
 

Ata 2ª Reunião Extraordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - 

CDDR 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 

horas, na Sala 1110 (11º Andar Anexo Buriti), os membros do Colegiado reuniram-se 

para cumprir pauta da  2ª Reunião Extraordinária do Comitê Distrital da Diversidade 

Religiosa - CDDR. Estiveram presentes ou justificaram, os seguintes membros do 

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

Fernando La Rocque Couto, Glória Amâncio,  Hoeck Miranda com os demais membros 

com ausências justificadas, Membros Suplentes: João Breyer com os demais  membros 

com ausências justificadas. Com participação dos Representantes Governamentais 

Titulares: Elianildo da Silva Nascimento (SEDESTMIDH/Subsecretaria de Políticas de 

Direitos Humanos), tendo os demais membros estatais justificado respectivas ausências.  

A reunião contou com a pauta única concernente a apresentação de consultora da 

Assessoria de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa do Ministério dos Direitos 

Humanos e apoio ao levantamento nacional sobre colegiados e políticas de promoção do 

respeito à diversidade religiosa. A reunião teve início às 14:20 horas, dirigida pela 

coordenação do CDDR, ficando esta responsável pelos registros da presente ata. Após 

uma explanação acerca do pedido deste encontro com o Colegiado, oficiado ao CDDR 

pelo documento Ofício-Circular 001/2017ADHDR/DPDH/SNPDDH-GAB/SDJ-MJ, de 

21 de agosto de 2017, da Diretoria de Promoção e Educação em Direitos Humanos, 

responsável pela coordenação das políticas de respeito à diversidade religiosa e à 

laicidade estatal, que apresentava a consultora, advogada, Andréa Carvalho Guimarães e 

as ações concernentes ao trabalho que a mesma está desenvolvendo. Após esta 

explicitação inicial, houve um momento de apresentação de todos os presentes e dentre 

estes, destacamos a participação do Grupo Calundu, grupo de pesquisas da Universidade 

de Brasília – UnB, que desenvolve um trabalho de perquirição e fomento de ações 

buscando promover a visibilidade e debate de temas relacionados e pertinentes às 

religiões afro-brasileiras. Por este grupo Calundu, estiveram presentes as pesquisadoras 

Clara Jane Costa Adad, Gerlaine Martini e Nathália Vince Esgalha Fernandes. Na 

sequência das apresentações, a consultora do MDH/Unesco, Andréa Carvalho, passou a 

discorrer sobre o trabalho que está em curso que envolve: realização de diálogos com 

gestores estaduais/distritais sobre as recomendações relativas aos direitos humanos e a 

diversidade religiosa; apresentação aos colegiados existentes do “Relatório Sobre e 

Violência Religiosa no Brasil - RIVIR (2011-2015)”, produzido pelo MDH em parceira 

com o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, que se constitui 

em uma instância consultiva e de diálogo governamental com representantes da academia 

e da sociedade civil que militam nesse campo; realização de levantamento nacional sobre 

as políticas públicas e os colegiados de participação social ligados à temática da 

diversidade religiosa, proposta esta, viabilizada ou possibilitada pela inserção no PPA 

nacional 2016/2019 de financiamento para articulação com os entes federativos para 

criação e a manutenção de Comitês Estaduais, Municipais e Distrital de Respeito à 

Diversidade Religiosa, retomando ações já desenvolvidas de fomento ao atendimento das 

recomendações constantes no PNDH – Plano Nacional de Direitos Humanos 3, atinentes 

ao tema e por fim, buscar informações que possibilitem um olhar sobre como andam as 

iniciativas nacionais em prol da diversidade religiosa e os direitos humanos. Após esta 

explanação geral, passaram a ser apresentados em especial, um pequeno histórico acerca 

de como foram desenvolvidas as visitas aos estados, os contatos com os comitês já 

existentes e ações de uma nova fase de fomento à articulações para construção de novos 



colegiados de diversidade religiosa e construção da rede. O Grupo Calundu, também fez 

apresentação de seu trabalho, dialogando acerca das pesquisas e estudos acadêmicos, 

também se colocando à disposição para contribuir com o CDDR. Por fim, houve a 

solicitação por parte da consultora Andréa Carvalho Guimarães, para que o colegiado 

oportunizasse ocasião para apresentação o RIVIR aos seus membros e gestores da área 

de direitos humanos. A reunião foi encerrada às 18:15 horas, sendo que eu, Elianildo da 

Silva Nascimento, na qualidade coordenador do CDDR, lavrei a presente Ata.    

 

 


