
Ata 6ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR 

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

na Sala de Reuniões da SUSEC – Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social, 

os membros do Colegiado reuniram-se para cumprir pauta da  6ª 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 e Glória Amâncio da 

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

Breyer e Tatiane dos Santos Duarte, com 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) e 

Representantes Governamentais Suplentes: Karina Matos Nascimento (Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e Paz Social), tendo os demais membros estatais justificado 

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

da Ata da 5ª Reunião Ordinária  do CDDR, Item 2 – nomeação de secretário para a 

reunião, Item 3 – Discussões e definições sobre a proposta de Plano Trienal do CDDR, 

Item 4 – Solicitação do Ministério Público para que o CDDR contribua com esforços 

para a regularização de terrenos de templos religiosos no DF;  Item 5 – Informes gerais.   

ITEM 1) Decorreu a aprovação da Ata 5ª Reunião Ordinária, com dispensa de leitura da 

mesma,  ITEM 2) Ficou responsável por a colaborar nas anotações e construção da ata 

da reunião a membro do CDDR, Karina Matos Nascimento (SSPPS),  ITEM 3)  Foram 

iniciados os debates sobre a proposta de Plano trienal, previsto no Decreto 37.056/2016, 

que instituiu o CDDR. A coordenação do CDDR, na pessoa do membro Elianildo 

Nascimento, explicitou que tendo antes mesmo da constituição oficial do Comitê, 

desenvolvido uma proposta de estratégia trienal, repassada ao colegiado, destacou que tal 

proposta denotava um entendimento de pautas e ações para o CDDR, mas que poderia a 

partir desta, decorrer uma proposição de política e posterior instituição de um plano que 

norteasse as ações do Distrito Federal no campo dos direitos humanos e a diversidade 

religiosa. Neste sentido, o membro Pablo Sukiennik, manifestou que  apresentaria 

proposta para discussão, inspirada no modelo do PNDH 3, a qual poderia o Colegiado se 

debruçar. Repetindo um modelo já instituído pelo CDDR, foi proposto que um GT se 

reunisse antes da próxima reunião ordinária, para adiantar estudos, discussões e 

proposições, ficando definida a data de 18/08/2017 o encontro, em local a ser informado, 

do qual todos os  membros que tivessem possibilidade viessem contribuir com os fins de 

apresentar uma proposta consensual a ser objeto de debate e proposições, Item 4 – 

Passou-se a apresentação da solicitação do Ministério Público para que o CDDR 

contribua com esforços para a regularização de terrenos de templos religiosos no DF, 

pedido este encaminhado pelo Ofício 87/2017 do Núcleo de Enfrentamento à 

Discriminação. Foi sugerido pela coordenação que a partir de manifestação de interesse, 

pudéssemos ter membros que viessem acompanhar e contribuir no atendimento da 

mencionada solicitação. De pronto, o membro João Breyer se colocou à disposição e 

também foi sugerido pelo colegiado o nome do membro Talaguibonam Arruda, advogado 

da federação de cultos afros do Distrito Federal  e também sacerdote. ITEM 5) Informes 



apresentados: O Fórum Nacional de Ensino Religioso e demais parceiros do Comitê 

Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, solicitaram que enquanto Comitê, nos 

juntássemos numa campanha  nacional  no sentido de nos pronunciarmos  junto ao CNE 

– Conselho Nacional de Educação,  sobre exclusão do ER - Ensino Religioso  do BNCC, 

solicitando que haja a revisão desta decisão. O documento foi enviado por e-mail pelo 

Coordenador do CDDR, após compartilhar com todos e obter manifestações favoráveis. 

Também foi apresentado pelo coordenador do CDDR, a informação de que a OAB DF, 

por sua Comissão de Liberdade Religiosa, enviou convite para participação em audiência 

pública que debaterá a questão do “abate de animais” em rituais religiosos  no próximo 

dia 28.08.17, convite este recebido enquanto membro do Comitê Nacional de Respeito à 

Diversidade Religiosa – CNRDR e portanto, entendia que também o CDDR poderia estar 

lá integrando este debate, pelo que de pronto houve por parte do membro Pablo Sukiennik 

a devida comunicação com o pleito, recebendo este a informação que poderia ser incluída 

representação mas que face os trâmites internos da OAB, não haveria tempo hábil de 

envio de convite formal, devendo pois  já considerar aceita a sugestão. Os membros 

presentes, sugeriram a participação da representante Leila Duarte para falar em nome do 

CDDR, sendo a mesma comunicada do encaminhamento. A membro Tatiane Duarte dos 

Santos, informou sobre os eventos que ocorrerão no mês de agosto, encontro do Fórum 

Ecumênico Nacional e Assembleia do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil – 

CONIC. A reunião foi encerrada às 18:45 horas, sendo que eu, Karina Matos Nascimento, 

membro suplente pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, lavrei 

a presente Ata. 

 


