REQ
00013/2019

REQUERIMENTO Nº

, DE 2018 - CDH

Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 93, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos a realização de uma audiência pública, nesta
Comissão, para tratar da “Campanha da Fraternidade 2019”.
A campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela
Igreja Católica e por alguns grupos cristãos, principalmente no período da
Quaresma, que envolve as comunidades com ações pastorais em todo o país. A
sua marca é o empenho de todos em favor da solidariedade e fraternidade.
Nos primórdios a Campanha restringia sua intensidade ao período da
Quaresma. Hoje em dia, devido à dimensão que adquiriu ao longo dos mais de 50
anos de existência, é trabalhada durante todo o ano em prol de uma sociedade
mais justa, fraterna e solidária.
Neste ano de 2019 o tema é “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema
“Serás libertado pelo direito e pela justiça”. Neste sentido é um convite para que
a sociedade reflita sobre a necessidade de promover uma cultura de paz em meio
a tanta violência, onde o caminho pode ser através das Políticas Públicas. Assim,
somos chamados a ser os protagonistas da superação da violência, fazendo-nos
mensageiros e construtores da paz, promovendo e incentivando mais Políticas
Públicas que favoreça a segurança e o bem-estar das pessoas.
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Os convidados serão informados posteriormente.

Sala da Comissão,

Senador Paulo Paim
PT/RS
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