
 

Ata 2ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis e vinte horas, 

na Sala 101 do SIOSP na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social,  Brasília 

– Distrito Federal, foi realizada a  2ª Reunião Ordinária 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: Aristóteles 

Talaguibonam Freitas Arruda – ausência justificada, Bruno Luiz Maia de Oliveira – 

ausência justificada,  Hoeck Áureo Souza Miranda, José Maria Abreu Breyer Júnior e 

Tatiane dos Santos Duarte.  Com participação dos Representantes Governamentais 

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

Humanos), Bárbara Angélica de Jesus Barbosa (Secretaria de Estado de Cultura) – 

ausência justificada; Daniel de Jesus dos Santos Costa (Secretaria de Estado de Segurança 

e Paz Social), Rita de Cássia Vieira Martins de Souza (Secretaria de Estado de Educação) 

– ausência justificada, Firmino Pereira do Nascimento (Secretaria de Estado da Casa 

Civil, Relações Institucionais e Sociais), Elissandra Ribeiro Santos – ausência justificada 

(Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude). Com 

participação de Representante Governamental Suplente: Wilson Barboza da Silva 

(Secretaria de Estado de Educação) – membro indicado a espera de designação. Os 

demais Suplentes dos representantes governamentais Janaina Bittencourt 

(SEDESTMIDH/Subsecretaria de Igualdade Racial), Joceline Gomes Silva Cunha 

(Secretaria de Estado de Cultura), Victor Hugo de Oliveira Carmélio (Secretaria de 

Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude) e Karina Matos Nascimento 

(Secretaria de Estado de Segurança e Paz Social), justificaram respectivas ausências. Para 

registro, também participou assessorando a reunião, o estagiário da SubDH, Wesley 

Felipe.  As pautas definidas foram: Item 1 – Aprovação Ata 1ª Reunião CDDR, Item 2 – 

Apresentação do novo Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos, Rodrigo Dias, 

Item 3 – Discussão e definição calendário anual de reuniões ordinárias do CDDR, Item 4 

– Início discussão Regimento Interno do CDDR e Item 5 – Informes.   ITENS 1) A Ata 

da 1ª Reunião do CDDR foi aprovada e assinada pelos membros presentes, apenas com o 

registro feito pelo membro Bernardo Pablo, de que também ficou firmado no primeiro 

encontro, que o CDDR iria priorizar em suas próximas reuniões a aprovação do 

Regimento Interno e na sequência o Plano Trienal, previstos no Decreto 37.056/2016, 

registro este agora consolidado. ITEM 2) Ficou sobrestado para a próxima reunião, face 

uma incompatibilidade de agenda do Subsecretário por haver sido convocado para 

reunião urgente. ITEM 3)  Na sequência foi definido pelo colegiado, o calendário anual 

de reunião ordinárias do CDDR para 2017, assim ficando:  28/04, 26/05, 30/06, 28/07, 

25/08, 29/09, 27/10, 24/11 e 15/12, sempre numa última sexta-feira do mês e tendo 

como  horário às 16:00 horas para seu início. Antes dos debates relativos ao item 4, 

houve uma apresentação ao Colegiado da Titular do Comitê, Leila Duarte Lima, que 

esteve impossibilitada de participar da primeira reunião e que de pronto, já sugeriu e 



colocou-se à disposição para ministrar, um curso de formação sobre resolução consensual 

de conflitos para os membros do CDDR, que posteriormente poderá ser  incluso no plano 

de trabalho do Comitê, contribuição esta advinda de sua experiência junto ao Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, enquanto responsável por capacitações neste campo.   ITEM 

4) Após a recepção à colega do CDDR, foram iniciadas as discussões acerca do 

Regimento Interno, havendo primeiramente a reiteração de que foram apresentados dois 

textos enviados aos membros do CDDR. O primeiro deles, encaminhado pela 

coordenação do Colegiado, tendo como referência o regimento do Comitê Nacional de 

Respeito à Diversidade Religiosa, e um segundo, enquanto proposta apresentada pelo 

membro do CDDR Bernardo Pablo, com contribuições do membro Hoeck Miranda. 

Foram iniciadas as discussões tomando por base a segunda proposta com as considerações 

de que durante as análises, serão pontuadas sugestões constantes da primeira proposta 

para discussão e deliberação. Na continuidade, houve a definição de que os 

procedimentos de discussão, avaliações, sugestões e definições, serão pautados pela 

seguinte sequência: 1) leitura dos artigos com ajustes imediatos quando houver consenso, 

2) havendo destaques, estes serão anotados e posteriormente discutidos após a aprovação 

dos pontos consensuais. Foram aprovados as proposições relativas aos artigos 1º e 2º da 

proposta de minuta trazida pelos membros Bernardo Pablo e Hoeck Miranda, com 

ressalva ao parágrafo único do artigo 1º, que recomenda que em havendo mudanças 

administrativas na esfera distrital, o CDDR fique atrelado à área de Direitos Humanos, 

questão esta que será levada à consulta ao jurídico da secretaria. Foram aprovados os 

textos: Regimento Interno do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa. Art.1º- O 

Comitê Distrital de Diversidade Religiosa – CDDR, vinculado à Secretaria de Estado 

de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos – SEDESTMDIH, por sua Subsecretaria de Políticas de Direitos 

Humanos, com sede e foro no Distrito Federal, é um órgão colegiado de natureza 

consultiva e propositiva das questões inerentes aos Direitos Humanos e à 

Diversidade e Liberdade Religiosa. Art.2º- Compete ao CDDR: I - auxiliar na 

elaboração de políticas de afirmação do direito à liberdade religiosa, como respeito 

à diversidade religiosa e à opção de não ter religião; II - contribuir no 

estabelecimento de afirmação da liberdade religiosa, do direito a não ter religião, da 

laicidade do Estado e do enfrentamento à intolerância religiosa; III - promover ou 

apoiar cursos, conferências, congressos, bem como outros eventos relacionados à 

liberdade religiosa; IV - colaborar na formulação de campanhas de conscientização 

para disseminar a cultura de paz e de respeito às diferentes crenças; V - relacionar-

se com entidades no âmbito nacional e internacional com objetivos iguais ou 

assemelhados, a fim de conscientizar e promover na sociedade a cultura de respeito 

e de tolerância às crenças filosóficas e religiosas; VI - fomentar o diálogo entre 

estudiosos do combate à intolerância religiosa e da promoção da laicidade do 

Estado; VII - encaminhar aos demais Comitês de diversidade religiosa síntese das 

atividades realizadas, bem como solicitar sugestões e contribuições, com intuito de 

fomentar a criação de uma rede brasileira de defesa e promoção da liberdade 

religiosa.  Destaque: o Parágrafo Único deste artigo 2º: “É vedado ao CDDR promover 

o diálogo inter-religioso, o ecumenismo ou discussões teológicas, de rituais, tradições e 



práticas religiosas”. Com vistas a avançar o processo de discussão e aprovação do 

regimento do Colegiado, foi sugerido e deliberado que houvesse convocação de Reunião 

Extraordinária para o dia 25/04/2017, às 09:30 horas, em local a ser definido, tendo 

como pauta única a continuidade das análises, discussões e definições do Regimento 

Interno. Também ficou definido pelo Colegiado que a pauta da Reunião Ordinária 

marcada para o dia 28/04, também estará especialmente destinada à continuidade das 

definições relativas ao Regimento Interno.  ITEM 5) Nos informes, primeiramente foi 

lembrado a todos que em reunião interna convocada pela Srª Secretária Adjunta, Márcia 

Alencar, da Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos – 

SAMIDH, realizada no dia 12/04/2017 a partir das 15:00 horas,  com os presidentes, 

secretárias executivas e coordenações dos colegiados da secretaria, para que estes 

apresentassem pleitos relativos à melhorias da estrutura administrativa do órgão, a 

Coordenação do CDDR na pessoa do membro Elianildo Nascimento, após consulta e em 

consonância com os demais membros do Colegiado, que puderam responder, apresentou 

a seguinte sugestão: “Que haja a sensibilidade desta secretaria para a instituição formal 

da área da “Diversidade Religiosa” na estrutura administrativa do órgão, na esfera dos 

direitos humanos; da forma que for possível; afim de fortalecer atuações relativas aos 

temas trabalhados junto aos demais organismos estatais, bem como, facilitar o 

assessoramento aos trabalhos do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa. “. Na 

sequência, foi repassado pela membro do CDDR, Tatiane Duarte, informe sobre a 

realização de ato Inter-religioso em memória dos 20 anos do assassinato da liderança 

indígena Galdino Pataxó, que ocorrerá no dia 20/04, 18:00 horas, na W3 Sul, entre as 

Quadras 703/704, atividade esta organizada, promovida e apoiada pelos organismos 

CONIC – Conselho de Igrejas Cristãs do Brasil, Rede Ecumênica da Juventude, Conselho 

Indígena do DF, Conselho Indigenista Missionário – CIMI, Fórum Ecumênico ACT 

Brasil, Comissão Brasileira de justiça e Paz – CBJP, movimento inter-religioso URI 

Brasília, entre outros organismos. Sem mais para o momento, a 2ª Reunião Ordinária do 

CDDR foi encerrada às 18:30 horas, sendo que eu, Elianildo da Silva Nascimento, 

membro titular da SEDESTMIDH, lavrei a presente Ata 


