
 
10ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 

horas, na Sala 400, Anexo Buriti, 4º andar, os membros do Colegiado reuniram-se para 

cumprir pauta da  10ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade 

Religiosa - CDDR. Estiveram presentes os seguintes membros do CDDR: pela Sociedade 

Civil, Membros Titulares: Adna Santos de Araújo, Bernardo Pablo Sukiennik, Hoeck 

Miranda, Fernando La Rocque Couto, Leila Duarte, com os demais membros com 

ausências justificadas, Membros Suplentes: João Maria Abreu Breyer Júnior, com os 

demais membros com ausências justificadas. Com participação dos Representantes 

Governamentais Titulares: Elianildo da Silva Nascimento (SEDESTMIDH), tendo os 

demais membros estatais justificado respectivas ausências. Destacamos ainda, as 

presenças da Drª Rose Meire Cyrillo, Procuradora de Justiça e Ouvidora do MPDFT; Drª 

Karoline Ribeiro Leal, Comissão de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito 

Federal; Drª Liz Elaine Mendes, Procuradora do MPDFT, Coordenadora do Núcleo de 

Enfrentamento à Discriminação – NED; Drª Daniely Cristine, Secretária da Comissão da 

Ouvidoria da CLDF; Thiago Brandão representando a Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF; Flávia Guimarães da Ouvidoria da 

Sedestmidh e Dr. Paulo Suzano, representando a Comissão de Liberdade Religiosa da 

OAB/DF. A reunião contou com as seguintes pautas: Item 1 – Escolha de secretário para 

registro de Ata; Item 2 – Leitura e aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária; Item 3 – 

Leitura e aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária; Item 4 – Leitura e aprovação da Ata 

da 9ª Reunião Ordinária; Item 5 – Apresentação dos representantes das instituições que 

formarão a Rede de Proteção às Vítimas de Intolerância Religiosa na esfera distrital 

REPROVIR/DF; Item 6 – Informes sobre atividades da semana de direitos humanos e 

Item 7 – Informes gerais. A reunião foi aberta de pronto com o colegiado designando o 

coordenador para anotações da ata e propondo inversão de pauta devidamente aceita, 

iniciando as discussões com o Item 5 ) Apresentação dos representantes das instituições 

que formarão da REPROVIR/DF. A conversa foi iniciada com uma contextualização pelo 

membro Bernardo Pablo Sukiennik, sobre a proposta, mencionando que a proposição da 

rede na esfera distrital está previsto no segundo pacto de compromissos pela diversidade 

religiosa, celebrado no último dia 25 de outubro (Dia Distrital de Combate à Intolerância 

Religiosa), referendado pela CLDF, TJDFT, Defensoria Pública, GDF (pela SAMIDH - 

Secretaria Adjunta de Direitos Humanos), Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/DF, 

dentre outros organismos. A proposta se baseia em projeto advindo do Comitê Nacional 

de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR e tem no Distrito Federal sua primeira 

possibilidade de estruturação no âmbito de um ente federado. Na sequência, ocorreu uma 

rodada de apresentações, começando pelas autoridades convidadas, que respectivamente 

fizeram inicialmente um breve relato acerca das respectivas atuações, fluxos, destacando 

o fato da inexistência de demandas no campo da intolerância religiosa. Esta coordenação 

explicitou que no campo da diversidade religiosa e ocorrências relativas à intolerância 

religiosa na esfera nacional, somente a partir do ano de 2011 foi instituído no Disque 100 

nacional o campo específico para estas denúncias, tendo a partir de então aumentado 

anualmente o número de denúncias. Explicou que há ainda imenso desconhecimento 

sobre a pauta, inclusive por parte dos organismos institucionais, sendo complementado 

pela Procuradora Liz Elaine que lembrou que na esfera nacional, anteriormente, 

chegavam ao Disque 100 nacional uma denúncia a cada três dias e agora, diariamente 

chegam novas denúncias. Foram elencados a partir das discussões, um roteiro de ações 

que poderá nortear a rede, a começar pelo processo de definições e construções para sua 

própria formação, havendo a sugestão da Procuradora, Drª Liz Elaine Mendes (NED – 



MPDFT), que pudéssemos buscar apoio junto à Fiocruz, especialmemte no campo da 

capacitação sobre formação de redes, já se dispondo a contatar o órgão; a inserção nos 

mecanismos de recepção de denúncias, ouvidorias, Disque 156, do campo relativo à 

intolerância religiosa e assuntos conexos; a necessidade de capacitação sobre o tema junto 

aos setores que farão a recepção das denúncias; o mapeamento dos espaços existentes que 

poderão contribuir para a resolução das demandas (atendimento jutídico/ 

psicológico/organismos inter-religiosos, ecumênicos, possíveis parceiros, etc); 

mecanismos para levantamento de dados e respectivas análises; ações de prevenção 

(cursos/ seminários, etc). Como encaminhamentos iniciais, o NED/MPDFT, pela 

Procuradora Liz Elaine, se dispôs a contatar a Fiocruz e marcar uma agenda a ser 

informada ao grupo; o CDDR, buscará conatar o presidente da Rede Ouvir que reunirá as 

ouvidorias do governo distrital, CLDF, MP, Defensoria Pública, que está em processo de 

construção, para que venha integrar a rede. Pelo CDDR, foi informado que as reuniões 

relativas a Reprovir, terão agendas próprias, independente das reuniões ordinárias e 

trabalho do colegiado. Na sequência, passaram-se aos demais itens da pauta Item 2, Item 

3 e Item 4, respectivamente, aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária, aprovação da Ata 

da 8ª Reunião Ordinária e aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária, tendo sido 

dispensada a leitura das mesmas. Passou-se ao Item 6) Informes sobre atividades da 

semana de direitos humanos, em especial à proposta do CDDR participar da 12ª Reunião 

Ordinária do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, como 

espaço de interação e em face ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, apresentada 

pelo coordenador do CDDR, também membro do CNRDR, já acatada e aprovada. A 

atividade conjunta será no dia 12/12, a partir das 16:00 h, já constando na programação. 

Item 7 – Informes gerais. Sessão Solene na Câmara Federal pelos 200 anos de 

Bahhá’ú’llah (29/11/17), a Roda de Conversa: Gênero e Direitos a se realizar na Catedral 

Anglicana (05/12/17); audiências na Câmara e Senado pelo Dia Internacional dos Direitos 

Humanos e lançamento de documentário sobre intolerância religiosa na CLDF 

(11/12/17). A reunião foi encerrada às 18:15 horas, sendo que eu, Elianildo da Silva 

Nascimento, pela Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos/SUBDH, lavrei a presente Ata.. 


