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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

REQUERIMENTO DE VEREADOR

Excelentíssimo Sr. Ver. Marcio Bins Ely,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre.

 

Por meio deste documento e com subsídio nas razões que abaixo exponho, venho REQUERER A INSTITUIÇÃO
DE FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO

A POPULAÇÃO INDÍGENA, no âmbito desta Casa Legislativa, para a legislatura 2021-2024, de acordo com o
Art. 237-A do Regimento Interno.

 

                                                JUSTIFICATIVA
 

A Frente Parlamentar de apoio a População Indígena, destina-se a criação de um espaço de diálogo, debates,
proposições e deliberações sobre as questões indígenas dentro do Legislativo Municipal.

Sabemos que, em 2017, com a extinção da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (LC n° 810/2017), houve a
criação, por meio da Lei Complementar nº 817/2017, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte
(SMDSE), a qual passou a exercer as funções da antiga Secretaria. No entanto, mesmo nesse novo contexto, a
temática indígena, não saiu de cena e continuou sendo trabalhada, embora ainda sem uma estrutura consolidada.

Essa consolidação veio ocorrer em novembro de 2018, por meio do Decreto nº 20.100/2018, que reformulou a
estrutura organizacional da SMDSE com a instituição da Diretoria-Geral de Direitos Humanos (CGDH), a qual passou
a ser composta, dentre outras unidades, pela Unidade dos Povos Indígenas e Direitos Específicos (UPIDE).

Nesse contexto, a UPIDE tornou-se o centro de referência para as políticas e ações municipais voltadas aos Povos
Indígenas. Dessa forma, diante da relevância do trabalho desenvolvido pela Unidade e das diversas demandas dessa
comunidade, que precisa do apoio contínuo do Poder Público, cria-se a presente Frente Parlamentar.

Ademais, salienta-se a necessidade de mantermos aberto um diálogo com as organizações e lideranças indígenas,
visando contribuir na promoção dos seus direitos, bem como, acompanhar a elaboração de políticas públicas e temas
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afins de interesse dos povos indígenas.

Por tais razões, contamos com o apoio dos Nobres Colegas para a criação e instituição da Frente Parlamentar de
Apoio a População Indígena, bem como, com o apoio posterior para seu efetivo funcionamento.

Atenciosamente,

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 05/03/2021, às 15:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0213635 e o código CRC A50EBB21.

Referência: Processo nº 145.00011/2021-79 SEI nº 0213635
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