
 

Ata 1ª Reunião  Extraordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove e quarenta 

e cinco horas, na Sala dos Conselhos, Anexo Buriti – 8º Andar, Secretaria Adjunta de 

Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos - SAMIDH,  Brasília – Distrito Federal, 

membros do Colegiado reuniram-se para cumprir pauta da  1ª Reunião  Extraordinária 

do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa. Estiveram presentes ou justificaram, os 

seguintes membros do CDDR: pela Sociedade Civil, Membros Titulares: Adna Santos 

Araújo – ausência justificada, Bernardo Pablo Sukiennik, Fernando La Rocque Couto – 

ausência justificada, Glória Amâncio da Silva, Leila Duarte Lima, Membros Suplentes: 

Hoeck Áureo Souza Miranda - ausência justificada e Tatiane dos Santos Duarte.  Com 

participação dos Representantes Governamentais Titulares: Elianildo da Silva 

Nascimento (SEDESTMIDH/Subsecretaria de Direitos Humanos), Victor Hugo de 

Oliveira Carmélio (Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 

Juventude). A reunião contava com pauta única, qual seja, a continuidade da discussão 

do Regimento Interno do CDDR. Os membros presentes aguardaram até às dez horas e 

quarenta e cinco minutos a chegada de mais um integrante do colegiado para que 

houvesse quórum mínimo de sete membros para das discussões e deliberações. Enquanto 

aguardava a chegada de outros integrantes, os membros presentes otimizaram o tempo 

organizando um grupo de WhatsUpp, integrando os membros do Poder Público e 

Sociedade, titulares e suplentes, faltando apenas inserir o contato da membro suplente da 

Secretaria de Estado de Cultura.  Este instrumento irá contribuir para ampliação dos 

mecanismos de comunicação do colegiado, enquanto complemento. O nome do grupo 

ficou: CDDR – Oficial. Assim, considerando que a não presença de um quórum mínimo 

tornou inviável os trabalhos, considerando que estarão ainda sendo discutidos no 

regimento interno, as obrigações dos membros, para entre outras, questões relativas às 

ausências, previamente os membros presentes, acordaram em sugerir que para as 

próximas reuniões, aqueles que estiverem impossibilitados de participar, comuniquem 

com no mínimo, quarenta e oito horas a impossibilidade, e que, especialmente os 

membros do Poder Público, se organizem no sentido de que o titular não podendo seu 

suplente o represente. O acatamento destas sugestões possibilitará sempre a continuidade 

dos trabalhos, bem como, o respeito aos demais membros, os quais, com antecedência, 

tendo as informações sobre possibilidades de quórum ou não, poderão se programar. 

Também ficou acordado entre os membros presentes que a 3º Reunião Ordinária do 

CDDR, marcada para o dia 28/04/2017, será adiada em face das indefinições relativas à 

greve geral nacional convocada para este dia. A coordenação do CDDR, fica responsável 

por ver as pautas dos espaços para posteriormente encaminhar nova convocação para a 

reunião ordinária em questão. A 1ª Reunião Extraordinária do CDDR foi encerrada às 

11:00 horas, sendo que eu, Elianildo da Silva Nascimento, membro titular da 

SEDESTMIDH, lavrei a presente Ata.   

 


