
1182318 00135.209251/2020-84

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

SCS - B - Quadra 09 - Lote C - Edi�cio Parque Cidade Corporate, Torre A
Brasília, DF. CEP 70308-200. - h*p://www.mdh.gov.br/sobre/par1cipacao-social/cndh

OFÍCIO N.° 1247/2020/CNDH/SNPG/MMFDH

Brasília, 08 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
RODRIGO MAIA

Presidente
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados - Ed. Principal, Gabinete da Presidência
70.160-900, Brasília/DF
E-mail: presidenciacd@agendaleg.com.br; dep.rodrigomaia@camara.leg.br; 

Assunto: [URGENTE] Solicitação de designação de audiência com este Conselho Nacional dos Direitos

Humanos - CNDH.

Exmo. Senhor Presidente,

                      A  par  de cumprimentá-lo  cordialmente,  faço uso do presente para  solicitar  a  Vossa
Excelência, a designação de audiência com este Conselho Nacional dos Direitos Humanos para tratar da
Medida  Provisória  910/2019  que,  em  nossa  visão,  favorece  o  desmatamento  ilegal  e  viola  diversos
tratados de direitos humanos. Considerando que a citada Medida Provisória pode ser votada a qualquer
momento na Câmara Federal, o que pode representar o aumento da invasão de diversas terras indígenas
e comunidades tradicionais, bem como a possibilidade de aumento do desmatamento das referidas áreas,
acentuando, ainda mais, a violência no campo. Além disso, em tempos de pandemia, a aprovação da MP
919/2019, poderia  gerar  grande incen1vo às  ações de invasores,  significando a  elevação do risco de
contaminações e mortes por coronavírus em terras indígenas.

Solicito,  em  caráter  de  urgência,  a  designação  de  audiência  na  próxima  semana,  e
considerando a pandemia atual  e as medidas sanitárias recomendadas, informo que a audiência será
realizada  através  de  uma  plataforma  virtual.  Peço  que  confirmem  a  data  e  horário  ao
e-mail cndh@mdh.gov.br; para receber informação da conexão.

Na certeza de contar com a resposta posi1va, agradeço e coloco a equipe da Secretaria Execu1va do
CNDH à disposição para mais informações.
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Atenciosamente,

RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA

Presidente

Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH

Documento assinado eletronicamente por Renan Vinicius Sotto Mayor de Oliveira, Presidente, em

08/05/2020, às 15:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,

informando o código verificador 1182318 e o código CRC 6920B77B.

Referência: Caso responda este o�cio, indicar expressamente o Processo nº 00135.209251/2020-84 SEI nº 1182318
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