
 

Ata 11ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, 

na sede do  Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC, os membros do 

Colegiado reuniram-se para cumprir pauta da 11ª Reunião Ordinária do Comitê 

Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR. Estiveram presentes os seguintes membros 

do CDDR: pela Sociedade Civil, Membros Titulares: Bernardo Pablo Sukiennik, Hoeck 

Miranda, Fernando La Rocque Couto, com os demais membros com ausências 

justificadas, Membros Suplentes: João Maria Abreu Breyer Júnior e Tatiane Duarte, com 

os demais membros com ausências justificadas. A reunião contou com as seguintes 

pautas: Item 1 – Escolha de secretário para registro de Ata; Item 2 – Leitura e aprovação 

da Ata da 10ª Reunião Ordinária; Item 3 – Planejamento 2018; Item 4 – Informes gerais. 

A reunião foi aberta de pronto com o Item 1)  colegiado designando o coordenador para 

anotações da ata. Na sequência se passou ao Item 2)  com a aprovação da Ata da 10ª 

Reunião Ordinária, dispensada a leitura. Passou-se à discussão do planejamento para 

2018, mas antes a coordenação do CDDR, apresentou as linhas gerais da minuta de 

relatório das atividades em 2017, que será complementado e encaminhado ao colegiado. 

Assim, foram discutidos os seguintes pontos relativos ao planejamento: deverá se pautar 

pelo Texto Trienal, somando-se o calendário de reuniões ordinárias; deveremos designar 

membros pra acompanhamento e atuação junto ao Reprovir/DF; que o colegiado possa 

se apropriar de conhecimentos acerca dos andamentos e processos relativos a busca de 

emendas para atividades do CDDR; que poderemos organizar atividade, estruturando 

projeto cujos recursos serão buscados no transcurso do ano bem como a construção de 

parcerias; ficou definido que no próximo dia 21/12/17,às 16:00 horas, haverá reunião de 

Grupo de Trabalho informal para s debruçar no Texto Trienal e a partir dele priorizar a 

definição do planejamento 2018 do CDDR. O coordenador do colegiado informou que já 

estão sendo feitas tratativas para a realização das atividades alusivas ao Da Nacional de 

Combate à Intolerância Religiosa (21 de janeiro). Item 4 – Informes. Neste dia 18/12/17, 

a Procuradora, Drª Liz Elaine Mendes (NED – MPDFT), em cumprimento ao 

encaminhamento da 10ª Reunião Ordinária do CDDR, de que ficaria responsável por 

chamar reunião com representante da Fiocruz para tratar da Reprovir, está já definida e 

convocada. O CDDR registra os agradecimentos ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 

do Brasil – CONIC, nas pessoas da Pastora Romi Bencke e Leila Gomes Apolinário, pelo 

constante apoio e disponibilização do espaço para a reunião,.A reunião foi encerrada às 

18:35 horas, sendo que eu, Elianildo da Silva Nascimento, pela Secretaria Adjunta da 

Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos/SUBDH, lavrei a presente Ata. 
 


