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Ata 1ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezessete e vinte horas, na 2 
Sala de  Reuniões do Gabinete da SEDESTMIDH – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, 3 
Trabalho, Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos,  Brasília – Distrito Federal, foi realizada a  1ª 4 

Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa. Estiveram presentes ou 5 
justificaram, os seguintes membros do CDDR: pela Sociedade Civil, Membros Titulares: Adna 6 
Santos Araújo, Bernardo Pablo Sukiennik, Fernando La Rocque Couto, Glória Amâncio da Silva, Leila 7 
Duarte Lima – ausência justificada, Membros Suplentes: Aristóteles Talaguibonam Freitas Arruda – 8 
ausência justificada, Bruno Luiz Maia de Oliveira – ausência justificada,  Hoeck Áureo Souza Miranda, 9 

José Maria Abreu Breyer Júnior e Tatiane dos Santos Duarte.  Com participação dos Representantes 10 
Governamentais Titulares: Elianildo da Silva Nascimento (SEDESTMIDH/Subsecretaria de Direitos 11 
Humanos), Bárbara Angélica de Jesus Barbosa (Secretaria de Estado de Cultura); Daniel de Jesus dos 12 
Santos Costa (Secretaria de Estado de Segurança e Paz Social), Rita de Cássia Vieira Martins de Souza 13 
(Secretaria de Estado de Educação), Firmino Pereira do Nascimento (Secretaria de Estado da Casa 14 

Civil, Relações Institucionais e Sociais), Elissandra Ribeiro Santos – ausência justificada (Secretaria 15 
de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude). Com participação dos 16 

Representantes Governamentais Suplentes: Janaina Bittencourt (SEDESTMIDH/Subsecretaria de 17 
Igualdade Racial) e Wilson Barboza da Silva (Secretaria de Estado de Educação) – membro indicado 18 
a espera de designação. Os demais Suplentes dos representantes governamentais Joceline Gomes Silva 19 
Cunha (Secretaria de Estado de Cultura), Victor Hugo de Oliveira Carmélio (Secretaria de Estado de 20 

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude) e Karina Matos Nascimento (Secretaria de Estado 21 
de Segurança e Paz Social), justificaram respectivas ausências. Também estiveram presentes à reunião 22 
as seguintes autoridades: o Secretário da SEDESTMIDH, Gutemberg Gomes, a Secretária Adjunta da 23 

Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Raissa Rossiter, o Subsecretario de Políticas de Direitos 24 
Humanos, Coracy Coelho Chavante, Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, Assessoria de Direitos 25 

Humanos e Diversidade Religiosa, Departamento de Promoção dos Direitos Humanos, Secretaria 26 
Nacional de Cidadania  - Ministério dos Direitos Humanos, Maria da Conceição Diniz, Assessoria da 27 

Diversidade Religiosa –SEDH e membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – 28 
CNRDR, Drª Liz-Elainne de Silvério e Oliveira Mendes, Promotora de Justiça, Coordenadora do 29 

Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Pastora Romi 30 
Márcia Bencke, Secretária Executiva do CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e 31 
Ex-Membro do Comitê Nac. de Respeito à Diversidade Religiosa, enquanto palestrante convidada, e 32 

Pastora Waldicéia de Moraes Teixeira da Silva, da Aliança de Negros e Negras Evangélicos do Distrito 33 
Federal.  ITENS 1 à 4) Houve a instalação do dispositivo sob a coordenação do Subsecretário Coracy 34 

Coelho, passando a palavra para o Sr. Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, Assessoria de Direitos 35 
Humanos e Diversidade Religiosa/SEDH, enquanto Coordenador do Comitê Nacional de Respeito à 36 
Diversidade Religiosa – CNRDR , que destacou a importância da instituição do CDDR, trazendo dados 37 

sobre a questão na esfera nacional e os trabalhos do Comitê Nacional, bem como, informações sobre 38 
como no contexto internacional a liberdade religiosa está sendo avaliada. Na sequência a Drª Liz-39 

Elainne de Silvério e Oliveira Mendes, do Núcleo de Direitos Humanos/MPDFT, destacou o papel do 40 
Ministério Público e as ações do Núcleo, ressaltou à importância da instituição deste Comitê e ainda o 41 

interesse em estar próxima do Colegiado através do Núcleo do MPDFT. A reunião teve 42 
sequencialmente a fala da Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Raissa 43 
Rossiter, que também ressaltou o compromisso governamental com o tema e a importância do 44 
momento, destacando os paradoxos que vivemos enquanto sociedade, pois construímos liberdades, 45 
reforçamos o reconhecimento de direitos e na contramão, continuamos como promotores de 46 

intolerâncias, destacando ainda que a mudança cultural necessária decorrerá pela educação, e trabalhar 47 
com crianças e jovens deve ser considerado, pensar em políticas que não só atuem cm relação às 48 
consequências, mas também na promoção e prevenção. Por fim, enquanto saudações de autoridades, 49 
houve a fala do dirigente máximo da SEDESTMIDH, Secretário Gutemberg Gomes, que destacou o 50 



2 
 

trabalho da Secretaria, a transversalidade das ações e políticas, o compromisso do Governo do Distrito 51 

Federal com o tema, a necessite construídas políticas estruturantes que perpassem os governos e que 52 
possam ter continuidade. Na sequência os membros do Comitê presentes, procederam assinatura de 53 
documento para formalizar a assunção ao cargo. Houve ainda comunicação da membro CNRDR/ 54 

SEDH/nacional, Professora Maria da Conceição Diniz, que destacou as ações do Comitê Nacional, a 55 
importância da instalação do Comitê Distrital e a disposição em colaborar com os processos. Os 56 
membros do CDDR se apresentaram e reiteraram compromissos. Destacamos o repúdio em nome do 57 
grupo da sociedade civil participante do Colegiado, apresentado pelos membros Adna Santos e 58 
Bernardo Pablo, relativo a não realização da cerimônia de apresentação do CDDR, marcada para 59 

ocorrer no Palácio do Buriti em 20/01/2017 último, que foi cancelada sem explicações.  ITEM 5) A 60 
Pastora Romi Márcia Bencke, Secretária Executiva do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 61 
– CONIC, ex-integrante do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, laureada 62 
com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, na categoria Diversidade Religiosa, trouxe uma 63 
comunicação e contextualização sobre a realidade e desafios que enquanto sociedade enfrentamos, no 64 

campo da diversidade religiosa, do respeito à alteridade, da necessidade de discutirmos o papel da 65 
religião na sociedade, suscitou ainda que temos que ter a sensibilidade de discutir que o poder simbólico 66 

das religiões, as quais são capazes de instaurar processos de libertação ou opressão, autonomia ou 67 
dependência, participação ou alienação, paz ou guerra. Que as religiões também podem ser 68 
fomentadoras de intolerâncias, de violências. Que religiões que se expressam na esfera pública, 69 
atualmente muito evidente, grupos cristãos, em narrativas que tentam impor suas concepções de 70 

mundo, tentam impor regras e perspectivas baseadas em visões morais, para o conjunto da sociedade, 71 
a partir de sua “única verdade”. Por fim, enfatizou a importância de espaços como este do Comitê, que 72 
deve e pode atuar diante destes processos. A pedido dos membros do CDDR, a Pastora Romi ficou de 73 

enviar sua fala, dada a importância e propriedade de sua apresentação. Dois relatos foram feitos 74 
atentando para desrespeito à laicidade, sendo o primeiro da membro Adna Santos, que citou haver 75 

recebido vídeo onde carro de som anuncia culto evangélico em escola pública em horário escolar e a 76 
Prª Wall Moraes, atentando para a necessidade de que as interferências religiosas nas escolas públicas 77 
sejam combatidas.  ITEM 6) Segundo a pauta, houve o encerramento do dispositivo com a participação 78 

das autoridades e seguiu-se a reunião, coordenada pelo representante da Sedestmidh, membro Elianildo 79 

Nascimento, que apresentou a proposta de organização do calendário anual do CDDR que passou a ser 80 
discutida pelos membros, os quais deliberaram para que definíssemos inicialmente a próxima reunião, 81 
já marcada para 12/04/2017, às 16:00 horas, em local a ser informado, e neste encontro ser incluso na 82 

pauta a proposta de definição do calendário anual de reuniões ordinárias. ITEM 7) Seguindo a pauta, 83 
foi distribuído no momento e também reforçado que seria também enviado ao Colegiado, a minuta da 84 

proposta de estratégia trienal de ações do CDDR, prevista no Decreto 37.056/2016, como atribuição 85 
do Colegiado, para que fosse objeto de discussão e deliberação em próximas reuniões. Questão de 86 
ordem foi apresentada pelo membro Bernardo Pablo, enfatizando e propondo que pudéssemos num 87 

primeiro momento, nos ater a discussão, formulação e aprovação do Regimento Interno, para na 88 
sequência o Comitê se debruçar na minuta de estratégia, não impedindo que houvesse o 89 

encaminhamento da minuta, proposta esta acatada pelo grupo.  ITEM 8) na sequência foi repassada  90 
minuta de proposta de regimento interno do CDDR, também com o compromisso de envio eletrônico, 91 

para início de contribuições. A membro do CDDR, professora Rita de Cassia, propôs a criação de um 92 
endereço eletrônico que possibilite o compartilhamento de materiais em plataforma comum a qual 93 
todos possam acessar e colocar contribuições. Houveram ponderações relativas ao não conhecimento 94 
ou experiência com a plataforma sugerida. O grupo acordou que possa haver a criação do endereço 95 
eletrônico, e independentemente da instituição de plataforma, que também mantenham os demais 96 

mecanismos. Como encaminhamento ficou firmado o compromisso que após o recebimento dos 97 
materiais, especialmente a minuta de regimento, os membros possam se manifestar até o dia 07/04/17 98 
inicialmente. ITEM 9) Ficaram definidos como pautas da próxima reunião: discussão e deliberação do 99 
calendário de reuniões ordinárias do CDDR, início das discussões e deliberações sobre o Regimento 100 
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Interno do CDDR e informes. Sem mais para o momento, a 1ª Reunião Ordinária do CDDR foi 101 

encerrada às 20:00 h, sendo que eu, Elianildo da Silva Nascimento, membro titular da SEDESTMIDH, 102 
lavrei a presente Ata.   103 


