
Presidente do CNDH participa de reunião do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos do Ceará 
 
O presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, Leonardo Pinho, participou, 
na semana passada, da última reunião da atual composição do Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos do Ceará, com a homologação de novos membros da sociedade civil. Segundo 
a presidente do conselho estadual, Beatriz Xavier, a expectativa para a nova gestão é grande: 
após quatro anos de funcionamento regular e bastante ativo do conselho. “Tivemos uma 
atuação muito marcada pelo controle social do sistema prisional, especialmente este ano. 
Esperamos que a nova gestão continue a fazer um controle social forte no sistema prisional, de 
saúde mental, de terra, território e moradia, que também tem sido ambiente de violação dos 
direitos humanos no interior do Ceará”, ela afirmou. 
 
O CNDH também esteve no evento que apresentou um balanço das ações da Comissão de 
Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado, apresentado pelo deputado 
estadual Renato Roseno. De acordo com o deputado, as Comissões de Direitos Humanos das 
casas legislativas devem ser trincheiras democráticas abertas: “Os movimentos sociais, coletivos 
e pessoas que sofrem violações de direitos humanos contam com esses espaços para denunciar 
casos concretos, mobilizar reparações e propor políticas e marcos legais de garantia e promoção 
de Direitos. Por isso, nossa estreita relação com os Conselhos Estadual e Nacional de Direitos 
Humanos. Tratamos juntos esse semestre da crise do sistema prisional cearense e suas 
constantes denúncias de tortura, bem como de questões territoriais envolvendo litígios 
socioambientais. Esperamos, em tempos de autoritarismo crescente, que possamos estreitar a 
relação da comissão, da Assembleia Legislativa do Ceará e CNDH como espaços de resistência e 
garantia de direitos”. 
 
Já o presidente do CNDH destacou que o Ceará tem uma articulação fundamental para o 
fortalecimento da agenda de direitos humanos, um Conselho Estadual atuante e uma relação 
direta de colaboração com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. 
 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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