
Cerimônia de Lançamento do Memorial de Composições da 6ª Câmara de
Coordenação e Revisão na Aldeia da Memória

Local:  Memorial da PGR

Como parte do projeto “MPF Cidadão – 30 anos: uma história de Combate ao Crime e de Proteção

aos Direitos Humanos”, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, criada pela Resolução nº 06 de dezembro

de  1993,  do  Conselho  Superior  do  MPF,  celebra  os  25  anos  de  atuação  lançando  o  Memorial  de

Composições da Câmara no Aldeia da Memória.

Foram muitos anos de  intensa  atuação.  O momento é de resgatar  a  memória da 6ª  Câmara de

Coordenação e Revisão, valorizar o passado  e seus atores, reconhecer esforços e atuar de forma segura

para viabilizar um futuro de conquistas na defesa de populações indígenas e comunidades tradicionais. 

Pode-se registrar que da primeira composição da Câmara ainda estão em atividade 5 membros,

quais sejam, Haroldo Ferraz da Nóbrega, Aurélio Virgílio Veiga Rios, Edson Oliveira de Almeida, Oswaldo

José Barbosa Silva e Raquel Elias Ferreira Dodge.  Estando em atividade  4 dos 7 membros que foram

Coordenadores,  Maria  Eliane  Menezes  de  Farias,  Ela  Wiecko Volkmer  de  Castilho,  Déborah  Macedo

Duprat de Britto Pereira e Luciano Mariz Maia. 

Dos  7  Coordenadores  da  Câmara,  destaca-se  Cláudio  Lemos  Fonteles  que  ocupou o cargo  de

Procurador-Geral da República, e os membros Raquel Elias Ferreira Dodge, que ocupa atualmente o cargo

de  Procuradora-Geral  da  República, Luciano  Mariz  Maia,  que  ocupa  atualmente  o  cargo  de  Vice-

Procurador-Geral  da República,  Ela Wiecko Volkmer de Castilho  e Déborah Macedo Duprat  de Britto

Pereira que ocuparam o cargo de Vice-Procurador-Geral da República. Referências significativas tendo em

vista o frequente diálogo com STF que os referidos cargos alcançam.

Ainda é  interessante  destacar  que  dos  25 anos,  Déborah  Macedo Duprat  de  Britto  Pereira  foi

membro da Câmara por 18 anos, ocupando por 12 deles o cargo de Coordenadora.

Visando  celebrar  o  momento,  fomentar  a  memória  institucional  e  consolidar  o  conhecimento

adquirido ao longo dos 25 anos na atuação extrajudicial e judicial do MPF, na defesa de grupos que têm em

comum  um  modo  de  vida  tradicional  distinto  da  sociedade  nacional  majoritária,  como,  indígenas,

quilombolas, comunidades extrativistas, comunidades ribeirinhas e ciganos, a 6ª Câmara de Coordenação e

Revisão desenvolveu o referido projeto do Memorial Aldeia da Memória. Documentos relevantes, íntegras

de ações, vídeos e fatos marcantes sobre a atuação da instituição na defesa dos direitos dos povos indígenas

e  de  comunidades  tradicionais  estão  disponíveis  para  consulta  no  endereço

http://www.mpf.mp.br/aldeiadamemoria.



PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

DIA 19 DE ABRIL

10h Abertura da Cerimônia,  convidando para compor a  roda de conversa os

participantes:

- PGR – Dra. Raquel Dodge

- Coordenador da 6ª CCR – Dr. Luciano Maia

- Primeiro Coordenador da 6ª CCR – Dr. Haroldo Ferraz

- Coordenadora da 6ª CCR por 12 anos – Deborah Duprat

- Liderança indígena

- Liderança quilombola

- Liderança cigana

10h15min Exibição de vídeo comemorativo dos 25 anos da 6ª Câmara

10h30min Roda de Conversa

11h Homenagem às Composições da 6ª Câmara e encerramento

11h15min Brunch


