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Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS 
  

ATA

33° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE RONDONIA - CEDHRO

 

Aos dezessete dias do mês de abril de 2020 iniciou a 33° Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Direitos Humanos, por meio de
videoconferência, através do aplica�vo hangouts. Reuniram-se os conselheiros membros Rodolfo de Freitas Jacaranda (OAB); Tais Cunha (PGE);
Eduardo Borges (DPE); Mateus Carkeno do Carmo (APAC-Cacoal); Marli dos Santos Assis Fogaça ( AMOREVI); Vinicius Miguel (UNIR); Cleyanne
Alves (UNIP); Josep Iborra Plans (ARQUIDIOCESE); Bruno  Afonso (SEPAZ); para deliberarem sobre a seguinte PAUTA: 1) Processo Moto Taxista; 2)
Procedimentos dos Indígenas; 3) Encaminhamentos dos pedidos feitos ao Conselheiro Zezinho. O Presidente Rodolfo, iniciou a reunião
desejando boas vindas aos conselheiros, pedindo que se consiga operacionalizar as deliberações nesse momento de Pandemia. Informou que
seria aberto espaço para novas informações. Além disso,o Presidente informa sobre sua con�nuidade na Presidência do Conselho. Informou ainda
que fora aberto processo via SEI, onde foi enviado informações a respeito do caso do moto taxista. O presidente sugeriu que para cada processo
aberto via SEI, �vesse um relator responsável, sendo que este estaria na responsabilidade de obter informações,  acompanhar junto a secretária
execu�va o andamento do processo e trazer ao colegiado todas as informações per�nentes a cada caso.  Na con�nuidade foi informado ao
colegiado o encaminhamento do O�co para a SESAU e SEMUSA, pedindo informações e orientação correta para a população, quanto a forma de
atendimento nos hospitais, nesse período de PANDEMIA. Na ordem, o conselheiro Mateus, iniciou sua fala apontando a questão do isolamento
social, onde percebeu que grande parte da população ainda não vem respeitando as medidas de prevenção. Na con�nuidade da ordem, a
conselheira Cleyanne disse que em relação ao caso do moto taxista, chegou até ela a informação de que os colegas do moto taxista estavam
juntando dinheiro para que ele pudesse realizar o exame. A conselheira propos, que fosse passado para a população informações sobre os seus
direitos. O presidente nesse momento, perguntou para a conselheira Cleyanne se a mesma poderia ficar responsável pelo caso do moto taxista. A
conselheira aceitou. Ficando definido que a mesma estaria responsável por acompanhar o caso.  Com a palavra,o conselheiro Matheus falou a
respeito da publicidade das informações dadas a população, uma vez que precisam ser u�lizados todos os meios de comunicação. Neste
momento a conselheira Cleyanne cita um exemplo do Condomínio Orgulho do Madeira, onde algumas pessoas se encontram doentes e ficam em
dúvida de saber se podem está contaminadas com o vírus. Demonstrou preocupação pois muitas pessoas não sabem que o Conselho de
Direitos Humanos é atuante. Nesse momento o presidente Rodolfo propõe par�cipação no conselho dos responsáveis. Onde ele se responsabiliza
em escrever uma minuta e encaminhar aos responsáveis. No item da No intem da pauta dos pedidos encaminhados pelo conselheiro Zezinho,
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onde foi solicitada busca pela proteção dos indígenas. O encaminhamento foi encaminhado no grupo do conselho para que todos �vessem
acesso. Na ordem, o novo conselheiro EDUARDO,  indicado pela Defensoria Pública do Estado (DPE)  explica a importância da criação de um grupo
de trabalho emergencial para trabalhar na prevenção de combate ao CoronaVírus em proteção a população indígena. Eduardo propõe ao
conselho entrar em contato com o MPF para mais apoio na criação do grupo de trabalho. O grupo de trabalho avaliaria o que é
emergencial.  Zezinho destaca a importância da par�cipação da sociedade civil no grupo de trabalho emergencial. Rodolfo e Eduardo ficaram
responsáveis pela criação do documento para encaminhamento e acionar as ins�tuições para forçar a criação do Grupo de Trabalho. Com a
palavra, Cleyanne inicia comentando em relação ao primeiro decreto do Estado de Rondônia, em relação ao isolamento, onde inicialmente esta
conseguindo manter o controle do isolamento. Informa que uma parte da população não acredita na existência do corona vírus. Ela acredita na
importância nas medidas de fiscalização da sociedade. Cita como exemplo o espaço alterna�vo de Porto Velho, onde a população não deixou de
frequentar o espaço. Ela acredita que o Decreto está ineficiente, uma vez que a população não se conscien�zou da importância do isolamento
social. O conselheiro Eduardo fala a importância de o conselho sustentar para a população a necessidade de manter o isolamento. Que se tenha
resistência para que o Decreto de isolamento se mantenha. Fala da importância da população ser informada de como funciona o isolamento
social. Para que se torne eficaz. A conselheira Tais, acredita não ser apenas uma questão de desinformação para a população, ela acredita ser o
problema maior a questão de subsistência de a população conseguir se manter em isolamento. Pois existem pessoas que possuem recursos para
se manter em casa e outras pessoas não. E, que talvez esse seja um dos maiores mo�vos, juntamente com a pouca fiscalização, a quebra do
isolamento social. Diante disso o colegiado entende que precisa haver uma maior fiscalização na população onde está ocorrendo
aglomerações. Foi relembrado também que na recomendação estadual abordamos sobre a desburocra�zação do cadastramento para receber o
auxílio; não obstante a isso, se há a possibilidade de conferir o cadastramento que está sendo feito presencialmente nas assistências sociais
municipais. O presidente Rodolfo falou a respeito da criação de uma pagina em redes sociais a respeito da exposição na internet da população,
onde alguns cidadãos expõe a população sem ao menos ter a certeza que aquela pessoa esta de fato quebrando a quarentena. Expondo pai, mãe
e até mesmo crianças, sem ao menos ter a certeza que aquelas pessoas podem por exemplo, está voltando do supermercado. Dessa
forma Propõe que o conselho cobre do poder público maior fiscalização em relação a população nesse período de quarentena. O Presidente nesse
momento, pedi lincença aos conselheiros para falar a respeito da sua con�nuidade na presidência do conselho. Falou que tomou posse no
conselho com algumas dificuldades, e que após um ano ainda não conseguiu superar esses problemas. E que vem tendo dificuldades em atuar na
presidência do conselho. Por ter uma sobrecarga de trabalho imensa. E por este mo�vo, ele pede afastamento da presidência do conselho, porem
propõe que o colegiado aceite a indicação dele para que o Conselheiro Eduardo representante da cadeira da DPE, seja o novo presidente interino
ou que o colegioado entre em votação para indicar um novo presidente. Nesse momento o conselheiro Eduardo fala a respeito da importância da
DPE em contribuir para o Conselho de Direitos Humanos. E ainda, se propõe a assumir a responsabilidade em assumir a presidência do conselho.
A conselheira Cleyanne fala que desde a entrada do Eduardo no conselho juntamente com seus encaminhamentos vem somando muito para o
conselho. Ela entende que o Eduardo possui mecanismos para atuar na presidência. Tais concorda e, ainda, reforça a aprovação do Eduardo como
presidente. E, aproveitou para que se alguém do conselho �ver interesse em assumir a vice-presidência, ela também deixa a disposição o seu
cargo. Contudo, não tendo ninguém para assumir ela con�nuará no cargo até o final do biênio. Mateus acompanhou o voto dos demais
conselheiros. A conselheira Marli também acompanha o voto de apoio ao Eduardo. Zezinho acompanhou o voto de aprovação. Vinicius
acompanhou o voto de aprovação. Por unanimidade dos votos o colegiado aprovou a indicação para que Eduardo se torne o novo presidente
interino do conselho no período em que o estado se encontrar na situação de calamidade pública. Rodolfo reforça que na primeira reunião
ordinária da mesa diretora pós período de calamidade pública será feito a eleição do conselho. Ficou deliberado que a próxima reunião
acontecerá na data do dia 30 de abril de 2020 às 15h, por meio de vídeo conferência. Findou-se a reunião as 17:45h. 
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Documento assinado eletronicamente por Marli dos Santos Assis Fogaça, Usuário Externo, em 30/11/2020, às 11:40, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo de Freitas Jacarandá, Usuário Externo, em 30/11/2020, às 11:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Guimaraes Borges, Usuário Externo, em 30/11/2020, às 15:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Valen�n Raduan Miguel, Usuário Externo, em 30/11/2020, às 15:48, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mateus Carckeno do Carmo, Usuário Externo, em 30/11/2020, às 15:53, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSEP IBORRA PLANS, Usuário Externo, em 30/11/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tais Macedo de Brito Cunha, Procurador(a), em 30/11/2020, às 16:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO VINICIUS FONTINELLE BENITEZ AFONSO, Diretor(a), em 01/12/2020, às 09:42, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cleyanne Alves, Usuário Externo, em 01/12/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por ANA JULIA DE CUNHA E ARAUJO, Secretário(a) Execu�vo(a), em 01/12/2020, às 12:08, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0014936458 e o código CRC
C6AB76ED.
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