos os que já sofreram e ainda sofrem alguma discriminação e 

preconceito, estabelecendo períodos demarcados para reflexões sobre o tema citado, tendo 

como sugestão o Dia Municipal dos Direitos Humanos, reafirmando através de um esforço 

conjunto entre os poderes, estendendo a todos os órgãos, inclusive através do ensino, 

educação, cidadania e democracia plena exercida em Canoas.  

 

 

Atenciosamente,  


