
Ata da Reunião da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da 1 

Arquidiocese de Vitória realizada (CPDH) no dia doze de setembro de dois 2 

mil e vinte, com início às oito horas e quarenta minutos, pelo aplicativo zoom 3 

com a presença dos seguintes participantes: João José Barbosa Sana 4 

(Coordenador da CPDH), Nataly Senna Gerhardt Barraqui (Vice coordenadora 5 

da CPDH), Alana Pereira Rodrigues (Secretária da CPDH), Carlos Fabian 6 

Carvalho (Membro Titular), Terezinha Maria Schuter (Membro Suplente), 7 

Ricardo Gobbi Filho (Membro Suplente), Gilmar Ferreira de Oliveira (Membro 8 

Titular), João Alexandre Wyatt (Membro Titular), Joana d’Arc Batista Herkenhoff 9 

(Membro Titular), Pedro Paulo Araujo Herkenhoff (Membro Titular), Maria da 10 

Penha Borges (Membro Suplente), Marialina Côgo Antolini (Membro Titular), 11 

Elizabeth (Secretária do Vicariato para Ação Social) e Irmã Rita Cola (Convidada 12 

Permanente). A vice coordenadora da Comissão, Nataly, realizou a oração inicial 13 

com a proclamação do evangelho do dia - Lucas capítulo seis e versículos de 14 

quarenta e três a quarenta e nove - feita pelo coordenador da Comissão, João 15 

José. Convidou os participantes a compartilharem três palavras que retratassem, 16 

assim como no evangelho, a falar do que o coração estava cheio naquela manhã. 17 

Ao final formou-se através do site www.mentimeter.com uma nuvem com as 18 

palavras utilizadas, destacando as que mais se repetiram: esperança, 19 

solidariedade e coragem. A oração foi finalizada com a poesia “A paz inquieta” 20 

de autoria de Dom Pedro Casaldáliga. Em seguida o coordenador João José 21 

iniciou com os seguintes informes. Informe um: Dom Dario enviou a carta aos 22 

padres coordenadores das áreas pastorais solicitando a indicação de um 23 

representante para a CPDH. A coordenação da CPDH está se articulando junto 24 

a padre Kelder para motivar as indicações. Informe dois: visando aumentar o 25 

alcance do conteúdo postado nas redes sociais do Vicariato para Ação Social, 26 

ao qual estamos ligados hierarquicamente, é importante que os membros da 27 

CPDH interajam e compartilhem as postagens. Informe três: solicitada 28 

autorização dos membros da CPDH para a inserção dos e-mails e contatos 29 

telefônicos na lista da Comissão Nacional de Justiça e Paz, obtendo a 30 

autorização de todos os presentes. Seguimos com a discussão dos pontos de 31 

pauta. Ponto um: a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória 32 

possuía uma cadeira no Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da 33 

Tortura. Com a extinção da Comissão a cadeira permaneceu de posse da 34 

Arquidiocese, assim Padre Renato referendou o nome de Ricardo para 35 

permanecer como representante neste espaço. Com a construção da Comissão 36 

preparatória da CPDH, Gilmar se juntou a ele neste espaço. Abriu-se espaço de 37 

fala para que os dois membros compartilhassem acerca desse processo e ao 38 

final das falas o grupo acordou, em unanimidade, a continuidade dos dois na 39 

representação. Ponto dois: planejamento do cronograma do ano de dois mil e 40 

vinte, ficando definido após as votações que as reuniões ordinárias, se darão ao 41 

primeiro sábado de cada mês, a partir das oito horas e trinta minutos com 42 

duração de duas horas, resultando nas datas três de outubro de dois mil e vinte, 43 

sete de novembro de dois mil e vinte e cinco de dezembro de dois mil e vinte. 44 

Sobre a missa de posse da CPDH, será dia vinte e cinco de outubro de dois mil 45 

e vinte às oito horas na Catedral de Vitória, encerrando o mês missionário e com 46 

tempo hábil para recebermos as representações das áreas.  O retiro espiritual, 47 

http://www.mentimeter.com/


acontecerá na manhã do dia vinte e um de novembro de dois mil e vinte em 48 

Ponta Formosa. Sobre a assembleia da CPDH, acontecerá de forma 49 

segmentada e online contemplando os seguintes tópicos: análise de conjuntura, 50 

regimento interno, eleição da coordenação e planejamento de atividades. Sua 51 

culminância e encerramento se dará no período vespertino do dia vinte e um de 52 

novembro de dois mil e vinte, em seguida ao retiro espiritual. Para o 53 

planejamento da Assembleia e das etapas segmentadas, fica definido que a 54 

coordenação da CPDH irá contatar Marinely para apoio no planejmento das 55 

ações. Importante salientar que, quanto as atividades do dia vinte e um de junho 56 

de dois mil e vinte serem presenciais, Pedro Paulo se ofereceu para contribuir 57 

na organização sanitária do evento, considerando a pandemia da COVID-19. 58 

Também ficou estabelecido que pensaremos a atividade para uma média de 59 

vinte pessoas. Ponto três: também foi encaminhado a criação do Grupo de 60 

Trabalho para a construção do Regimento Interno, que terá a participação de 61 

Maria da Penha, João Alexandre e Ricardo. Os mesmos terão como base os 62 

regimentos antigos da CJP da Arquidiocese de Vitória socializados por Elizabeth 63 

e apresentarão o anteprojeto do regimento na reunião ordinária de novembro, 64 

para que o mesmo seja referendado na Assembleia da CPDH. Ponto quatro: 65 

Em seguida abriu-se uma discussão acerca da necessidade de organizar grupos 66 

de trabalho conforme necessidade de atuação para darmos início de fato às 67 

ações da CPDH. Foram levantados diversos pontos importantes com ampla 68 

participação do grupo. Acolhidas as diferentes contribuições, ficaram definidos 69 

os grupos de trabalho de Educação com o objetivo de pensar o retorno das aulas 70 

presenciais, com a participação de Terezinha, Joana, Fabian e Irmã Rita e o de 71 

População em Situação de Rua com o objetivo de pensar junto com as ações da 72 

Pastoral do Povo de Rua. Como indicativos para os grupos de trabalho tivemos: 73 

pensar estratégias de comunicação interno e externo à Igreja aproveitando da 74 

capilaridade e respeito da instituição, garantir representatividade e 75 

transversalidade na constituição dos grupos de trabalho dado a complexidade 76 

dos problemas, não reduzir a ação da CPDH ao lançamento de notas públicas e 77 

se atentar aos parceiros que possam somar com o debate da CPDH como 78 

sindicados, instituições, pastorais e outros. Ressalta-se ainda que os grupos de 79 

trabalho devem dialogar acerca dos encaminhamentos com Padre Kelder, 80 

fortalecendo assim um diálogo interno com a Igreja. Para encaminhamentos que 81 

demandem celeridade fica definido a conversa pelo grupo de whatsapp. 82 

Encaminhamento: Para a próxima reunião têm-se o indicativo de debater a 83 

atuação da CPDH nas eleições. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 84 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e 85 

aprovada, vai ser assinada pelo Coordenador da CPDH e pela secretária da 86 

CPDH. 87 


