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44º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE
RONDÔNIA - CEDH/RO

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021, às quinze horas da manhã, iniciou-se a Reunião Ordinária
do Conselho Estadual de Direito Humanos - CEDH/RO por meio de videoconferência gravada através do
aplica�vo Cisco Webex. Reuniram-se os Membros: Cássio Esteves Jaques Vidal (OAB); Bruno Vinícius F.
Benitez Afonso (SEPAZ); Mateus Carckeno do Carmo (APAC - CACOAL); Debora Volpi (SEAS); Eduardo
Guimarães Borges (DPE); Leandro de Almeida Mainardes (DPE); Tais Macedo de Brito Cunha (PGE);
Maria Petronila Neto (ARQUIDIOCESE); Maria Aparecida Bernardo Aguiar (APAC - Ji-Paraná); para
deliberar sobre a seguinte PAUTA: 1) Resex Quariquara; 2) Quórum; 3) 4º Encontro Nacional da Rede de
Conselhos de Direitos Humanos e a 6ª Reunião Ampliada dos Conselhos Estaduais, Distrital e Nacional de
Direitos Humanos; 4) Informes gerais. Iniciada a reunião o Presidente Cássio agradece a presença de
todos, e no tocante ao item 1 da pauta, inicia relatando a existência de um relatório encaminhado ao
Conselho para conhecimento, onde é sugerido que os processos de autuações ocorridos no interior da
Resex Quariquara sejam informados para a Defensoria Pública para conhecimento e defesa dos
extra�vistas. Neste relatório, consta na conclusão que durante a visitação à Resex ficou confirmado que o
quadro de ocupação disponibilizado pela SEDAM não condiz com a quan�dade e realidade de moradores
existentes hoje na reserva, e assim não conseguem acompanhar e dirimir as questões dos extra�vistas,
sendo necessário um novo levantamento técnico para verificação real da quan�dade de moradores no
interior da reserva, bem como a confrontação da comunidade sobre o perfil tradicional da reserva
extra�vista, sendo indispensável a consulta à comunidade local, e devendo também ser esclarecido qual
a base legal u�lizada pela SEDAM para verificação desse perfil. O Presidente sugere que o Conselho
remeta um o�cio à SEDAM solicitando informações acerca desses apontamentos para buscar uma
solução para esse impasse. Aberto o debate, os conselheiros Eduardo Borges e Taís Cunha concordam
com o encaminhamento. Com a palavra, a conselheira Maria Petronila acrescenta que os problemas
nessa reserva já estão ocorrendo há muito tempo, sendo marcada por violência e alguns assassinatos, e
sugere ao Conselho que seja provocada alguma audiência envolvendo outros órgãos além da SEDAM e da
Defensoria Pública, tendo em vista outros assuntos de natureza criminal. Na sequência, o Conselho
delibera por unanimidade pela remessa de o�cio à SEDAM com material do relatório enviado ao
Conselho, solicitando informações sobre as denúncias e que sejam reme�dos para a Defensoria Pública
do Estado os processos administra�vos abertos contra os extra�vistas para que a ins�tuição verifique se é
o caso de sua atuação. No item 2 da pauta, o Presidente Cássio concede a palavra ao conselheiro Mateus
para falar sobre o Quórum, e este informa que pela análise da lei complementar nº 709, é estabelecido o
número total de 15 conselheiros, e o quórum mínimo para as reuniões é de 08 conselheiros. Que
posteriormente, a lei complementar nº 742, fez a redução para a quan�dade máxima de 13 conselheiros,
porém, manteve o número anterior do quórum mínimo. Todavia, o número atual de conselheiros é de
apenas 12, e pela média proporcional resta a dúvida se o quórum mínimo seria de 6 ou 7 conselheiros. O
Presidente Cássio, entendendo que o Conselho não teria autonomia para definir a questão, sugere
submeter o caso para a SEAS para fazer a análise das leis complementares e qual seria o quórum mínimo.
O Presidente Cássio informa a seguir que precisará se ausentar da reunião em razão de outro
compromisso, e solicita que a conselheira Taís Cunha assuma a presidência da reunião. Com a palavra, a
conselheira Taís, esclarece que, se a lei alterou o quan�ta�vo de conselheiros mas não alterou o quórum,
não caberia uma interpretação sobre proporcionalidade, mesmo que possa ter ocorrido um provável



esquecimento do legislador. Na sequência, a conselheira Taís sugere que o tema seja apreciado na
próxima gestão do Conselho, tendo em vista que os mandatos atuais irão encerrar-se em Junho, e já não
teria tempo hábil para fazer as modificações no regimento interno. O conselheiro Bruno Afonso sugere
que seja encaminhado para a Assembléia Legisla�va uma solicitação de alteração da lei. Colocado em
votação, não houve qualquer objeção dos conselheiros, ficando o tema já pautado para ser discu�do no
próximo mandato e fazer os encaminhamentos per�nentes. No item 3 da pauta, o conselheiro Mateus
informa que o primeiro encontro nacional da rede dos conselhos ocorrerá a par�r de 11 de maio de
2021, e comunica que seria importante nomear alguém do governo para par�cipar da reunião. A
conselheira Taís Cunha pergunta aos demais membros se possuem disponibilidade para comparecer
nesta reunião, e o conselheiro Bruno manifesta interesse em par�cipar do evento. Na sequência, o
conselheiro Mateus informa que irá fazer também a divulgação no grupo do Whatsapp para cien�ficar os
outros membros da sociedade civil e verificar a disponibilidade em par�cipar. No item 4 da pauta, a
conselheira Taís relata o conhecimento de algumas no�cias sobre invasões de terras e violência contra os
produtores no Estado de Rondônia e pergunta aos demais membros se há mais alguma situação que o
Conselho deveria estar acompanhando neste momento. Em seguida, o conselheiro Bruno informa que
chegou ao seu conhecimento acerca de uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental) que estaria impedindo novas reintegrações de posse, e no caso da ocorrência de
reintegração, que teria que ser providenciado moradias sociais para os desocupados em regime de
urgência em razão da pandemia da covid-19, e que seria necessário buscar mais informações sobre a
decisão. A Conselheira Taís Cunha reforça que essas situações de conflitos agrários deve ter um olhar
mais cuidadoso do Estado, tendo em vista as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos para que não seja repe�do a tragédia de Corumbiara. Com a palavra, a conselheira Maria
Petronila, informa também que teve conhecimento que estaria sendo elaborado um projeto de lei para
regularizar os invasores que estão Resex Jacy-Paraná, mas aponta que teve famílias de seringueiros que
foram expulsos em detrimento desses invasores que serão agora regularizados, e que diante dessa
violação seria per�nente que o Conselho também acompanhasse esse caso. Informa ainda que os
indígenas Karipuna estariam se posicionando contra essa regularização vez que a terra indígena estaria ao
lado da reserva Jacy-Paraná, e poderia ser também a�ngida. A conselheira Taís Cunha sugere que a
Arquidiocese traga mais informações sobre esse tema para a próxima reunião ordinária do Conselho.
Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião às 17h07h, e eu, o Secretário Execu�vo,
Alexander Nunes de Farias, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes conforme lista de
presença abaixo.
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Documento assinado eletronicamente por Cássio Esteves Jaques Vidal, Usuário Externo, em
27/05/2021, 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 Mateus Carckeno do Carmo, Usuário Externo, em
27/05/2021, às 17:04, 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 BRUNO VINICIUS FONTINELLE BENITEZ AFONSO,
Diretor(a), em 28/05/2021, às 01:24, 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 Debora de Almeida Volpi, Assessor(a), em 28/05/2021, às
12:35, 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 0018215567 e o código CRC 68E215DB.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.012086/2021-68 SEI nº 0018215567

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

