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RESOLUÇÃO Nº 076/2009, DE 26 DE OUTUBRO DE 2009 
 

“ACRESCENTA O INCISO V, AO ART. 87 DO 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 

MUNICIPAL, CRIANDO A COMISSÃO 

PERMANENTE DE DIREITOS HUMANOS” 

 

   A Câmara Municipal de Luz aprovou e eu Presidente, promulgo a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º. Fica acrescentado ao art. 87, do Regimento Interno da Câmara Municipal, o inciso V, 

com a seguinte redação: 

 

 Art. 87. (...)   

V - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a quem compete: 
 

a) investigar denúncias de violação dos direitos humanos ou cidadania; 
 

b) articular-se com entidades públicas ou privadas de defesa dos direitos humanos e 

cidadania, bem como órgãos públicos de segurança e defesa civil, em esforço 

conjunto para minimizar as causas da violência; 
 

c) promover simpósios, congressos, conferências, seminários ou assemelhados com a 

sociedade, na busca de soluções contra a violência; 
 

d) visitar, periodicamente: 
 

1 - delegacias, penitenciárias, casas de albergado;  

2 - centros de triagem, asilos, casas de amparo a pessoas desfavorecidas e de 

atendimento psiquiátrico; 

3 - lugares onde se abrigam pessoas sem moradia; 

4 - vítimas ou familiares de vítimas falecidas que, em razão do crime, não 

possuem o mínimo de condições necessárias para a sobrevivência;  
 

e) analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito das seguintes matérias:  
 

1 - defesa dos direitos individuais e coletivos; 

2 - direitos inerentes à pessoa humana, tendo em vista o mínimo de condições para 

sua sobrevivência; 

3 - direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso; 

4 - violência urbana e rural; 

5 - discriminações étnicas, sociais ou quanto à orientação sexual; 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   Sala das sessões, 26 de outubro de 2009. 
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