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ESTADO DE MINAS GERAIS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador infra - assinado requer a V.Exª, ouvido o Plenário:

Requerimento

Nº 020/2019

Sala das sessões, 08 de abril de 2019

Vereador José Geraldo Moreira

Vereador 2º Vice-Presidente

na forma regimental, que seja encaminhado cópia desde Requerimento a Ilustríssima

Senhora Fabiana Galera Severo, Presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos,

solicitando apurações de fatos de violação dos direitos humanos de milhares de pessoas,

ocorridas em uma operação realizada pelo Secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais,

Germano Vieira, através da Polícia Ambiental e Polícia Federal, ocorrida em área de garimpo

areinhano Município de Diamantina/MG, no Vale do Jequitinhonha em data de 02/04/2019.

A operação em si, pode-se considerar legal, mas, totalmente desumana, com relatos de

uso de força excessiva, abuso de autoridade e violação dos direitos primordiais de pessoas,

sendo essas totalmente carentes, as quais se encontravam naquela área em busca de sustento

de seus familiares através de garimpo braçal. Relatos de trabalhadores dessa área demonstram

relatos de momentos de terror e sensacionalismo por parte dos policiais, que atearam

fogo em vários barracos onde havia mantimentos, objetos de valor e até documentos

pessoais. Além de explodirem maquinários e veículos. Fotos em anexo.

Justificativa: Os trabalhadores disseram que solicitaram permissão para tirarem mantimentos

e objetos pessoais, sendo ignorada por parte dos policiais, demonstrando em tese, violação

dos direitos humanos. Por ser uma das atribuições do Conselho Nacional de Direitos

Humanos (CNDH) é opinar sobre atos normativos, administrativos e legislativos de interesse

da política nacional de direitos humanos e elaborar propostas legislativas e atos normativos

relacionados com matéria de sua competência, e acompanhar processos administrativos e

judiciais que estejam, relacionados, direta ou indiretamente, agraves violações de direitos

humanos.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento
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