
 

Ata 5ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR 

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na 

Sala dos Conselhos, da Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos/SAMIDH – DEDESTMIDH – Distrito Federal, os membros do Colegiado 

reuniram-se para cumprir pauta da  5ª Reunião Ordinária 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 da Silva, Leila Duarte Lima, 

com os demais membros com ausências justificadas, Membros Suplentes: Hoeck Áureo 

Souza Miranda, João Breyer e Tatiane dos Santos Duarte, om os demais  membros com 

ausências justificadas. Com participação dos Representantes Governamentais 

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

Direitos Humanos),  Daniel de Jesus dos Santos Costa (Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Paz Social), Elissandra Ribeiro Santos (Secretaria de Estado de Políticas para 

Cianças, Adolescentes e Juventude) e Firmino Pereira do Nascimento (Secretaria de 

Estado da Casa Civil e Relações Institucionais)  Representantes Governamentais 

Suplentes: Victor Hugo de Oliveira Carmélio (Secretaria de Estado de Políticas para 

Crianças, Adolescentes e Juventude), com os demais membros tendo justificado 

respectivas ausências.  A reunião contou com as seguintes pautas: Item 1 – Aprovação da 

Ata da 4ª Reunião Ordinária  do CDDR, Item 2 – nomeação de secretário para a reunião, 

Item 3 – Leitura da minuta de Regimento Interno e discussão dos pontos destacados e 

aprovação do texto final e por fim, Item 4 – Informes gerais.   ITEM 1) Decorreu a 

aprovação das Atas das 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias e o repasse das informações  e 

decisões advindas deste encontro, em especial, o acolhimento à proposição do membro 

Hoeck Miranda, de que se estabelecesse grupo de trabalho que se reuniria e adiantaria o 

processo de discussão e construção do regimento,  reunião esta, aberta a qualquer 

membro, cujo convite foi repassado a todos e todas, e que aconteceu no último dia 

09/06/17, em sala de reunião do 11º andar do anexo Buriti, com presenças dos membros: 

Bernardo Pablo Sukiennik e Hoeck Miranda, pela sociedade, e Elianildo Nascimento e 

Firmino Nascimento, pelos representantes estatais, os quais discutiram e construíram um 

texto conjunto aglutinando as propostas e sugestões a serem avaliadas nesta quinta 

reunião ordinária.   ITEM 2) Já seguindo sugestão apresentada no regimento, foi 

escolhido pelo colegiado um secretário para colaborar nas anotações e construção da ata 

da reunião, sendo definido o coordenador Elianildo Nascimento, como responsável,  

ITEM 3) Primeiramente foi dispensada leitura completa do texto da minuta condensada 

do regimento, visto haver sido enviado anteriormente aos membros cópia para eventuais 

novos destaques, partindo então para a discussão dos pontos e trechos que haviam sido 

destacados e aprovando o restante do texto.  Assim, após todas as discussões, ponderações 

e em sua maioria, com construção de consensos, foi aprovado o seguinte  TEXTO 

FINAL DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DISTRITAL DA 

DIVERSIDADE RELIGIOSA:  “Regimento Interno do Comitê Distrital de Diversidade 

Religiosa – CDDR; TÍTULO I; Da denominação, natureza, sede e competências; 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. 

Parágrafo Único. No caso de ocorrer alguma mudança administrativa, o CDDR ficará 

atrelado à área de Direitos Humanos. 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. Parágrafo Único. Não é papel do CDDR promover discussões de rituais, 

tradições e práticas religiosas bem como as interações religiosas e ecumênicas, a fim de 

garantir a laicidade do Estado. TÍTULO II; Da composição; CAPÍTULO I; Disposições 

gerais; Art.3º- O CDDR será constituído de doze membros, sendo seis representantes do 

Governo do Distrito Federal e seis representantes da sociedade civil, todos com seus 

respectivos suplentes. Parágrafo Único. A designação dos membros do CDDR se dará 

por intermédio de Portaria da SEDESTMIDH. Art.4º- O exercício das funções de membro 

do CDDR inicia-se com a posse. CAPÍTULO II ;Dos representantes do Governo do 

Distrito Federal Art.5º- O Governo do Distrito Federal será representado por 

representantes dos seguintes órgãos: I - Secretaria de Estado de Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito 

Federal; II - Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; III - Secretaria de 

Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal; IV - 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito 

Federal; V - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal; 

VI - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal..§ 1º - Os 

titulares dos órgãos previstos neste artigo deverão encaminhar à SEDESTMIDH, a 

indicação dos seus representantes. § 2º - Os órgãos governamentais poderão solicitar a 

substituição de seus respectivos representantes, a qualquer tempo, junto à 

SEDESTMIDH. CAPÍTULO III; Dos representantes da sociedade civil; Seção I; 

Disposições Gerais; Art. 6º. Os representantes da sociedade civil, com atuação nas ações 

de defesa da liberdade religiosa, do direito a não ter religião, da laicidade do Estado, da 

prevenção e do enfrentamento à intolerância religiosa; na promoção da diversidade 



religiosa, somado ao disposto nos Arts. 9 e 12, serão selecionados por edital, a ser 

expedido pela SEDESTMIDH. § 1º - O mandato dos representantes da sociedade civil 

será de dois anos, sendo permitida uma primeira recondução e as demais após o 

interstício correspondente a um mandato. § 2º - A participação no CDDR será 

considerada prestação de serviço público relevante, não remunerado. Seção II; Do 

processo de seleção; Art. 7º. No mês de julho do ano anterior ao término dos mandatos, 

a SEDESTMIDH publicará edital de seleção pública dos representantes da sociedade 

civil para exercerem a atuação no CDDR para o período subsequente. Art. 8º. O processo 

de seleção se dará em duas etapas: I – Inscrições; e II – Seleção. § 1º - O processo de 

seleção é regido por Edital Público, com ampla divulgação e conduzido por Comissão 

Especial instituída por meio de Portaria. § 2º - As pessoas interessadas em participar do 

processo de seleção deverão observar os termos e obrigações constantes no Edital para 

realizar sua inscrição. Art. 9º. As pessoas interessadas em participar do processo de 

seleção, independente da pertença religiosa, crença ou convicção, devem comprovar: I - 

Sua atuação na promoção da diversidade religiosa, no enfrentamento e na prevenção à 

intolerância religiosa e promoção da laicidade do Estado; II - Encontrar-se no pleno 

exercício dos seus direitos civis e políticos; III - Ser domiciliado, há mais de cinco anos, 

no Distrito Federal; IV - Não ser membro de outro comitê, conselho ou assemelhado, em 

âmbito governamental, no Distrito Federal ou em outra unidade da federação; V - Ter 

idoneidade. Art. 10 - A avaliação das inscrições será realizada mediante a análise dos 

documentos apresentados, conforme disposto no Edital. § 1º - Considerar-se-ão inscritas 

no processo de seleção as pessoas que apresentarem a documentação completa 

solicitada dentro do prazo previsto no Edital. § 2º - A falta de qualquer dos documentos 

solicitados, acarretará a retirada imediata do candidato do processo de seleção. Art. 11 

- A lista com as inscrições homologadas será divulgada no sítio institucional oficial da 

SEDESTMIDH. Parágrafo Único. Após a publicação das inscrições homologadas, as 

partes interessadas terão prazo, previsto no Edital, para interpor recurso. Art. 12 - A 

Comissão de Seleção, além de considerar o devido cumprimento dos critérios para 

participação neste processo de seleção, conforme o art. 9º, avaliará especialmente em 

cada candidato, respectivamente: I - Experiência na organização, participação de 

processos participativos de promoção do respeito à diversidade religiosa, enfrentamento 

e prevenção à intolerância e defesa da laicidade; II - Realização, participação, 

organização de atividades para o enfrentamento e prevenção à intolerância religiosa e; 

III - Produção, participação em materiais escritos e/ou audiovisuais relacionados à 

promoção do respeito à diversidade religiosa, prevenção e enfrentamento à intolerância 

e defesa da laicidade. § 1º - A Comissão de seleção considerará ainda contemplar a 

diversidade religiosa e de convicções, identidades de gênero, de raça/etnia, orientação 

sexual, com ênfase na representação das minorias, para a composição do CDDR. § 2º - 

Entende-se por atuação pela diversidade religiosa, respectivamente, o respeito às 

diferentes crenças e convicções, às religiões e tradições, à liberdade de culto, à garantia 

da laicidade do Estado e a superação da intolerância religiosa. Art. 13 - Serão 

observados como critérios de desempate: I – Maior tempo de atuação social pela 

promoção da diversidade religiosa, prevenção e enfrentamento à intolerância religiosa 

e defesa da laicidade; II – Maior número de experiências constantes no art. 12. Art. 14 - 



O resultado preliminar do processo de seleção será divulgado no sítio institucional 

oficial da SEDESTMIDH.   Parágrafo Único. As pessoas inscritas e não selecionadas 

poderão interpor recurso no prazo previsto no Edital. Art. 15 - Encerrado o processo de 

seleção e o julgamento dos recursos, o resultado final do processo de seleção será: I -  

Homologado pelo titular da SEDESTMIDH; II - Divulgado no sítio institucional oficial 

da SEDESTMIDH e; III - Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Art.16 - Os 

casos omissos relativos ao processo de seleção das pessoas inscritas serão resolvidos 

pela autoridade máxima da SEDESTMIDH. Art. 17 – Na eventualidade de não 

composição integral das vagas da sociedade civil, especialmente suplência, o CDDR 

poderá deliberar sobre a realização de novo edital suplementar. Parágrafo Único. As 

pessoas selecionadas por meio de edital suplementar ocuparão as vagas remanescentes, 

mesmo que obtenham maior pontuação na classificação final que os membros 

selecionados no edital anterior. CAPÍTULO IV; Das suplências e vacâncias; Art. 18 - 

Cabe aos membros suplentes, substituir os titulares em seus impedimentos, e sucedê-los, 

no caso de vacância do cargo, pelo que sobejar do mandato.  Art. 19 – Em caso de 

ausência de representante titular dos órgãos governamentais, seu respectivo suplente 

assumirá a titularidade, sem a necessidade de formalidades para isso. Art. 20 – Em caso 

de ausência de representante titular da sociedade civil, sua vaga será preenchida pelo 

suplente presente à reunião com maior pontuação obtida na classificação final do 

processo de seleção, sem a necessidade de formalidades para isso. Art. 21 – A ausência 

injustificada de representante dos órgãos governamentais a três reuniões consecutivas, 

ou quatro alternadas, no ano calendário, acarretará a perda do direito de representação, 

devendo-se solicitar ao titular do órgão nova indicação. Art. 22 – A ausência 

injustificada de representante titular da sociedade civil a três reuniões consecutivas, ou 

quatro alternadas, no ano calendário, acarretará a perda do mandato, devendo a 

Coordenação promover os atos necessários para titularizar o membro suplente. 

Parágrafo Único. O preenchimento de cargo de membro titular por suplente seguirá a 

sequência da pontuação obtida na classificação final do processo de seleção. Art. 23 – 

Para efeito de conceituação de ausência injustificada, adota-se a legislação referente ao 

regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, inclusive aos membros 

representantes da sociedade civil. Parágrafo Único. A justificativa de ausência deverá 

enviar-se mediante correio eletrônico a todos os membros do CDDR, preferencialmente, 

em resposta à convocação. TÍTULO III; Da Organização Funcional do CDDR; Art. 24 – 

O CDDR dispõe da seguinte organização funcional: I -  Plenário; II - Coordenação; III 

– Porta-voz; IV – Grupos de Trabalho. TÍTULO IV; Das Instâncias Administrativas do 

CDDR; CAPÍTULO I Do Plenário; Seção I; Disposições Gerais.  Art. 25 – O Plenário é 

a instância suprema do CDDR, constituída por todos seus membros, titulares e suplentes, 

além de convidados descritos neste regimento interno.  Seção II; Das atribuições do 

Plenário; Art. 26 - Compete ao Plenário: I – Discutir e votar medidas para o fiel 

cumprimento de suas competências; II – Elaborar, discutir e aprovar texto programático 

trienal de estratégias de afirmação do direito à liberdade religiosa, submetendo-o à 

apreciação da SEDESTMIDH; III – Emitir votos de censura, de aplauso ou semelhantes; 

IV – Acompanhar as políticas governamentais pertinentes à sua área de atuação; V – 



Estudar qualquer assunto compreendido nas suas competências, propondo as medidas 

cabíveis; VI - Elaborar, discutir e aprovar anteprojetos de proposições normativas, 

relativos  à liberdade e diversidade religiosa ou de convicção, combate à intolerância e 

defesa da laicidade; VII - Emitir manifestações sobre proposições em trâmite nas esferas 

do Legislativo ou do Executivo, que possuam alguma relação com as questões inerentes 

ao CDDR e seu espectro de temas relacionados, de ofício ou mediante provocação; VIII 

– Propor atuações em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos e o 

Programa Distrital de Direitos Humanos; IX – Nomear e exonerar, discricionariamente, 

o Porta-voz do CDDR, entre seus membros;  X – Propor, sugerir, recomendar, contribuir 

na elaboração, implementação e monitoramento, anualmente, do Pacto pela Liberdade 

Religiosa e Laicidade do Distrito Federal; XI – Instituir grupos de trabalho, sobre 

quaisquer temas pertinentes aos objetivos do CDDR; XII – Analisar, auxiliar e propor 

iniciativas sobre assuntos encaminhados à sua apreciação; XIII – Referendar a minuta 

de Edital de chamamento público de processo seletivo de representantes da sociedade 

civil; XIV - Deliberar sobre a realização de novo edital suplementar, na eventualidade 

de não composição integral das vagas da sociedade civil; XV - Estudar e aprovar a 

reforma do presente Regimento Interno. Seção III; Disposições gerais das Reuniões;   

Art. 27 - O CDDR se reunirá ordinariamente a cada trinta dias e, extraordinariamente, 

sempre que necessário, mediante convocação da coordenação, para abordar assuntos 

específicos que exigem pronunciamento de seus integrantes. § 1º - A presença dos 

membros suplentes é obrigatória em todas as reuniões, sob pena do registro de ausência. 

§ 2º - A permanência dos membros suplentes representantes dos órgãos governamentais, 

que não estejam no exercício da titularidade, é facultativa. Seção IV; Das convocações; 

Art. 28 – As reuniões serão convocadas mediante correio eletrônico enviados aos 

membros, tanto titulares como suplentes, com no mínimo cinco dias úteis de 

antecedência. § 1º - A convocação indicará a ordem do dia, a hora e o local da reunião.  

§ 2º - É responsabilidade de cada membro manter atualizado seu endereço de correio 

eletrônico. § 3º - Serão convidados a participar das reuniões do CDDR: I - membros da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal; II - membros do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios; III - membros do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios; IV - membros da Defensoria Pública do Distrito Federal; V - representantes 

da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal; VI - pessoas de notório 

saber, especialistas e acadêmicos na promoção da diversidade religiosa e dos direitos 

humanos de notório saber, integrantes de instituições públicas ou privadas, cuja atuação 

profissional seja relacionada ao tema objeto do CDDR. Art. 29 - A reunião 

extraordinária pode ser convocada pela Coordenação, pelo Porta-voz, pelo Grupo de 

trabalho ou por 1/3 (um terço) dos membros.  Seção V; Das reuniões; Art. 30 - Nas 

reuniões, será observada a seguinte ordem: I - Verificação de quórum; II - Apreciação 

da ata da reunião anterior, enviada previamente aos membros para aprovação ou 

emendas, facultado o direito de requerer reconsideração desde que justificada; III – 

eleição da pessoa que secretariará a reunião, especificamente, para elaboração da ata; 

IV – Discussão da ordem do dia; V - Proposições ou sugestões de pautas para próximas 

reuniões, comunicações gerais. Parágrafo Único. O Plenário poderá apreciar matéria 

não constante da ordem do dia, mediante justificativa da relevância e urgência de tal 



medida. Art. 31 – São direitos dos participantes das reuniões: I - Cada membro titular 

do Poder Público e da Sociedade Civil, terá direito a voz e voto, sendo extensivo ao 

membro suplente, quando em substituição; II - Os membros suplentes e convidados terão 

direito à voz. Art. 32 – As matérias apreciadas pelo CDDR serão aprovadas quando 

obtiverem os votos favoráveis da maioria absoluta de seus membros. § 1º - Considera-se 

aprovada a proposição que obtiver votos favoráveis de metade mais um dos membros 

titulares, ou suplentes no exercício da titularidade, do CDDR. § 2º - O Coordenador terá 

direito a voto, preferencialmente por último e a segundo voto, de qualidade, quando 

houver empate nas votações. Art. 33 – Das reuniões lavrar-se-ão atas em folhas avulsas 

rubricadas pelos membros presentes à respectiva sessão.   § 1º - A assinatura das atas 

tem por objetivo autenticar a fidelidade do conteúdo do texto.  § 2º - A falta de assinatura 

de algum dos membros presentes à sessão não retira a vigência das decisões contidas na 

ata.  Art. 34 – Das atas constarão: I – o dia, a hora e o local da reunião; II – os nomes 

dos membros presentes; III – referência sucinta aos debates; IV – o enunciado das 

decisões tomadas. CAPÍTULO II; Da Coordenação; Seção I; Do Coordenador do CDDR; 

Art. 35 - A coordenação do CDDR será exercida pelo representante da SEDESTMDIH. 

Seção II; Das atribuições do Coordenador do CDDR; Art. 36 - Compete ao coordenador: 

I – Convocar as reuniões, em cumprimento às decisões do Plenário, conforme o 

calendário estabelecido ou por determinações extraordinárias; II – Presidir as reuniões 

do Plenário, podendo ser substituído pelo seu respectivo suplente nas suas ausências ou 

por membro do CDDR, eleito pelo Plenário para essa finalidade, caso ambos estejam 

ausentes; III – Relacionar-se com os órgãos governamentais existentes nas esferas 

municipais, estaduais e federais, especialmente, com os demais Comitês de Diversidade 

Religiosa; IV – Manter contatos e dialogar com os seguintes colegiados e organismos na 

esfera distrital: a) Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; b) 

Conselho de Defesa dos Direitos do Negro; c) Conselho de Educação do Distrito 

Federal; d) Conselho Distrital de Segurança Pública; e) Delegacia Especial de 

Repressão aos Crimes de Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual ou 

contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência; e) Outros colegiados, órgãos ou entes a partir 

da aprovação pelo Plenário; V – Receber a correspondência, tanto escrita como 

eletrônica; VI – Manter, sob a guarda da SEDESTMDIH, as publicações e os documentos 

do CDDR; VII – Acompanhar o encaminhamento dado às manifestações, decisões e 

quaisquer outros atos do CDDR, prestando essas informações ao Plenário; VIII – Apoiar 

e assistir os grupos de trabalho instalados; IX – Adiar a publicação de qualquer matéria 

aprovada, desde que constatados equívocos, infração às normas jurídicas ou 

impropriedade em sua redação, devendo ser a matéria obrigatoriamente incluída na 

sessão subsequente, acompanhada de proposta de emendas, devidamente justificada;   X 

– Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao CDDR. CAPÍTULO III; Do Porta-

voz; Art. 37 - Compete ao porta-voz: I – Externar a opinião do CDDR; II – Representar 

o CDDR em atividades externas ou eventos de interesse deste Comitê, preferencialmente, 

com a participação de outros membros;  III – Relacionar-se com os diferentes segmentos 

da sociedade civil, inclusive aqueles desprovidos de personalidade jurídica; IV – Manter 

contatos e dialogar com o Conselho de Ensino Religioso do Distrito Federal; V – 



Realizar outras atividades correlatas estabelecidas pelo Plenário; VI – Cumprir e fazer 

cumprir a legislação pertinente ao CDDR. CAPÍTULO IV; Dos Grupos de Trabalho; Art. 

38 - Para o melhor cumprimento de suas competências, o CDDR poderá criar grupos de 

trabalho, permanentes ou temporários, mediante proposta de qualquer de seus 

integrantes.  § 1º - O Plenário buscará, sempre que possível, observar a paridade de 

representação entre o poder público e a sociedade civil. § 2º - As decisões aprovadas nos 

grupos de trabalho serão submetidas à apreciação do Plenário, sendo a decisão final, 

para todos os efeitos, proferida em nome do CDDR. TÍTULO V; Das disposições finais; 

CAPÍTULO I; Dos membros; Art. 39 – São direitos dos membros: I – Requerer 

informações, providências e esclarecimentos à Coordenação, ao Porta-voz, aos Grupos 

de Trabalho, e à SEDESTMDIH; II – Que suas manifestações e votos constem 

expressamente em ata, incluindo posições contrárias às matérias aprovadas, quando 

julgar relevante;  III – Propor temas e assuntos para inclusão na pauta das reuniões do 

Plenário; IV – Propor ao Plenário a convocação de audiências com autoridades; V – 

Apresentar questão de ordem nas reuniões; V – Requerer fotocópias de documentos às 

custas da SEDESTMDIH; VI – Manifestar-se em atividades externas ou eventos como 

membro do CDDR ou em representação do CDDR, quando autorizado pelo Plenário.  

CAPÍTULO II; Do apoio técnico e administrativo; Art. 40 - Caberá à SEDESTMIDH 

prover o apoio técnico e administrativo à execução das atividades do CDDR. CAPÍTULO 

IV; Dos casos omissos e da entrada em vigor. Art. 41 - Os casos omissos serão discutidos 

e resolvidos pelo Plenário. Art. 42 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de 

sua publicação”. Para registro, embora tenham havido decisões em consenso dos 

membros, apenas para deixar consignado,  a pedido dos membros que solicitaram, 

destacamos os posicionamentos especificamente quanto ao membro Firmino Nascimento, 

que defendeu que o parágrafo único do artigo 1º, não deveria constar, sendo vencido, e 

ainda a não concordância de manutenção do parágrafo 1º do artigo 6º, tendo sido vencidos 

os posicionamentos dos membros Bernardo Pablo e Firmino Nascimento.  ITEM 4) Após 

estas definições celebradas pelo colegiado, o Coordenador do CDDR, trouxe informações 

sobre reunião que tece com o Conselho Estadual de Respeito à Diversidade Religiosa do 

Estado de Tocantins, com o qual se reuniu enquanto membro do Comitê Nacional de 

Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR e enquanto responsável pelo início das ações 

que culminaram naquela unidade da federação para a constituição do Comitê, por ocasião 

de realização do 17º Movimento Pela Vida, evento que anualmente se realiza em Palmas, 

Tocantins, e ainda, relatou a participação, também enquanto membro do CNRDR, do III 

Seminário sobre Intolerância Religiosa e Políticas Públicas para as Comunidades de 

Terreiro, realizado em Valparaíso de Goiás. A reunião foi encerrada às 19:00 horas, sendo 

que eu, Elianildo da Silva Nascimento, membro titular da SEDESTMIDH, lavrei a 

presente Ata 

 


