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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA -
SEMASF 

ATA DO FÓRUM ELEITORAL VIRTUAL DE ELEIÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DO COMITÊ DE ATENÇÃO AO MIGRANTE, REFUGIADO E

APÁTRIDA – COMIRAP

Aos dezenove dias do mês de novembro de 2020, às
14h:30min, deu-se início ao Fórum Eleitoral Virtual de
Eleição da Sociedade Civil do Comitê de Atenção ao
Migrante, Refugiado e Apátrida – COMIRAP, pela
plataforma ZOOM sob o número de identificação ID nº 838
864 6586 e link de acesso <https://us02web.zoom.us
/j/83892646586?pwd=
MXZzVW1vYXptU2tEbDROaExjbmt3UT09>, que foi
conduzido pela comissão eleitoral designada pela Portaria
SEMASF nº 127, de 01 de outubro de 2020, e presidida pela
Sra. Vitoria Bosco de Freitas que fez a abertura oficial do
fórum dando as saudações de boas vindas e informando aos
presentes os objetivos e meta do presente fórum. Na
sequência passou a palavra para Secretária Adjunta da
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família –
SEMASF, a Sra. Leticia Negreiros que abordou sobre as
ações da Semasf em prol da população imigrante e dos
serviços que estão sendo desenvolvidos no Abrigo
Provisório na Vila Dnit e Acolhimento Institucional no
Abrigo Frei Damião e reafirmou a importância do
momento de eleição para eleger a sociedade civil que são os
principais representantes da composição do COMIRAP.
Após a fala inicial da secretária adjunta, foi devolvida a
palavra a presidente que delegou a responsabilidade de
condução para o membro da comissão eleitoral, Sr.
Massimo Araújo de Mesquita que deu início a
programação oficial convidando o Palestrante Prof. Dr.
Sociólogo Geraldo Cotinguiba, do Instituto Federal de
Rondônia – IFRO, que fez a explanação sobre o fenômeno
da migração no Brasil, no Estado de Rondõnia e na
realidade local do município de Porto Velho. Durante cerca
de uma hora e meia houveram diversos questionamentos
que foram gravados em áudio e vídeo e que serão
disponibilizados no síte daCasa dos Conselhos no
endereço< https://semasf.portovelho.ro.gov.br/
casa/artigo/29616/eleicao-da-sociedade-civil-do-comirap-
20202022>, encerrando-se as apresentações e
argumentações sobre as políticas de migração. Nesse
momento, foi dado inicío a assembleia eleitoral, sendo
conduzido pelo Sr. Massimo Araújo de Mesquita que fez a
leitura da relação de Entidades da Sociedade Civil
habilitadas ao processo eleitoral, orientações contidas no
edital de convoção que dá direito a três votos a cada
entidade, bem como informou aos candidatos e convidados
da baixa procura das entidades em concorrer a vaga no
COMIRAP onde se habilitaram somente 5 (cinco)
entidades e posteriormente iniciando a confirmação de
presença, sendo confirmada na ordem que segue: a
primeira, Associação de Venezuelanos do Brasil –
ASSOVENBRA, representada pelo Sr. Eliomar Elieser
Astudillo Vasquez; segunda, Associação dos Haitianos do
Brasil, representada pelo Sr. Dieugrand Philipe e Valner
Dieudus; terceira, Instituto Educar, representanda pela
Sra. Elizabeth Lucas de Amorin e Renan Maldonado;
quarta, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente,
representada pela Sra. Denise de Oliveira Campos e Maria
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da Guia; quinta, Cáritas Porto Velho, representado pelo Sr.
Jair Melchior Bruxel e Edilaine Guariniri de Oliveira.
Nesse momento foi chamado o Sr. Eliomar Eliezer
(ASSOVENBRA) para declarar seu voto, sendo: primeiro,
ASSOVEMBRA; segundo, ASSHAPO; terceiro, Cáritas
Porto Velho. O Sr. Dieugrand Philipe (ASSHAPO) declara
seu voto, sendo: Primeiro, ASSHAPO; segundo,
ASSOVENBRA; terceiro, Cáritas Porto Velho. A Sra.
Elizabeth (Instituto Educar) declarou seu voto, sendo:
primeiro, Instituto Educar; Segundo, ASSOVENBRA;
terceiro,ASSHAPO. A Sra. Edilaine Guarini (Cáritas),
declara seu voto, sendo: ASSOVENBRA; segundo,
ASSHAPO; terceiro, Cáritas. A Sr. Denise de Oliveira
(CDCA), declara seu voto, sendo: primeiro, CDCA;
segundo, ASSHAPO; terceiro, Cáritas. O Senhor Jose
Zarzulea Serrat e Charlot Jn Charles requisitaram da
comissão organizadora o direito ao voto ao apresentarem a
documentação de habilitação como eleitor no pleito
eleitoral, no qual foi aceito pela comissão eleitoral após as
apresentações as considerações das entidades habilitadas
como candidatas/eleitoras. A votação retornou na sequência
com a declaração de voto do Sr. José Serrat, sendo:
primeiro, Cáritas; segundo, ASSHAPO; terceiro,
ASSOVENBRA. O Sr. Charlot declara seu voto, sendo:
primeiro, ASSHAPO; segundo, ASSOVENBRA; terceiro,
Cáritas. Nesse momento foi realizado a contabilização dos
votos ficando com o seguinte resultado final. Em primeiro
lugar ficou a ASSHAPO com 7 (sete) votos, ASSOVENBRA
com 6 (seis) votos, Cáritas Porto Velho com 6 (seis) votos,
CDCA com 1 (um) voto e Instituto Educar com 1 (um) voto
sendo todos eleitos devido ao número de vagas disponíveis
sem suplência. Após esse momento foi dado por encerrada
a assembleia eleitoral após a declaração dos candidatos
eleitos. Essa ata vai por mim subscrita, Massimo Araujo de
Mesquita, que secretariei esse fórum virtual e arquivei os
arquivos de áudio, vídeo e chat das conversas virtuais no
site da Casa dos Conselhos nesta data.
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