
 

Ata 7ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 

horas, na Sala das Comissões da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, os 

membros do Colegiado reuniram-se para cumprir pauta da  7ª 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 Hoeck Miranda 

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

e Talaguibonam Arruda, 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 as 

seguintes pautas: Item 1 – Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária  do CDDR, Item 

2 – nomeação de secretário para a reunião, Item 3 – Discussões e definições sobre a 

proposta de Texto Programático Trienal do CDDR, Item 4 – Informes gerais. Assim 

sendo, procederam-se os trabalhos.  ITEM 1) Decorreu a aprovação da Ata 6ª Reunião 

Ordinária, com dispensa de leitura da mesma,  ITEM 2) Ficou responsável por a 

colaborar nas anotações e construção da ata da reunião o membro do CDDR, Bernardo 

Pablo Sukiennik;  ITEM 3)  Foram retomados os debates sobre a proposta de Plano 

Estratégico Trienal, previsto no Decreto 37.056/2016. Antes porém do avanço das 

discussões, foram registrados agradecimentos especiais pelo Comitê, ao Deputado Lira, 

Vice-Presidente da Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa da CLDF, à Drª Patrícia 

Zapponi, coordenadora do Fórum Inter-religioso da CLDF, pela presteza e apoio em 

providenciar espaço para a realização da reunião do colegiado, e ainda, ao sacerdote Pai 

William Francisco dos Santos e Sr. Valdir das Neves Martins, por prestigiarem a 

realização da reunião. Após estes agradecimentos e registros, foram retomadas as 

discussões, primeiramente fazendo-se um relato da reunião do GT informal, que se reuniu 

no dia 18/08/17 para discutir a proposta de estratégia, buscando avançar e trazer 

proposição condensada para esta reunião ordinária. Da reunião do GT, puderam 

participar: Bernardo Pablo Sukiennik, Hoeck Miranda e João Breyer, pela sociedade civil, 

e ainda, Elianildo Nascimento pelo segmento estatal enquanto coordenador do CDDR. 

Da reunião aludida, o debate evocou algumas questões, tais como por exemplo, qual o 

papel que o plano estratégico representaria, advindo na sequência, por parte da 

coordenação do colegiado, a proposição que também já buscássemos pensar a instituição 

de uma política e posterior plano que abrangesse os direitos humanos e a diversidade 

religiosa em todos os seus aspectos, quais sejam, as questões inerentes à liberdade 

religiosa, o combate à intolerância e a defesa da laicidade. Ainda sobre a reunião do GT, 

após ampla discussão acerca dos estágios destes processos, ficou acordado que 

primeiramente trabalharíamos as ações estratégicas previstas no decreto e depois 

avançaríamos nas outras pautas sugeridas.  Passou-se ao estudo da proposta apresentada 

pelo membro Pablo Sukiennik, como plano estratégico, havendo o acordo que esta seria 

levada ao colegiado na reunião ordinária. Voltando a reunião ordinária, a proposta de 



plano trienal e explicações foram apresentadas sugerindo-se que o colegiado aprovasse a 

minuta do documento a ser encaminhadas às instâncias internas para seu trâmite. O texto 

aprovado foi o seguinte:“Art. 1º Fica estabelecido texto programático trienal de 

estratégias de afirmação do direito à liberdade religiosa – TPT, previsto no Decreto nº 

37.056, de 13 de janeiro de 2016. Parágrafo único. Para efeitos deste Decreto, a 

Liberdade Religiosa inclui a liberdade de convicções. Art. 2º A estratégia do Governo do 

Distrito Federal para afirmação do direito à liberdade religiosa é constituída pelos 

seguintes documentos: I- o Programa Nacional de Direitos Humanos contém diretrizes, 

objetivos estratégicos e ações programáticas para a defesa e promoção dos direitos 

humanos; II- o Programa Distrital de Direitos Humanos contém propostas de ações 

governamentais para a defesa e promoção dos direitos humanos no âmbito do Distrito 

Federal; III – a Política Pública Distrital para a Liberdade e Diversidade Religiosa 

dispõe sobre conceitos, princípios, eixos orientadores e diretrizes; IV – o Texto 

Programático Trienal de estratégias de afirmação do direito à liberdade religiosa é o 

conjunto de ações programáticas que receberão ênfase no âmbito do Governo do Distrito 

Federal durante sua vigência; V – os Planos Distritais para a Diversidade Religiosa são 

o detalhamento da maneira de execução das ações programáticas do TPT, por meio de 

portarias conjuntas entre as Secretarias de Estado responsáveis pelo seu cumprimento; 

VI – o Pacto pela Liberdade Religiosa e Laicidade do Distrito Federal reúne os 

compromissos dos Poderes e autarquias do Distrito Federal, sem prejuízo da 

participação da sociedade civil organizada. § 1º - Inexistindo qualquer um dos 

documentos mencionados nos incisos I a VI, os outros documentos tratarão do tema de 

maneira plena, para atender a suas peculiaridades. § 2º - A superveniência de algum dos 

documentos mencionados nos incisos I a VI suspende a eficácia dos outros documentos 

hierarquicamente inferiores, no que lhe forem contrários. Art. 2º O TPT é composto das 

seguintes ações programáticas: I – Instituir mecanismos que assegurem o livre exercício 

das diversas práticas religiosas, assegurando a proteção do seu espaço físico e coibindo 

manifestações de intolerância religiosa sob responsabilidade das Secretarias de 

Segurança Pública e Paz Social; e do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos; II – Promover campanhas de divulgação sobre a 

diversidade religiosa para disseminar cultura da paz e de respeito às diferentes crenças 

sob responsabilidade das Secretarias de Comunicação Institucional e Interação Social; 

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

Humanos; III – Promover ações para prevenir e eliminar toda intolerância e 

discriminação por motivos de religião ou convicções filosóficas na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal sob responsabilidade das Secretarias de Educação; e do 

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; IV 

– Difundir o conhecimento sobre Liberdade Religiosa e Direitos Humanos para a 

Diversidade Religiosa na esfera social e no âmbito da administração pública sob 

responsabilidade das Secretarias do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos; de Planejamento, Orçamento e Gestão; e da Casa 

Civil, Relações Institucionais e Sociais; V – Implementar a política pública de 

regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias ocupadas por entidades 

religiosas de qualquer culto sob responsabilidade das Secretarias de Gestão do 



Território e Habitação; e do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade 

Racial e Direitos Humanos; VI – Aperfeiçoar o ensino religioso nas escolas públicas, nos 

moldes previstos pela Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e 

legislação pertinente sob responsabilidade das Secretarias de Educação; e do Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; VII – 

Organizar eventos públicos, especialmente em datas alusivas aos direitos humanos para 

a liberdade e diversidade religiosa sob responsabilidade da Secretaria do Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; VIII – 

Fomentar a articulação do Estado com a sociedade civil para formar uma Rede de 

Proteção às Vítimas de Intolerância Religiosa no Distrito Federal (REPROVIR/DF) sob 

responsabilidade das Secretarias do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos; de Educação; da Casa Civil, Relações 

Institucionais e Sociais; e de Justiça e Cidadania. IX – Realizar estudos e pesquisas sobre 

temas ligados à liberdade religiosa e a laicidade do estado sob responsabilidade da 

Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos. Parágrafo único. Nos inciso V e VI, a participação da Secretaria de Estado 

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

será consultiva. Art. 3º As metas, prazos e recursos necessários para a implementação 

do TPT serão definidos em Portarias das Secretarias responsáveis por cada ação 

programática. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º 

Revogam-se as disposições em contrário.” Item 4) – Como última pauta, houveram os 

informes gerais, a começar pela informação que houve por parte do Ministério Público, 

por seu Núcleo de Enfrentamento à Discriminação - NED, novo encaminhamento 

solicitando apoio no que tange a questão da regularização de templos, ficando de pronto 

firmado o compromisso dos membros Dr. Talaguibonam Arruda e João Breyer em 

somarem esforços junto à coordenação do CDDR, para atendimento das solicitações do 

NED, ficando compromissado que haverá a proposição de uma agenda de ações a ser 

trabalhada. O próximo informe foi reiterar a participação do CDDR em audiência pública 

marcada para o dia 28/08, na OAB/DF, pela Comissão de Liberdade Religiosa, que tratará 

sobre o abate de animais para fins religiosos, em função do iminente julgamento no STF 

do RE 494601. O CDDR designou a membro Leila Lima, para falar em nome do Comitê, 

e ainda terá três outras participações de membros do colegiado, nas pessoas de Pablo 

Sukiennik, Talaguibonam Arruda e Elianildo Nascimento. A coordenação do CDDR, 

informou ainda a realização de quatro eventos nacionais importantíssimos, o Encontro 

Nacional do Fórum Ecumênico, promovido por diversas igrejas e organizações 

ecumênicas, a realização do Seminário: “Deus e o Diabo na Política” promovido por 

organismos ecumênicos e inter-religiosos,  a XVII Assembleia Nacional do Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC e mais uma realização do Encontro do 

Movimento Espiritualidade em Ação, eventos que tiveram participações de membros do 

CDDR por suas organizações e movimentos nas pessoas de Elianildo Nascimento Glória 

Amâncio, Hoeck Miranda e Tatiane Duarte. Foi informado ainda o convite para evento 

de encerramento da 44ª Quermesse do Templo Budista de Brasília. A reunião foi 

encerrada às 18:45 horas, sendo que eu, Bernardo Pablo Sukiennik, membro titular do 

CDDR, lavrei a presente Ata.    


