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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Comitê Distrital da Diversidade Religiosa, instituído pelo Decreto 37.056, de 14 de 

janeiro de 2016, cujo processo de formalização e seleção de membros desenvolveu-se no 

transcurso de 2016, culminando com a definição de seus membros designados em 2017, 

sendo o presente relatório a descrição de atividades, ações e trabalhos desenvolvidos no 

curso do presente ano.  

Ressaltamos que a temática dos Direitos Humanos para a Diversidade Religiosa, que em 

seu bojo abarca o combate à intolerância religiosa, a defesa da liberdade religiosa e da 

laicidade, tem início e já se consolida na esfera distrital, a partir da efetiva atuação deste 

“Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR”.  

Dentre os objetivos fundamentais da República, também assumidos pelos entes 

federados, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a promoção do bem 

de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade ou quaisquer outros, são 

compromissos que todos devem exortar e principalmente, atuar para que possam ser 

plenamente efetivados.  

Orientados pelos diversos documentos internacionais de direitos humanos direcionados a 

extirpar da humanidade intolerâncias e violências motivas por ou em nome de 

perspectivas religiosas, nasce no Brasil a proposta dos “Comitês de Diversidade 

Religiosa”, que se consolida enquanto recomendação aos estados, proposta no PNDH 3 

– Plano Nacional de Direitos Humanos, em seu Eixo Orientador III - Universalizar 

Direitos em um Contexto de Desigualdades, Diretriz 10 – Garantia da igualdade na 

diversidade, Objetivo Estratégico VI – Respeito às diferentes crenças, liberdade de culto 

e garantia da laicidade do Estado. 

Face um quadro de desafios, onde percebemos o avanço de perspectivas fundamentalistas 

em nosso país e também no Distrito Federal, a exemplo do conjunto de ataques a templos 

de religiões afro-brasileiras e ameríndias, mas não só a estas, atuações diversas que ferem 

a laicidade e desrespeito à imensa diversidade religiosa existente, todos estes temas 

passaram a ser pauta do colegiado CDDR, que se fortalece enquanto espaço fomentador 

e orientador no espaço governamental distrital sobre este campo dos direitos humanos.  
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O presente relatório, segue um ordenamento cronológico das atividades, englobando 

eventos, reuniões ordinárias e extraordinárias, seminários, etc, como forma de propiciar 

um registro histórico de ações.  

Aqui promovemos uma breve apresentação dos membros da sociedade civil presentes no 

CDDR, devidamente selecionados: 

Ordem alfabética:  

- Adna Santos de Araújo – Membro titular 

Militante nacional do combate à intolerância religiosa – Atuou na SEPPIR nacional e Sec. 

Igualdade Racial DF – Atualmente na Fundação Palmares. 

- Aristóteles Talaguibonam Freitas Arruda – Membro suplente  

Advogado – Membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/DF – Atuante 

advogado na defesa de instituições religiososas vítimas de intolerância.. 

- Bernardo Pablo Sukiennik – Membro titular  

Advogado - Propositor e fundador da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/DF da 

qual foi presidente e vice-presidente – Articulador do Observatório da Liberdade 

Religiosa – OLIR – Articulador da construção do Comitê Distrital da Diversidade 

Religiosa – Organizador da primeira publicação relativa à liberdade religiosa e combate 

à intolerância. 

- Bruno Luiz Maia de Oliveira – Membro suplente 

Atuante  do campo inter-religioso e do combate à intolerância religiosa – Palestrante de 

eventos sobre diversidade religiosa e direitos humanos.  

- Fernando La Rocque Couto – Membro titular  

Professor - Foi um dos organizadores da “Cartilha Direitos Humanos e Diversidade 

Religiosa”  e do Vídeo “Direitos Humanos e Diversidade Religiosa” - Membro do 1ª 

Comitê Nacional da Diversidade Religiosa (2011/2013) – Escritor.  

- Glória Amâncio da Silva – Membro titular 

Professora – Atuante na militância em defesa do estado laico e do combate à intolerância 

motivada por por organizações ou pessoas ligadas a grupos religiosos.  

- Hoeck A. S. Miranda – Membro titular  

Membro do CONER – Conselho de Ensino Religioso do Distrito Federal – Escritor – 

Estudioso das religiões – militante do diálogo inter-religioso. 

- João Maria Abreu Breyer  Júnior – Membro suplente 

Atuante no diálogo inter-religioso – ex-coordenador de organismos inter-religiosos no 

âmbito da América Latina pela Federação da Paz Universal - UPF, fundador da UR – 

Unificação das Religiões. 

- Leila Duarte Lima – Membro titular 
Integrou grupo de trabalho da SEDH/Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República, na construção dos primórdios das ações nacionais pela área da 

Diversidade Religiosa e Direitos Humanos – atuante do movimento e do diálogo inter-

religioso. 

- Tatiane dos Santos Duarte – Membro suplente 

Representante no DF da Rede Ecumênica da Juventude – REJU –  Doutoranda em 

Antropologia Social/UnB - Ativa militante da defesa do estado laico – Pesquisadora com 

vasta experiência no Congresso Nacional em atuação junto ás bancadas religiosas.  
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2. DIA NACIONAL DE COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA – 21 

DE JANEIRO 

 

A Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos – SUBDH, por sua Coordenação de 

Vulnerabilidade e coordenação do CDDR, juntamente  com organismos inter-religiosos, 

ecumênicos e lideranças, especialmente a Iniciativa das Religiões Unidas – URI Brasília, 

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

– REJU/DF, Legião da Boa Vontade, Federação de Umbanda e Candomblé do Distrito 

Federal e Entorno, Observatório da Liberdade Religiosa – OLIR, dentre outras, e ainda, 

a Assessoria da Diversidade Religiosa da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos/Ministério da Justiça, conjuntamente construíram uma ampla agenda na 

semana do “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa – 21 de janeiro”, instituído 

pela Lei Federal 11.635, de 27 de janeiro de 2007. 

A programação articulada terminou por instituir uma “Semana de Combate à Intolerância 

Religiosa”, pelo conjunto de atividades e organizações participantes, com as seguintes 

programações e atividades:  

 

Dia   19/01 – Quinta – 19:30 h  

- Catedral em Debate  

Atividade na Igreja Episcopal Igreja Anglicana - Diferentes tradições religiosas participando.   

Mesa: Ameaças à diversidade religiosa e à laicidade no Brasil  

- Babalorixá Pai Babazinho e iyá Rejiane  

Ilê Orinla Fun Fun – Templo Candomblé  

- Fernando La Rocque Couto 

Igreja Céu do Planalto – Santo Daime  

- Glória Silva    

Associação Ateísta do Planalto Central   

Coordenação: 

- Dom Maurício Andrade – Bispo da Diocese Anglicana do Planalto Central  

- Tatiane Duarte – REJU/DF. 

Participaram os membros do CDDR> Elianildo Nascimento, Fernando La Rocque, Glória Amâncio, Hoeck 

Miranda e Tatiane Duarte. 

Registro:  
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Foto: Pedro Bezerra.  

 

Dia   20/01 – Sexta – 09:00 às 12:00 h 

- Evento da Secretaria Especial de Direitos Humanos pelo Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 

Religiosa – CNRDR.  

Programa: 

09:00 h – Abertura 

09:10 h – Apresentação sobre o “Rivir – Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa no Brasil 

(2011-2015)”: 

09:10  h – Clara Adad (Consultora OEI/SEDH) 

09:35  h – Andréa Guimarães (Consultora OEI/SEDH) 

10:00  h – Apresentação sobre o livro “Intolerância Religiosa no Brasil” - Ivanir dos Santos - CCIR/RJ 

10:30 h – Apresentação sobre conclusões da pesquisa “Diversidade Étnico-racial e Pluralismo Religioso 

no Município de São Paulo” - Hédio Silva - OAB-SP 

11:00 h – Debatedores: Elianildo Nascimento (Membro do CNRDR), Ivanir dos Santos (RJ) e Rodrigo 

Vitorino (UFU) 

11:30 h – Perguntas 

12:00 h – Encerramento 

Registro:  

  

Foto: Elianildo Nascimento. 

 

- Mobilização na Rodoviária do Plano Piloto 

12:00 às 17:00 h - Rede de povos de terreiro e jovens de terreiro.  

Participaram as integrantes do CDDR: Adna Santos (organização) e Tatiane Duarte.  

Registro: 
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Dia   21/01 – Sábado 

- Templo Shin Budista Terra Pura - Evento inter-religioso com lideranças e organizações organizado 

pela URI Brasília – Iniciativa das Religiões Unidas. 

16:30 h -  Cerimônia inter-religiosa seguida de um momento social. 

Participaram os membros: Elianildo Nascimento, Hoeck Miranda, João Breyer e Tatiane Duarte.  

Registros:   

 

    

Atividade do dia 21/01 – Templo Shin Budista de Brasília. 

Texto: Elianildo Nascimento  / Fotos: Elianildo Nascimento - URI Brasília – Tatiane Duarte.. 
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FEVEREIRO 

 

3. EVENTO NA PRAINHA DOS ORIXÁS – DIA DE IEMANJÁ  

 

A Federação de Umbanda e Candomblé do Distrito Federal e Entorno, promoveu um 

conjunto de atividades alusivas ao “Dia de Iemanjá” (02/02/17), com vasta participação 

de lideranças religiosas e povos de terreiro. 

Participaram deste evento os membros: Adna Santos, Aristóteles Talaguibonam Arruda, 

Elianildo Nascimento e Janaina Bittencourt.. 

 

Registro: 

   

Texto: Elianildo Nascimento   / Fotos: URI Brasília – Elianildo Nascimento. 
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4. SEMANA MUNDIAL DE HARMONIA ENTRE AS RELIGIÕES - 

UNESCO 

 

No dia 10 de fevereiro de 2017, em Brasília, lideranças religiosas e de direitos humanos 

se reuniram para lembrar a “Semana Mundial de Harmonia entre as Religiões”, instituída 

pela UNESCO e Nações Unidas.  

O encontro e ato inter-religioso ocorreu no Terreiro Ylê Axé Oyá Bagan, da liderança 

religiosa Mãe Baiana, sacerdotisa de matriz afro-brasileira e membro do CDDR, 

nascendo como um contínuo de um encontro extremamente representativo realizado em 

2015.  

O ano de 2015 no Distrito Federal e Entorno, houveram uma série de ataques à templos 

de matriz africana, com incêndios, dentre os quais, o ocorrido no Terreiro Ylê Axé Oyá 

Bagan.   

Em 15/12/2015, o CONIC – Conselho de Igrejas Cristãs do Brasil, com o apoio na 

mobilização dos organismos ecuménicos ligados ao CONIC, como a Pastoral da 

Juventude (PJ), a Rede Ecumênica da Juventude (Reju), o Monitoramento Jovem de 

Políticas Públicas (MJPOP), representantes da CNBB, Arquidiocese de Brasília, Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana, Igreja Episcopal Anglicana, Igreja Presbiteriana 

Unida e Visão Mundial, da Iniciativa das Religiões Unidas/URI Brasília, além de 

militantes de direitos humanos e do diálogo inter-religioso, e ainda da Subsecretaria de 

Políticas de Direitos Humanos do Distrito Federal e CNRDR/SEDH, promoveram uma 

visita ao Templo de Mãe Baiana, para expressar e demonstrar de maneira tácita, um NÃO 

à intolerância religiosa.  

Na ocasião, os pastores, bispos e demais lideranças religiosas juntamente com Mãe 

Baiana, puderam expressar este compromisso através do plantio de um Pau Brasil, 

enquanto simbolismo de unidade, de resistência e renovação, acordando ainda em 

retornar para reiterar os laços de solidariedade e respeito.  

Para este encontro, também a Arquidiocese de Brasília, encaminhou uma carta em que 

defendia o direito à manifestação religiosa, conforme prevê a Constituição, texto este lido 

no ato. 
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Neste ano de 2017, a URI – Iniciativa das Religiões Unidas (United Religions Iniciative), 

por seu Círculo de Cooperação de Brasília, juntamente com o CONIC - Conselho de 

Igrejas Cristãs do Brasil, REJU/DF – Rede Ecumênica da Juventude, Movimento 

Espiritualidade em Ação e o Terreiro Ylê Axé Oyá Bagan, e ainda, com apoio de 

membros do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR e membros 

da sociedade civil do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR, como também 

o OLIR – Observatório da Liberdade Religiosa, a Fundação Palmares /SEPPIR Nacional, 

Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos do GDF, estes na divulgação, entenderam 

que nada mais representativo que nesta semana mundial instituída pela UNESCO, o 

movimento inter-religioso, o movimento ecumênico e as religiões afrobrasileiras, por 

suas lideranças e ativistas, bem como, os defensores dos direitos humanos para a 

diversidade religiosa, pudessem novamente estar juntos reafirmando seus compromissos 

numa cerimônia inter-religiosa, marcando assim, mais um evento representativo alusivo 

à data comemorativa. 

A atividade decorreu com um primeiro momento onde foram feitas as apresentações de 

todos e todas presentes, seguido de falas de Elianildo Nascimento (Comitê Nacional de 

Respeito à Diversidade Religiosa/CNRDR – Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - 

CDDR), contextualizando o momento, da Pastora Romi Bencke (Secretária Executiva do 

Conselho de Igrejas Cristãs do Brasil), explicitando o histórico da visita realizada pela 

Diretoria do CONIC e religiosos cristãos em 2015 e ainda a importância da construção 

do respeito à diversidade religiosa, e finalmente, Mãe Baiana, enquanto anfitriã, que 

conduziu na sequência uma cerimônia inter-religiosa no local onde foi plantado o pau 

brasil. 

Destacamos presenças religiosas além das matrizes africanas e os organismos que 

promoveram o evento, também a presença de cristãos, evangélicos, da Abrawicca, Culto 

de Ifá, Brahma Kumaris, Eubiose, Fé Bahá’i, Luteranos, Religião de Deus, Legião da Boa 

Vontade, e da esfera institucional, da Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH, 

Fundação Palmares, Subsecretaria de Políticas de Igualdade Racial e Conselho Distrital 

de Direitos Humanos.  

Participaram os membros do CDDR: Adna Santos, Elianildo Nascimento, Janaina 

Bittencourt e Tatiane Duarte.  

 

Texto: Elianildo Nascimento e CONIC.  
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Registros: 

 

 

 

Texto: Elianildo Nascimento   / Fotos: Elianildo Nascimento, Tatiane Duarte e Thelma Melo.  
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5. 26ª ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA – CAMPINA GRANDE/PB 

 

Anualmente desde o ano de 1991, é realizado em Campina Grande, Paraíba, o maior 

evento inter-religioso e multicultural existente, o “Encontro da Nova Consciência” 

congregando de forma incomparável, ciência, filosofia, arte, religiosidade, 

espiritualidade, temas sociais, ambientais, econômicos, raciais, etc. 

Dentre os organizadores e promotores desde evento desde o seu início, o atual 

coordenador do CDDR Elianildo Nascimento, sempre organiza enquanto membro do 

Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa e neste ano já divulgando a 

instituição do CDDR, todas as atividades que envolvem diversidade religiosa e direitos 

humanos, tendo havido a realização das seguintes atividades que ora destacamos dentre 

outras. 

 

Programações: 

Dia 27/02/2017: 

Mesa-redonda: O fundamentalismo religioso e ameaças à laicidade no Brasil 

Participantes: 

Claudiney Prieto (Tradição Diânica Nemoênsis) – SP 

Salete Aquino (Membro Conselho Global da United Religions Iniciative – URI) - SP 

Geraldo Camboim Lopes de Almeida Lula (Doutorando em Antropologia/UFPE –Professor UFRN) - PB 

Joaquim Monteiro (Doutor em Estudos Budistas Universidade de Komazawa – Bolsista CAPES Depto. 

Ciência das Religiões) – PB  

Jorge Dellane da Silva Brito (Professor de Psicologia/UEPB) - PB 

Coordenação:  

Elianildo Nascimento (Membro Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa/SEDH – Comitê 

Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR) 

 

Dia 28/02/2017: 

Mesa-redonda: Laicidade ameaçada: influência religiosa no Estado 

Participantes: 

Claudiney Prieto (Sumo sacerdote e fundador da Tradição Diânica Nemorênsis) - SP 

Joaquim Monteiro (Monge budista do Jodo Shinshu Honpa Honganji e Doutor em estudos budistas pela 

Universidade de Komazawa, Tóquio, Japão. Bolsista da Capes na UFPB, Departamento de Ciências das 

Religiões) - PB 

Luís Pellegrini (Jornalista – escritor) – SP 

Genaro Camboim Lopes de Almeida Lula (Doutorando em Antropologia - UFPE – Professor da UFRN) – 

PB 

Coord. Elianildo Nascimento (URI Brasília/ Membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 

Religiosa – CNRDR – SDH/Presidência da República – CDDR/DF) – DF 
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Texto: Elianilldo Nascimento. 

Registros:  

 

 

  

 

 

Texto: Elianildo Nascimento   / Fotos: Elianilldo Nascimento e Encontro da Nova Consciência. 
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MARÇO 

 

6. 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CDDR  

 

Instalado o Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR 

 

No 24/03/2017, foi realizada a reunião de instalação do “1º Comitê Distrital da 

Diversidade Religiosa - CDDR”, que estará vinculado à Subsecretaria de Políticas de 

Direitos Humanos, parte da Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos do Governo do Distrito Federal. 

A proposta do Comitê, inspirada nas recomendações do Plano Nacional de Direitos 

Humanos - PNDH III, relativas ao desenvolvimento da área dos Direitos Humanos para 

a Diversidade Religiosa, como parte de uma política nacional de assunção de 

responsabilidades com o tema, tem raízes que remontam aos anos de 2004/2005, quando 

um pequeno grupo de trabalho voluntário e informal após a construção da “Cartilha 

Diversidade Religiosa Direitos Humanos” e o vídeo com o mesmo nome, apresenta 

proposições a serem pensadas e trabalhadas, dentre as quais, a criação de um conselho ou 

comitê nacional da diversidade religiosa. 

Na esfera nacional, o primeiro comitê nasce em 30/11/2011, estando em seu terceiro 

colegiado, e agora, o Distrito Federal, inicia sua necessária e imprescindível contribuição 

com a instalação de seu Comitê Distrital para atuar nos temas da promoção destes direitos, 

no combate à intolerância e na defesa da laicidade.  

O CDDR, possui participação estatal e da sociedade, sendo que, assim como na esfera 

nacional, a escolha dos membros da sociedade se dá através de edital público que 

seleciona entre candidatos que comprovem atuação em defesa dos direitos humanos para 

a diversidade religiosa, o enfrentamento ou combate à intolerância religiosa e a defesa da 

laicidade, pressupostos indissociáveis para suas respectivas participações. 

O Colegiado atuará de forma consultiva e propositiva junto ao GDF, no sentido de 

desenvolver ações concretas por esta área, podendo ainda contribuir em atuações com 

outros organismos do campo estatal, colegiados e sociedade.  
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A reunião inaugural do Comitê, contou com as presenças das seguintes autoridades: 

Secretário SEDESTMIDH – Guto Gomes,  Secretária Adjunta da Mulher, Igualdade 

Racial e Direitos Humanos – Raissa Rossiter; Subsecretário de Políticas de Direitos 

Humanos – Coracy Coelho Chavante; Sérgio Paulo da Silveira Nascimento - Assessoria 

de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa da Secretaria Nacional de Cidadania  - 

Ministério dos Direitos Humanos, Drª Liz-Elainne de Silvério e Oliveira Mendes, 

Promotora de Justiça, Coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios e Maria da Conceição Diniz, Assessora da 

Diversidade Religiosa e membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 

Religiosa – CNRDR. 

Houve ainda como convidada especial, a Pastora Romi Márcia Bencke, Secretária 

Executiva do CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, Ex Membro do 

Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, que trouxe uma contextualização 

sobre os desafios e realidades que enfrentamos, o fundamentalismo religioso que já se 

manifesta no país e o papel da religião na sociedade.  

Participaram da reunião, também trazendo suas contribuições e reforçando compromissos 

os seguintes membros: Adna Santos de Araújo – Mãe Baiana,  Bernardo Pablo Sukiennik, 

Fernando La Rocque Couto, Glória Amâncio da Silva, Hoeck A. S. Miranda, João Maria 

Abreu Breyer Júnior, Tatiane dos Santos Duarte, pela sociedade civil. 

Pelo estado tivemos a participação de: Elianildo da Silva Nascimento - Membro do 

Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR – SEDH e CDDR, 

Janaina Pereira – SEDESTMIDH, Bárbara Angélica de Jesus Barbosa  - Secretaria de 

Estado de Cultura, Daniel de Jesus dos Santos Costa - Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Paz Social, Rita de Cássia Vieira Martins de Souza - Secretaria de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer, Wilson Barbosa da Silva – SEE e Firmino Pereira do 

Nascimento - Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais. 

Participam ainda do CDDR: Leila Duarte Lima, Aristóteles Talaguibonan, Bruno Maia 

pela sociedade civil, e Joceline Gomes Cunha, Elissandra Ribeiro, Victor Hugo de 

Oliveira e Karina Matos Nascimento, pelo governo. 

O Distrito Federal, com a instalação do CDDR, institui um espaço extremamente 

necessário para atuar especialmente na defesa da laicidade, tão constantemente ameaçada 

em todos os níveis.  
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Reprodução de Ata da reunião: 

“ Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezessete e vinte horas, na 

Sala de  Reuniões do Gabinete da SEDESTMIDH – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, 

Trabalho, Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos,  Brasília – Distrito Federal, foi realizada a  1ª 

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, Bernardo 

Pablo Sukiennik, Fernando La Rocque Couto, Glória Amâncio da Silva, Leila Duarte Lima – ausência 

justificada, 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); 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), 

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 dos Representantes Governamentais Suplentes: Janaina 

Bittencourt (SEDESTMIDH/Subsecretaria de Igualdade Racial) e Wilson Barboza da Silva (Secretaria de 

Estado de Educação) – membro indicado a espera de designação. Os demais Suplentes dos representantes 

governamentais 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. Também 

estiveram presentes à reunião as seguintes autoridades: o Secretário da SEDESTMIDH, Gutemberg Gomes, 

a Secretária Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Raissa Rossiter, o Subsecretario de 

Políticas de Direitos Humanos, Coracy Coelho Chavante, Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, Assessoria 

de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, Departamento de Promoção dos Direitos Humanos, 

Secretaria Nacional de Cidadania  - Ministério dos Direitos Humanos, Maria da Conceição Diniz, 

Assessoria da Diversidade Religiosa –SEDH e membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 

Religiosa – CNRDR, Drª Liz-Elainne de Silvério e Oliveira Mendes, Promotora de Justiça, Coordenadora 

do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Pastora Romi 

Márcia Bencke, Secretária Executiva do CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e Ex-

Membro do Comitê Nac. de Respeito à Diversidade Religiosa, enquanto palestrante convidada, e Pastora 

Waldicéia de Moraes Teixeira da Silva, da Aliança de Negros e Negras Evangélicos do Distrito Federal.  

ITENS 1 à 4) Houve a instalação do dispositivo sob a coordenação do Subsecretário Coracy Coelho, 

passando a palavra para o Sr. Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, Assessoria de Direitos Humanos e 

Diversidade Religiosa/SEDH, enquanto Coordenador do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 

Religiosa – CNRDR , que destacou a importância da instituição do CDDR, trazendo dados sobre a questão 

na esfera nacional e os trabalhos do Comitê Nacional, bem como, informações sobre como no contexto 

internacional a liberdade religiosa está sendo avaliada. Na sequência a Drª Liz-Elainne de Silvério e 

Oliveira Mendes, do Núcleo de Direitos Humanos/MPDFT, destacou o papel do Ministério Público e as 

ações do Núcleo, ressaltou à importância da instituição deste Comitê e ainda o interesse em estar próxima 

do Colegiado através do Núcleo do MPDFT. A reunião teve sequencialmente a fala da Secretaria Adjunta 

da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Raissa Rossiter, que também ressaltou o compromisso 

governamental com o tema e a importância do momento, destacando os paradoxos que vivemos enquanto 

sociedade, pois construímos liberdades, reforçamos o reconhecimento de direitos e na contramão, 

continuamos como promotores de intolerâncias, destacando ainda que a mudança cultural necessária 

decorrerá pela educação, e trabalhar com crianças e jovens deve ser considerado, pensar em políticas que 

não só atuem cm relação às consequências, mas também na promoção e prevenção. Por fim, enquanto 

saudações de autoridades, houve a fala do dirigente máximo da SEDESTMIDH, Secretário Gutemberg 

Gomes, que destacou o trabalho da Secretaria, a transversalidade das ações e políticas, o compromisso do 

Governo do Distrito Federal com o tema, a necessite construídas políticas estruturantes que perpassem os 

governos e que possam ter continuidade. Na sequência os membros do Comitê presentes, procederam 

assinatura de documento para formalizar a assunção ao cargo. Houve ainda comunicação da membro 

CNRDR/ SEDH/nacional, Professora Maria da Conceição Diniz, que destacou as ações do Comitê 

Nacional, a importância da instalação do Comitê Distrital e a disposição em colaborar com os processos. 

Os membros do CDDR se apresentaram e reiteraram compromissos. Destacamos o repúdio em nome do 

grupo da sociedade civil participante do Colegiado, apresentado pelos membros Adna Santos e Bernardo 

Pablo, relativo a não realização da cerimônia de apresentação do CDDR, marcada para ocorrer no Palácio 
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do Buriti em 20/01/2017 último, que foi cancelada sem explicações.  ITEM 5) A Pastora Romi Márcia 

Bencke, Secretária Executiva do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC, ex-integrante 

do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, laureada com o Prêmio Nacional de 

Direitos Humanos, na categoria Diversidade Religiosa, trouxe uma comunicação e contextualização sobre 

a realidade e desafios que enquanto sociedade enfrentamos, no campo da diversidade religiosa, do respeito 

à alteridade, da necessidade de discutirmos o papel da religião na sociedade, suscitou ainda que temos que 

ter a sensibilidade de discutir que o poder simbólico das religiões, as quais são capazes de instaurar 

processos de libertação ou opressão, autonomia ou dependência, participação ou alienação, paz ou guerra. 

Que as religiões também podem ser fomentadoras de intolerâncias, de violências. Que religiões que se 

expressam na esfera pública, atualmente muito evidente, grupos cristãos, em narrativas que tentam impor 

suas concepções de mundo, tentam impor regras e perspectivas baseadas em visões morais, para o conjunto 

da sociedade, a partir de sua “única verdade”. Por fim, enfatizou a importância de espaços como este do 

Comitê, que deve e pode atuar diante destes processos. A pedido dos membros do CDDR, a Pastora Romi 

ficou de enviar sua fala, dada a importância e propriedade de sua apresentação. Dois relatos foram feitos 

atentando para desrespeito à laicidade, sendo o primeiro da membro Adna Santos, que citou haver recebido 

vídeo onde carro de som anuncia culto evangélico em escola pública em horário escolar e a Prª Wall Moraes, 

atentando para a necessidade de que as interferências religiosas nas escolas públicas sejam combatidas.  

ITEM 6) Segundo a pauta, houve o encerramento do dispositivo com a participação das autoridades e 

seguiu-se a reunião, coordenada pelo representante da Sedestmidh, membro Elianildo Nascimento, que 

apresentou a proposta de organização do calendário anual do CDDR que passou a ser discutida pelos 

membros, os quais deliberaram para que definíssemos inicialmente a próxima reunião, já marcada para 

12/04/2017, às 16:00 horas, em local a ser informado, e neste encontro ser incluso na pauta a proposta de 

definição do calendário anual de reuniões ordinárias. ITEM 7) Seguindo a pauta, foi distribuído no 

momento e também reforçado que seria também enviado ao Colegiado, a minuta da proposta de estratégia 

trienal de ações do CDDR, prevista no Decreto 37.056/2016, como atribuição do Colegiado, para que fosse 

objeto de discussão e deliberação em próximas reuniões. Questão de ordem foi apresentada pelo membro 

Bernardo Pablo, enfatizando e propondo que pudéssemos num primeiro momento, nos ater a discussão, 

formulação e aprovação do Regimento Interno, para na sequência o Comitê se debruçar na minuta de 

estratégia, não impedindo que houvesse o encaminhamento da minuta, proposta esta acatada pelo grupo.  

ITEM 8) na sequência foi repassada  minuta de proposta de regimento interno do CDDR, também com o 

compromisso de envio eletrônico, para início de contribuições. A membro do CDDR, professora Rita de 

Cassia, propôs a criação de um endereço eletrônico que possibilite o compartilhamento de materiais em 

plataforma comum a qual todos possam acessar e colocar contribuições. Houveram ponderações relativas 

ao não conhecimento ou experiência com a plataforma sugerida. O grupo acordou que possa haver a criação 

do endereço eletrônico, e independentemente da instituição de plataforma, que também mantenham os 

demais mecanismos. Como encaminhamento ficou firmado o compromisso que após o recebimento dos 

materiais, especialmente a minuta de regimento, os membros possam se manifestar até o dia 07/04/17 

inicialmente. ITEM 9) Ficaram definidos como pautas da próxima reunião: discussão e deliberação do 

calendário de reuniões ordinárias do CDDR, início das discussões e deliberações sobre o Regimento Interno 

do CDDR e informes. Sem mais para o momento, a 1ª Reunião Ordinária do CDDR foi encerrada às 20:00 

h, sendo que eu, Elianildo da Silva Nascimento, membro titular da SEDESTMIDH, lavrei a presente Ata.”  

 

Registros: 
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Texto e Fotos: Elianildo Nascimento. 

 

Serviço:  

Informações sobre o CDDR: 

Tel: (61)  3403.4985/4928 

E-Mail: diversidadereligiosa@sedestmidh.df.gov.br  

Imagens: Elianildo Nascimento – João Breyer – Maria Diniz -Tatiane Duarte 
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ABRIL  

 

7. CDHM – CÂMARA FEDERAL PROPÕE CONSTRUÇÃO DE PAUTAS 

PARA OS DIREITOS HUMANOS. 

 

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados promoveu  

audiência pública, a fim de construir o plano de trabalho deste colegiado para 2017, com 

a participação de movimentos sociais, representações da sociedade civil e agentes 

públicos com atuação em direitos humanos.  

O encontro foi realizado no dia 5 de abril (quarta-feira), das 14h às 17h, no plenário 9 do 

Anexo II da Câmara dos Deputados. 

A expectativa em identificar anseios e recolher propostas convergentes com as lutas 

populares e agendas da sociedade civil foi plenamente atendida pelo encontro.  

A atividade pode  conferir transparência, qualidade e legitimidade à elaboração do plano 

de trabalho da Comissão para o ano legislativo. 

Participou do encontro, trazendo pautas da diversidade religiosa, o coordenador do 

CDDR, Elianildo Nascimento, também enquanto membro do Coomitê Nacional de 

Respeito à Diversidade Religiosa. 

Também participou do encontro, o Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos, 

Rodrigo Dias. 

Registros: 

  

Texto: Elianildo Nascimento   / Foros: CDHM e Elianildo Nascimento. 
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8. 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CDDR   

 

Reprodução de Ata da reunião: 

“ 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 
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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.  “   

Registro: 

 

Foto: Elianildo Nascimento. 
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9. ATO INTER-RELIGIOSO LEMBRANDO GALDINO PATAXÓ – 20 

ANOS  DE SEU MARTÍRIO.  

 

Em 20/04/2017, um grande ato inter-religioso foi realizado na “Praça do Compromisso” 

em Brasília, para lembrar os vinte anos da morte do índio Galdino Pataxó Hã-Hã-Hãe, 

que faleceu face ter tido 95% de seu corpo queimado por jovens de classe média, como 

“brincadeira” e que “não sabiam que “era um índio”.  

Esta foi chamada e promovida pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 

(CONIC), a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília (CJP-DF), o Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI), a Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), com apoio 

do Fórum Ecumênico – ACT, Rede Ecumênica, URI Iniciativa das Religiões Unidas – 

Brasília, diversas igrejas e confissões religiosas, organismos estatais, para trazer à 

memória a história e a vida do índio Galdino.  

A cerimônia foi aberta com um toré pelos representantes indígenas presentes, 

pertencentes a vários povos, dentre eles, Xucurus, Fulni-ôs, Pataxós Hã-Hãhâe.  

Na sequência houveram falas que trouxeram um resgate do acontecimento e de 

representantes indígenas, bem como, daqueles que juntamente com os povos indígenas, 

são vítimas diuturnas de violências, como os sem-terra, sem-teto e quilombolas.  

Após estas falas vieram comunicações de algumas representações religiosas presentes, a 

começar por católicos da Arquidiocese de Brasília, anglicanos, metodistas, ortodoxos, 

budistas, bahá’is e do movimento inter-religioso. 

Aqui destacamos dentre outras, lideranças como Dom Leonardo Steiner (Secretário-

Executivo da CNBB), a Pastora Romi Bencke (Secretária-Executiva do CONIC), Monge 

Sato (Templo Budista de Brasília), Hoeck Miranda (Comunidade Bahá’i - CDDR), Iza 

Vicino (URI Brasília), Carlos Moura (CBJP), Marcelo Lavenere (ex-presidente da OAB), 

Prof. José Geraldo (UnB), Márcia Alencar (Secretaria de Direitos Humanos – 

SEDESTMIDH/GDF), Rodrigo Dias (Subsecretário de Políticas de Direitos 

Humanos/SUBDH/SAMIDH/GDF), Vitor Nuines (Subsecretário de Igualdade Racial – 

SUBIR/SAMIDH/SEDESTMIDH), Deputada Erika Kokay (PT/DF), Everardo Aguiar 

(Amigos da Paz), dentre outros não menos importantes.  
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Pelo Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa - CNRDR e do movimento 

inter-religioso,  coordenador do CDDR, lembrou a violência, a morte, o desrespeito contra 

os Povos Indígenas, presentes desde a chegada dos colonizadores, ainda permanecem 

propiciando misérias e desgraças, e que se é para termos compromissos, as religiões e 

igrejas, deveriam se colocarem como realmente solidárias, denunciando e estando ao lado 

das lutas contra tudo que ainda está sendo posto para atacar os Povos Indígenas. 

O ataque aos direitos dos povos originários no presente momento que vivemos no país, 

provoca em que tem consciência, imensa indignação, a tentativa de tomada das terras 

indígenas para servir a um capital predador, o rouco de conhecimentos tradicionais, a 

matança de parentes para expulsar de suas terras, o assassinato de crianças indígenas (uma 

barbárie) a constante invasão de igrejas evangélicas impondo assim como no passado, 

suas crenças e destruindo as crenças e culturas tradicionais, são realidades cruéis que 

permanecem quase que inalteradas. 

A religião, igreja, ou grupo que se coloque como praticante de uma espiritualidade que 

se calar, se omitir e nada atuar em real defesa dos Povos Indígenas, estará anos-luz 

distante dos valores que dizem representar ou crer. 

Destacamos as presenças dos membros do CDDR: Elianildo Nascimento, Hoeck 

Miranda, Janaina Bittencourt e Tatiana Duarte.  

Registros: 

 

 

Texto: Elianildo Nascimento   / Fotos: CONIC, Elianildo Nascimento, Iza Vicino, Romi Bencke, Tatiane Duarte. 
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10. ANIVERSÁRIO DE 34 ANOS DA IGREJA CÉU DO PLANALTO 

/SOLIDARIEDADE PELA AGRESSÃO SOFRIDA  

 

A Igreja Céu do Planalto, pertencente a matriz religiosa do Santo Daime, pertencente ao universo 

cristão, completou em 21 de abril de 2017, trinta e quatro anos de existência no Distrito Federal, 

o que motivou a realização de evento comemorativo para o qual o CDDR foi convidado. 

Afora a alusiva data, a presença do CDDR na abertura das festividades, se decorreu também pelo 

fato de que dias antes, a igreja foi vítima de ataque motivado por intolerância religiosa. 

Num domingo, às seis horas da manhã, homens encapuzados foram vistos ateando fogo à 

vegetação dentro da área da igreja, situação esta que só não provocou uma tragédia face membros 

da congregação terem visto à tempo. Detalhe, o ato foi com intenção criminosa, pois estava em 

um dos períodos bem secos do Distrito Federal, o que facilitou a propagação do fogo.  

Durante todo o dia de comemorações, várias lideranças religiosa puderam participar e aqui 

destacamos a participação da coordenação do CDDR, o membro Fernando La Rocuqe, que 

conduziu os trabalhos e dos monges Shojo Sato e Sugao do  Templo Shin Budista Terra Pura do 

DF.  

 

Registros:  

 

 

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento   
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11. 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CDDR 

 

Reprodução da ata da reunião:  

“Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove e quarenta e cinco horas, 

na Sala dos Conselhos, Anexo Buriti – 8º Andar, Secretaria Adjunta de Mulher, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos - SAMIDH,  Brasília – Distrito Federal, membros do Colegiado reuniram-se para cumprir pauta 

da  1ª Reunião  Extraordinária 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: Hoeck Áureo Souza Miranda 

- ausência justificada e Tatiane dos Santos Duarte.  Com participação dos Representantes Governamentais 

Titulares: Elianildo da Silva Nascimento (SEDESTMIDH/Subsecretaria de Direitos Humanos), Victor 

Hugo de Oliveira Carmélio (Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude). A 

reunião contava com pauta única, qual seja, a continuidade da discussão do Regimento Interno do CDDR. 

Os membros presentes aguardaram até às dez horas e quarenta e cinco minutos a chegada de mais um 

integrante do colegiado para que houvesse quórum mínimo de sete membros para das discussões e 

deliberações. Enquanto aguardava a chegada de outros integrantes, os membros presentes otimizaram o 

tempo organizando um grupo de WhatsUpp, integrando os membros do Poder Público e Sociedade, titulares 

e suplentes, faltando apenas inserir o contato da membro suplente da Secretaria de Estado de Cultura.  Este 

instrumento irá contribuir para ampliação dos mecanismos de comunicação do colegiado, enquanto 

complemento. O nome do grupo ficou: CDDR – Oficial. Assim, considerando que a não presença de um 

quórum mínimo tornou inviável os trabalhos, considerando que estarão ainda sendo discutidos no regimento 

interno, as obrigações dos membros, para entre outras, questões relativas às ausências, previamente os 

membros presentes, acordaram em sugerir que para as próximas reuniões, aqueles que estiverem 

impossibilitados de participar, comuniquem com no mínimo, quarenta e oito horas a impossibilidade, e que, 

especialmente os membros do Poder Público, se organizem no sentido de que o titular não podendo seu 

suplente o represente. O acatamento destas sugestões possibilitará sempre a continuidade dos trabalhos, 

bem como, o respeito aos demais membros, os quais, com antecedência, tendo as informações sobre 

possibilidades de quórum ou não, poderão se programar. Também ficou acordado entre os membros 

presentes que a 3º Reunião Ordinária do CDDR, marcada para o dia 28/04/2017, será adiada em face das 

indefinições relativas à greve geral nacional convocada para este dia. A coordenação do CDDR, fica 

responsável por ver as pautas dos espaços para posteriormente encaminhar nova convocação para a reunião 

ordinária em questão. A 1ª Reunião Extraordinária do CDDR foi encerrada às 11:00 horas, sendo que eu, 

Elianildo da Silva Nascimento, membro titular da SEDESTMIDH, lavrei a presente Ata.  “ 
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12. CARTILHA DA ASSOCIAÇÃO ATEÍSTA DO PLANALTO CENTRAL 

 

Ainda durante o mês de abril de 2017, com o intuito de colaborar com a sociedade e 

especialmente com a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação 

Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou por Deficiência 

– DECRIN, no sentido de propiciar conhecimento para atuar diante de eventuais casos de 

intolerância para com os segmentos de ateus e agnósticos, foi elaborada a “CARTILHA 

DA ASSOCIAÇÃO ATEÍSTA DO PLANALTO CENTRAL – APCE”,  como material 

didático-instrutivo. 

Participaram deste processo de construção as integrantes do CDDR Tatiane Duarte 

e Gloria Amancio da Silva  que organizaram juntamente com Grace Romero, Priscila 

Nascimento da Silva, Roberto Alves de Almeida e Sabrina Testa a cartilha. 

A produção do material contou com o apoio do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa 

- CDDR, da Delegacia Especial – DECRIN, do Fórum da Liberdade Religiosa da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal - CLDF e de Patrícia Luiza Moutinho Zapponi.  
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MAIO  

 

13. IFB GOIÁS/VALPARAÍSO – SEMINÁRIO SOBRE ENSINO RELIGIOSO 

  

A convite do Instituto Federal de Valparaíso, Goiás, através do professor e coordenador 

de curso, Giovanni Comerlato, a coordenação do CDDR promoveu a apresentação de 

curso sobre o tema do Ensino Religioso,. 

O seminário organizado para atender a mais de centena de professores da rede pública de 

municípios de Goiás, buscou aprimorar os conhecimentos sobre a área e também sobre 

diversidade religiosa, servindo como um curso de capacitação para os profissionais que 

desenvolvem a disciplina em escolas públicas.  

As participações ocorreram em dois dias, face o interesse despertado e o conjunto de 

informações requeridas pelos participantes do curso, motivando a direção do Instituto 

Federal de Goiás a buscar esforços para a realização de novos cursos.  

Participaram desta atividade como palestrantes os membros, Elianildo Nascimento e 

Hoeck Miranda. 

 

Registros:  
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Texto e Fotos: Elianildo Nascimento. 
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14.  3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR 

 

Reprodução da ata da reunião:  

“Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na Sala 101, da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social, Brasília – Distrito Federal, membros do Colegiado 

reuniram-se para cumprir pauta da  3ª 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 - ausência justificada, 

Fernando La Rocque Couto, Glória Amâncio da Silva, Leila Duarte Lima – ausência justificada, Membros 

Suplentes: Hoeck Áureo Souza Miranda e Tatiane dos Santos Duarte. 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 Firmino Pereira do Nascimento (Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais). A 

reunião contou com as seguintes pautas: Item 1 – Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária  do CDDR, 

Item 2 - a continuidade da discussão do Regimento Interno do CDDR.  ITEM 1) As Atas da da 2ª Reunião 

do CDDR e da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado. ITEM 2)  Foram aprovados as proposições relativas 

aos artigos 3º ao 12, da proposta de minuta trazida pelos membros Bernardo Pablo e Hoeck Miranda, e 

comparadas com a proposta inicial enviada pela coordenação do CDDR. Foram aprovados os textos: Foram 

aprovados as proposições relativas aos artigos 3º até o 12, da proposta de minuta trazida pelos membros 

Bernardo Pablo e Hoeck Miranda, e comparadas com a proposta inicial enviada pela coordenação do 

CDDR. Foram aprovados os textos: “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, conforme disposto 

nos artigos 3ºe 5º do Decreto 37.056, de 13 de janeiro de 2016.  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 é representado pelos 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 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 sexto mês 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 é realizado 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 a 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 
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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 ou promoção do respeito 

à diversidade religiosa, enfrentamento e prevenção à intolerância religiosa e defesa da laicidade do Estado; 

II - Realização, participação, organização de atividades para o enfrentamento e prevenção à intolerância 

religiosa e;  III – Produção e 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, a diversidade 

de gênero e de raça, com ênfase na representação das minorias, para a composição do Comitê. “ Sem mais 

para o momento, a 3ª 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. “ 
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15.  4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR  

 

Reprodução da ata da reunião: 

“Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na Sala 101, da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social, Brasília – Distrito Federal, membros do Colegiado 

reuniram-se para cumprir pauta da  4ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa. 

Estiveram presentes ou justificaram, os seguintes membros do CDDR: pela Sociedade Civil, Membros 

Titulares: Bernardo Pablo Sukiennik e Fernando La Rocque Couto, com os demais membros com ausências 

justificadas, Membros Suplentes: Hoeck Áureo Souza Miranda 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) e Daniel de Jesus dos Santos 

Costa (Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social) com os demais membros tendo justificado 

respectivas ausências. Face a não obtenção do quórum necessário mínimo para deliberações atinentes à 

discussão do regimento interno do CDDR, os membros presentes aproveitaram para adiantar a discussão 

sobre o texto e diante das situações de impossibilidades de presenças de membros verificadas, foi 

apresentada proposta de que o Colegiado enquanto grupo de trabalho, possa se reunir no próximo dia 09 de 

junho de 2017 (sexta-feita), às 16:00 horas, em local a ser informado, para trabalhar a finalização do texto 

do regimento interno a ser apresentado e discutido quando da 5ª Reunião Ordinária, marcada para o dia 30 

de junho próximo. A reunião foi encerrada às 18:30 horas, sendo que eu, Elianildo da Silva Nascimento, 

membro titular da SEDESTMIDH, lavrei a presente Ata. “ 
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16. SEMANA DA DEFENSORIA PÚBLICA – “PELA IGUALDADE DOS 

DIREITOS” 

 

A Defensoria Pública do Distrito Federal – DFDF, promoveu entre os dias 22 e 26 de 

maio de 2017, a “Semana da Defensoria Pública - Pela Igualdade de Direitos”, realizada 

na sede da Escola da Defensoria Pública do Distrito Federal/ EASJUR, em Brasília.  

O evento de grande relevância para Defensoria Pública do Distrito Federal, foi ainda mais 

valorizado pelo fato de que recentemente houve a criação em sua estrutura do Núcleo de 

Direitos Humano, além do fato de que no mês de maio comemora-se o Dia do Defensor 

Público. 

A Semana da Defensoria teve como objetivo, aprofundar e fortalecer a reflexão sobre os 

direitos humanos, além de capacitar os Defensores Públicos, servidores, estagiários e rede 

de atendimento. 

Assim, dentro do temário central “DIVERSIDADE RELIGIOSA”, para o dia 

26/05/2017, foi convidada a integrante do CDDR, professora Glória Amâncio da Silva, 

enquanto presidente da Associação de Ateus e Agnósticos do Planalto Central, para 

abordar as questões inerentes às intolerâncias sofridas por ateus e agnósticos, questões 

estas, as quais em sua palestra que teve como título  

"NÓS ATEUS EM UMA SOCIEDADE PREDOMINANTEMENTE RELIGIOSA",  

foram abordadas e discutidas, trazendo a todos um melhor conhecimento acerca das 

convicções dos grupos os quais representa. 

Destacamos a bela iniciativa da Defensoria Pública, visto que pelos dados coletados pelos 

organismos que recebem denúncias de intolerância e por pesquisas, os segmentos de ateus 

e agnósticos depois dos integrantes de religiões de matriz afro-brasileira, são os que mais 

sofrem preconceitos, de maneira que propiciar um olhar sobre esta significativa parte da 

população, a qual se somam os “não religiosos” ou “sem religião”, outra categoria que 

também sofre por ser confundida com ateus, necessita que tenha o reconhecimento de 

todos, pois a prevenção e a difusão de informações contribuem para a instituição de um 

ambiente social de respeito.  

Pelo CDDR, a professora Glória Amâncio representou o colegiado. 

Texto: Elianildo Nascimento.   
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JUNHO   

 

17.  LANÇAMENTO DO LIVRO ”ALCORÃO E A UNIDADE DAS 

RELIGIÕES”  

 

O membro do CDDR, Hoeck Miranda, no DIA 02/06/17,  promoveu o lançamento de seu 

livro “O Alcorão e a Unidade das Religiões”, fruto de pesquisa e estudos de cerca de dez 

anos. 

No texto, há uma análise de como não só nesta escritura sagrada para os muçulmanos, 

mas também em outros textos como a Bíblia e o  Kitab’i’Aqdas,  coexistem um 

chamamento a unidade que une estas escrituras sagradas. 

 

Registro: 

 

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento   
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18.  10º REUNIÃO DO COMITÊ NACIONAL DE RESPEITO À 

DIVERSIDADE RELIGIOSA - CNRDR    

 

O Subsecretario de Direitos Humanos, Rodrigo Dias, participa de reunião do colegiado 

nacional da Diversidade Religiosa – CNRDR, 

Entre os dias 06 e 08 de junho de 2017, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária do Comitê 

Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, responsável por contribuir na 

proposição de políticas e ações voltadas a este campo dos direitos humanos na esfera 

nacional. 

Para esta reunião foram convidadas autoridades ou responsáveis pelos comitês estaduais 

de diversidade religiosa existentes e em funcionamento, tendo tido as participações do 

Comitê Estadual da Diversidade Religiosa de Minas Gerais e o Comitê Distrital da 

Diversidade Religiosa. 

Representando a Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos, Rodrigo Dias 

promoveu uma apresentação geral da atuação da secretaria, suas pautas e ações, 

ressaltando os compromissos com a diversidade religiosa. 

Enquanto membro do CNRDR, o coordenador do CDDR também detalhou ações do 

colegiado, sendo acompanhado pelo integrante do colegiado João Breyer. 

 

Registros: 
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19.  III SEMINÁRIO SOBRE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA -VALPARAÍSO 

DE GOIÁS  

 

O “III Seminário sobre Intolerância Religiosa”, realizado em  28/06/17, por sua 

organização, convidou a SAMIDH e à coordenação do CDDR para contribuir com 

palestra sobre os temas. 

A experiência do Distrito Federal da constituição do comitê distrital também foi objeto 

de apresentação, havendo o comprometimento a prestar assessoria quando demandados 

para a construção de colegiado afim no município.  

Participaram desta atividade os membros Elianildo Nascimento e Talaguibonam Arruda.  

 

Registros:  

 

 

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento – Bunner: Foafro Val 
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JULHO 

 

20.  5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR 

 

Reprodução da ata da reunião: 

“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 
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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 
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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 
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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 
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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 “ 

 

Registros: 

 

 

Fotos: Elianildo Nascimento  
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21. MOVIMENTO ESPIRITUALIDADE EM AÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ 

  

Com o intuito de congregar religiosos e organismos nesta discussão,  foi realizado no dia 

06/07/17, na Sede Nacional Bahá’i, um café da amanhã com o objetivo de apresentar o 

Movimento Espiritualidade em Ação, fortalecendo espaços de convívio inter-religioso e 

oferecendo à sociedade o testemunho de que as tradições de fé podem contribuir para não 

violência, diálogo e respeito às diferenças. 

Além das organizações promotoras, estiveram presentes representantes da Arquidiocése 

de Brasília, Comissão de Justiça e Paz – CJP, Legião da Boa Vontade, BSGI – Soka 

Gakai, REJU – Juventude Ecumênica/DF e ainda, Assessoria Nacional da Diversidade 

Religiosa, Ouvidoria Nacional, Secretário Executivo do Conselho do Negro – CDDM e 

coordenação do CDDR.  

Participaram da atividade os membros: Elianildo Nascimento, Hoeck Miranda e Tatiane 

Duarte. 

 

Registros: 

 

 

Texto: Elianildo Nascimento /  Fotos: Comunidade Bahá’i, Elianildo Nascimento e URI Brasília. 
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AGOSTO  

 

22.  6ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR 

 

Reprodução da ata da reunião:   

“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 
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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.  “ 
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23. MANIFESTAÇÃO DO CDDR AO CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO SOBRE ENSINO RELIGIOSO NA BNCC 

 

A pauta do ER – Ensino Religioso, se constitui num dos temas inerentes aos comitês de 

diversidade religiosa. Especialmente no que tange aos preceitos constitucionais e legais 

para seu oferecimento e implementação, com foco especial no ensino vinculado às escolas 

públicas. 

Cabe lembrarmos que o Ensino Religioso enquanto disciplina, esta previsto na 

Constituição Federal, em seu § 1º do artigo 210, e regulamentado pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, em seu artigo 33, sendo estes dois dos principais basilares além de 

outras resoluções e orientações. 

Os espaços escolares estão há muito expostos a tensões sociais bastante graves, 

envolvendo justamente a prática de proselitismos religiosos, atos de discriminação e 

violência que atingem crianças em especial, tendo como uma das causas a não aplicação 

da lei.    

Ressaltamos que este documento foi encaminhado antes da decisão do Supremo Tribunal 

Federal – STF, que em julgamento sobre a constitucionalidade ou não do artigo 11 da 

Concordata Brasil-Santa Sé, proferiu uma decisão que no contexto da realidade das 

escolas irá agravar os problemas já existentes, por permitir que igrejas possam a partir de 

demandas, promover atividades de ensino religioso, passando a conviver duas situações 

distintas, as previstas nas normas e organizadas nos sistemas de ensino e esta realidade 

decretada pela Alta Corte. 

No ano de 2016, após vasta consulta pública que resultou em mais de quinze milhões de 

contribuições, foi apresentado pelo Conselho Nacional – CNE de Educação e Ministério 

da Educação - MEC, foi apresentado o texto da segunda versão da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, atendendo às solicitações da comunidade acadêmica no que tange a 

um fortalecimento do ER. 

Ocorre que, na iminência do texto aprovado ser retirado na BNCC por pressões de grupos 

conservadores, houve uma mobilização nacional no sentido de defender a manutenção do 

ER nos pressupostos republicanos, de modo que também os colegiados de diversidade 

religiosa vieram contribuir se manifestando. 
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Face termos membros do CDDR que também integram o Conselho de Ensino Religioso 

do Distrito Federal – CONER/DF, nos somamos  à mobilização nacional encaminhando 

o documento cujo texto ora reproduzimos:  

Contextualização: Elianildo Nascimento.  

Texto do documento enviado ao CNE:  

“ OFÍCIO Nº   /2017 – COMITÊ DISTRITAL DA DIVERSIDADE RELIGIOSA 

   
Brasília/DF, 08 de agosto de 2017. 

Sr. Presidente do CNE, 

                     Com os cordiais cumprimentos, O Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR, enquanto 

colegiado que dentre suas pautas tem a defesa dos direitos humanos, o respeito à diversidade religiosa e de convicções 

no âmbito das esferas do estado, vem se pronunciar diante da exclusão do EnsinoReligioso (ER) da terceira versão da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Assim, considerando que: 

1) O ER é disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, de matrícula 

facultativa, assegurado pelo §1º do Art. 210 da Constituição Federal de 1988; 

2) O ER é parte integrante da formação básica do cidadão, disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, de matrícula facultativa, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme Art. 33 da LDBEN n° 9.394/1996 (alterado pela Lei n° 

9.475/1997); 

3) O ER é componente curricular integrante da base nacional comum, segundo o Art. 14 da Resolução do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 4/2010, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica; 

4) O ER é uma das áreas de conhecimento do Ensino Fundamental, de acordo com o Art. 15 da Resolução 

do CNE nº 7/2010, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos; 

5) O ER esteve presente durante todo o processo de elaboração da primeira e segunda versão da Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC), cuja proposição disponibilizada à consulta pública obteve aceitabilidade que 

ultrapassou os 93% (Cf. Dados do Portal da Base, 2016); 

6) O ER fora concebido na segunda versão da BNCC como área de conhecimento notadamente não 

confessional, responsável por disponibilizar aos estudantes o conhecimento da diversidade dos fenômenos religiosos, 

incluindo o estudo de perspectivas não religiosas, tendo em vista a educação para o diálogo e convivência respeitosa; 

7) A ausência de diretrizes curriculares para o ER manterá o cenário problemático de regulamentações 

contraditórias por parte dos sistemas de ensino, que vão desde a reafirmação do confessional e do ensino proselitista – 

o que afronta a laicidade do Estado – até propostas pautadas nos princípios da diversidade, interculturalidade e direitos 

humanos. 

8) A persistência e o crescimento de práticas de intolerância e discriminação contra certos 

grupos religiosos e seculares implica em reconhecer que as novas gerações necessitam ser educadas a se relacionarem 

e conviverem melhor com os diferentes - e a escola se constitui em um lugar privilegiado para isso; 

9) A existência de propostas legislativas que significarão, se aprovadas, afronta ao princípio da laicidade 

aliado a instrumentalização de perspectivas proselitistas nas escolas com o reforço de visões intolerantes para com 

segmentos religiosos não hegemônicos e historicamente presentes em nossa sociedade. 

Solicita ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a manutenção do Ensino Religioso na BNCC, pois o 

estudo da diversidade cultural religiosa brasileira, de modo científico e sem proselitismo, é um importante elemento a 

contribuir na formação cidadã dos estudantes de educação básica, tendo em vista a educação para o diálogo, a promoção 

da liberdade religiosa e dos direitos humanos. 

  

Atenciosamente, 

 

Elianildo Nascimento  

Coordenação CDDR  

Ao 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  - CNE “  
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24. ENCONTROS - MOVIMENTO ESPIRITUALIDADE EM AÇÃO   

  

No dia 10/08/2017, o Movimento Espiritualidade em Ação, reuniu-se para dialogar e 

refletir sobre o que entendemos por unidade e sob quais mecanismos esta poderia se 

concretizar.  

O encontro se realizou no Templo Budista de Brasília - Shin Budismo Terra Pura, sendo 

tendo como anfitrião o Monge Shojo Sato. 

Destacamos as presenças além do Monge Sato, Pastora Romi Bencke (CONIC), Carol 

Cavalcanti (Comunidade Bahái), Pedro (Comunidade Bahá'i), Silvana (Santo Daime), 

Maria Eutenir (Taoísmo), Tatiane Duarte (REJU/DF - CDDR), Maria Diniz (CNRDR).e 

Elianildo Nascimento (CNRDR - CDDR). 

Sobre o Movimento Espiritualidade em Ação: 

Na semana dos Direitos Humanos de 2015, a Assembleia Nacional Bahá'i, o Conselho de 

Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC e a URI Brasília (Iniciativa das Religiões Unidas), 

iniciaram e apresentaram o Movimento, para refletir sobre o papel da religião na 

sociedade. 

Em 2016, a Rede Ecumênica da Juventude - REJU se somou, tendo havido a realização 

de diveros encontros para refletir conceituações. 

Em 2017, o movimento promoveu visitas em diversos espaços, ampliando as 

participações.   

Conceito: Espiritualidade   

Relacionada ao conceito de espiritualidade está a noção de um ser humano integral, 

formado por corpo, alma e espírito. Somos compostos por uma realidade exterior e por 

uma realidade interior, esta última é intrínseca ao homem e representa o reflexo do Divino 

em cada um de nós, é o que compartilhamos em comum. 

Essas diferentes dimensões que compõe o ser humano necessitam de equilíbrio e este nos 

permite acessar a espiritualidade de diferentes formas – expressões culturais e religiosas 

podem ser meios para a manifestação do espírito de forma individual e coletiva. 

Outro fator fundamental da espiritualidade é a sua relação com a ação, a essência da fé 

também está associada à ação, à possibilidade de uma constante transformação e da 

https://www.facebook.com/mongesato
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construção de uma civilização divina. Uma civilização que como o espírito, insufla vida 

no corpo.   

Enquanto CDDR, participar e acompanhar estas iniciativas contribuem para o 

fortalecimento de vínculos e redes que se somam à defesa da diversidade religiosa e todos 

os temas inerentes, se constituindo num espaço de aprimoramento e consolidação das 

interações entre estado e sociedade enquanto parceiros deste campo dos direitos humanos.  

 

Registro:  

 

Texto: Elianildo Nascimento / Foto: Tatiane Duarte. 

 

O Movimento Espiritualidade em Ação, ainda promoveu outros três encontros nos moldes 

destes diálogos ainda em 2017, que se realizaram respectivamente na Sede Nacional 

Bahá’i, do Templo de Matriz Africana Axé Oyá Bagan, de Mãe Baiana e no Templo da 

Boa Vontade. 

Aqui incluímos alguns registros destes encontros, os quais, tiveram as participações e 

contribuições dos membros do CDDR: Adna Santos, Elianildo Nascimento, Fernando La 

Rocque, Hoeck Miranda, Janaina Bittencourt, João Breyer e Tatiane Duarte. 
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Registros dos demais encontros:  

 

 

 

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento.  
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25. SEMINÁRIO: DEUS E O DIABO NA POLÍTICA 

 

O Seminário “Deus e o Diabo na Política” (15/08/17)  organizado e promovido 

pelo  Fórum Ecumênico ACT-Brasil: um coletivo de igrejas e organismos ecumênicos, 

que tem como  objetivo  estabelecer canais de diálogo e cooperação entre Igrejas, 

organismos ecumênicos e sociedade. O FEACT está vinculado internacionalmente 

à ACT-Alliancee promove reflexões sobre religião, espaço público, além de ações de 

incidência em torno de temas que relacionem direitos humanos e religiões. 

Os objetivos gerais do seminário foram: discutir sobre a relação entre religião e política 

e os desafios para o movimento ecumênico para a construção de uma democracia ampla 

e participativa. 

Teve como objetivos específicos: Analisar  as contradições presentes na relação entre 

religião e política; analisar os impactos sobre os direitos humanos em um contexto em 

que o sentido da laicidade é ambíguo; identificar os possíveis riscos que a relação entre 

religião e política pode oferecer a democracia e enfrentar os desafios éticos do uso moral 

da religião e da bíblia na política.   

Os maiores desafios atinentes aos problemas vinculados à intolerância religiosa e os 

ataques a laicidade estatal, advém desta relação religião e política, de maneira que o 

encontro com a presença especial da teóloga Ivone Gebara, trouxe uma discussão de 

extrema importância inclusive para o futuro das instituições democráticas e do estado 

democrático de direito, visto os constantes processos de tentativa de apropriação dos 

espaços estatais, públicos e do direitos, por grupos que almejam o retorno da influência 

religiosa no Estado. 

Destacamos as presenças dos seguintes membros: Elianildo Nascimento, Glória 

Amâncio, Hoeck Miranda e Tatiane Duarte.  

Fonte:: Baseado em texto da Pastora Romi Márcia Bencke, Coordenação do FEACT e complementado pela coordenação do CDDR. 

 

 

 

Registros:  
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Texto e Fotos:  Elianildo Nascimento.  
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26. CELEBRAÇÃO DOS 500 ANOS REFORMA E SEMINÁRIO   

  

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC, entre os dias 21 à 24 de 

agosto de 2017, promoveu  sua  “XVII Assembleia Geral Ordinária” com participação de 

sua diretoria e representantes das igrejas-membro do Conselho, além de membros 

fraternos, regionais e parceiros do CONIC pelo Brasil.  

Destacamos dentro da programação da Assembleia, a Celebração pelos 500 Anos da 

Reforma e o Seminário Relações Estado e Sociedade, nos dias 23 e 24, com o tema “A 

relação entre Estado e Organizações Religiosas: Filantropia e Imunidade”, tendo sido o 

seminário, uma parceria entre o CONIC e o Coletivo Inter-Religioso para a Relação 

Estado e Sociedade.    

O CDDR, assim como o Comitê Nacional de respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, 

bem como o organismo inter-religioso parceiro do CONIC, a URI – Iniciativa  das 

Religiões Unidas, por seu Círculo de Brasília, foram convidados a participar e contribuir 

com reflexões quando da realização do seminário, bem como, participarem na celebração 

ecumênica pelos 500 anos da Reforma.  

Destacamos a importância dos convites recebidos, pelo oportunidade do CDDR ampliar 

sua relação com a sociedade e em especial com os organismos ecumênicos e inter-

religiosos, essenciais para a construção de ações em prol da diversidade religiosa. 

Participaram destes eventos, os membros Elianildo Nascimento e Tatiane Duarte, 

 

Registros:  
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Texto:  Elianildo Nascimento / Fotos: Elianildo Nascimento e Tatiane Duarte.  
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27.  7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR 

 

Reprodução da ata da reunião: 

“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 
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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.   “ 
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Fotos: Elianildo Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
  

 

28.  TEMPLO SHIN BUDISMO TERRA PURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

O Templo Shin Budista de Brasília, promoveu Evento Especial no dia 26 de agosto de 

2017, para o qual convidou o CDDR. 

A atividade foi uma Cerimonia de Agradecimento e Encerramento da 44ª Quermesse 

Budista, cujo lema foi “ALEGRIA E ESPERANÇA NA TERRA PURA” em que 

recebemos, indistintamente, milhares de pessoas com empatia, simpatia e interesse pelo 

Budismo, com extraordinário apoio da comunidade civil e pública de Brasília.   

Na ocasião houve  a despedida do Embaixador General Jagath Jayasuriya do Sri Lanka 

que está deixando o Brasil após profícuo trabalho de representação política e cultural de 

seu país e Homenagem merecida que se presta ao Embaixador Sunil Lal da Índia, 

Embaixador Thiri Pyanchi U Tun Nay Linn do Myanmar e Embaixador Surasak Suparat 

da Tailândia que se dedicaram à realização do VESAK, neste e no ano anterior. 

A realização do VESAK, refundando o relacionamento Teravada-Mahayana em Brasília, 

foi uma grande contribuição à Paz Mundial, tendo como palco o Templo Shin-Budista de 

Brasília que bem representa o espírito pioneiro de Brasília como expressão do 

ecumenismo e convivência entre todas as culturas, designado como Patrimônio Histórico 

do Distrito Federal em 2014.   

Pelo CDDR, esteve presente sua coordenação. 

 

Registros:  

  

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento / URI Brasília.  
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29.  OAB/DF - AUDIÊNCIA PÚBLICA OAB DF - “LEI DO ABATE”  

 

A Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/DF, promoveu em 28/08/17,  audiência 

pública para discutir a questão da “lei do abate” objeto de apreciação no Supremo 

Tribunal Federal. 

Na ocasião houve a apresentação de manifestação da Comissão de Liberdade Religiosa e 

discussão com autoridades e especialistas da Diversidade Religiosa. 

Face o convite enviado também ao CDDR, houve a possibilidade de discutir amplamente 

o tema juntamente com lideranças religiosas. 

O CDDR, assim como a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/DF, se posicionou 

contrário à proposição que classifica o sacrifício ritualístico religioso  como “abate”,  nos 

moldes de como está posto na discussão constante no Supremo Tribunal Federal. 

Participaram da atividade os membros: Bernardo Pablo Sukiennik, Elianildo Nascimento 

(CNRDR e CDDR), Leila Duarte e Talaguibonam Arruda, e ainda, Sérgio Nascimento 

(Coordenador do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR). 

Também destacamos as presenças do presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da 

OAB/DF, Laerte Queiroz e da Delegada Gláucia Cristina, titular da Delegacia para 

Crimes de Intolerância Religiosa – DECRIN.  

 

Registros: 

 



59 
  

  

 

     

Texto:  Elianildo Nascimento / Fotos:  CLR/OAB-DF e Elianildo Nascimento.  
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30.  2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CDDR 

 

Reprodução da Ata da reunião: 

“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.  

“ 
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Fotos:  Elianildo Nascimento e João Breyer. 
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SETEMBRO 

  

31.  BNCC EM DISCUSSÃO NA COMISSÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) realizou uma série de  audiências públicas (AM/ PE/ 

SC/SP) para debater a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ao todo foram realizadas cinco 

audiências, uma em cada região do país. A quinta e última audiência pública, contemplou a 

Região Centro-Oeste e foi realizada no dia 11/09/2017 em Brasília, na sede do Conselho 

nacional de Educação.   

A Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos, no ano de 2016, foi instada a também 

contribuir quando da realização do seminário distrital sobre a BNCC, em especial para tratar do 

tema do ensino religioso nela contido. Todos os estados da federação realização seminários 

específicos para agregar contribuições à segunda versão do texto então em construção. 

Após a publicação da segunda versão do texto ainda em 2016, no mesmo ano houve a 

apresentação de nova versão na qual, aconteceu a retirada do ensino religioso da base, advindo 

uma série de preocupações e questionamentos. 

Em face dos questionamentos, o CNE, realizou audiências públicas com o intuito de receber as 

críticas e sugestões de todos as partes interessadas, e na audiência ocorrida em Brasília, a 

coordenação do CDDR, lá representando o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa 

e também o FONAPER – Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, pode expressar as 

preocupações pela retirada do ER da BNCC, alertando para as graves consequências e requerendo 

o retorno do texto da segunda versão que foi construído entre o MEC e os especialistas da área. 

 

Registros:  

 

 

Textos e Fotos: Elianildo Nascimento. 
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32.  COMISSÃO DE LIBERDFADE RELIGIOSA – OAB FEDERAL  

 

A constituição no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB, da Comissão de Liberdade Religiosa, instituída em 19/09/2017, por ato do 

presidente Cláudio Lamachia, foi mais um ato que esperamos, levará ao fortalecimento 

das ações em prol da defesa da diversidade religiosa, do combate à intolerância e defesa 

da laicidade,  

A relação da criação desta comissão na esfera federal que se soma às já existentes no 

âmbito das seccionais da OAB estaduais em alguns estados, possui estreita relação com 

o CDDR, na medida que o processo de proposição da mesma, bem como as diversas 

gestões neste sentido foram articulados pelo membro Bernardo Pablo Sukiennik, desde o 

ano de 2013, tendo a contribuição e colaboração de diversos atores e instituições, que 

puderam se manifestar à OAB Federal pela criação desta comissão, dentre os quais, outros 

membros do CDDR através de articulações e organismos que contribuíram, a exemplo de  

Elianildo Nascimento (pelo CNRDR) e Tatiane Duarte (REJU/DF – CONIC). 

Registramos ainda, que organismos ecumênicos e inter-religiosos como o CONIC – 

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a Iniciativa das Religiões Unidas – URI 

(por seu Círculo de Cooperação de Brasília), a Organização Nova Consciência (que 

organiza o maior evento internacional anual que inclui a diversidade religiosa), foram 

alguns dos que se manifestaram pela criação da comissão junto à OAB Federal. 

Assim, este é um registro que entendemos necessário face a necessidade de consolidação 

de histórico relativo à diversidade religiosa ao mesmo tempo que demonstra o 

comprometimento e a relevância dos membros do colegiado do CDDR, enquanto 

personagens importantes na construção desta pauta nacional.  

Texto: Elianildo Nascimento.  
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33. CDHM – AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA  

 

Evento que anualmente a Comissão de Direitos Humanos e Minorias - CDHM da Câmara 

Federal em parceria com a sociedade promove, neste ano teve como principal foco os 

gravíssimos casos de agressões e violências contra religiosos de matriz afro-brasileira, 

acontecidos no estado do Rio de Janeiro, em especial o conhecimento público do 

fenômeno dos “traficantes evangélicos”, que já vem sendo objeto de estudo há mais de 

década.  

Foram convidados a discutir os problemas, além do organizador das “Caminhadas contra 

a Intolerância Religiosa” no Rio de Janeiro, Ivanir dos Santos, o CONIC – Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, representado pela pastora Romi Bencke e Perly 

Cipriano, ex-subsecretário  nacional de direitos humanos, dentre outras personalidades e 

organizações.  

Os membros do CDDR presentes destacaram a necessidade de continuidade e ampliação 

de compromissos com esta área dos direitos humanos, para promover conscientização e 

estruturação de respostas do estado à estas demandas. 

Participação dos membros:  Bernardo Pablo, Elianildo Nascimento e João Breyer. 

 

Registros: 
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Texto e Fotos: Elianildo Nascimento – Bunner: CDHM. 
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34. 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR 

  

Reprodução da ata da reunião:  

“Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na Sala 400 

do 4º andar do Anexo Buriti, os membros do Colegiado reuniram-se para cumprir pauta da  8ª Reunião 

Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR. Estiveram presentes os seguintes membros 

do CDDR: pela Sociedade Civil, Membros Titulares:  Bernardo Pablo Sukiennik, Fernando La Rocque 

Couto, Glória Amâncio da Silva com os demais membros com ausências justificadas, Membros Suplentes: 

João Maria Abreu Breyer Júnior, 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 Firmino Pereira do Nascimento (Secretaria de 

Estado da Casa Civil e Relações Sociais). tendo os demais membros estatais justificado respectivas 

ausências. Destacamos ainda, as presenças do Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos, Rodrigo 

Dias e do Coordenador da Coordenadoria de Vulnerabilidade da Subsecretaria de Políticas de Direitos 

Humanos - SUBDH, Alex Nazaré. A reunião contou com as seguintes pautas: Item 1 – Aprovação da Ata 

da 7ª Reunião Ordinária e ainda da Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CDDR, Item 2 – nomeação de 

secretário para a reunião, Item 3 – Apresentação do Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos da 

SEDESTMIDH, Rodrigo Dias; Item 4 – Construção de pauta para atendimento de solicitação do Ministério 

Público do Distrito Federal, relativo à questão de regularização de templos.  Item 5 – Construção de pauta 

para realização de atividade relativa à Diversidade Religiosa e os Direitos Humanos, “Dia Distrital de 

Combate à Intolerância Religiosa” (semana do 25/10) e na semana dos Direitos Humanos em 

dezembro/2017. Assim sendo, procederam-se os trabalhos. Item 6 - Informes gerais. Assim sendo, 

decorreram os trabalhos primeiramente havendo aprovação de inversão de pauta, iniciando com o ITEM 2)  

nomeação do coordenador Elianildo Nascimento para também secretariar a reunião;  na continuidade, a 

reunião já atendeu ao ITEM 3) Apresentação do Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos da 

SEDESTMIDH, Rodrigo Dias. O Subsecretário destacou a importância do tema da diversidade religiosa e 

o combate à intolerância por motivação religiosa, especialmente num quadro onde temos visto um 

incremento destas ocorrências. Ressaltou a importância deste colegiado, que atesta o compromisso do 

Governo do Distrito Federal com o tema, sendo histórica sua implementação. Ressaltou também, o 

reconhecimento ao trabalho que está sendo desenvolvido, a importância e dedicação dos membros estatais 

nas pessoas de Firmino Nascimento, Daniel Costa e Elianildo Nascimento por sua experiência nacional, 

bem como, a capacidade e conhecimento dos membros da sociedade civil, enquanto militantes 

extremamente compromissados com a causa do combate à intolerância religiosa, da defesa da diversidade 

religiosa e defesa da laicidade. Na sequência, o coordenador do CDDR, Elianildo Nascimento, fez um breve 

retrospectivo do trabalho do Comitê desde março de 2017, relatando que as prioridades iniciais foram a 

construção do regimento interno e na sequência a estratégia trienal de ações, ambos previstos no Decreto 

37.056/2016. Mencionou ainda que está em curso a construção de uma minuta de decreto onde a estratégia 

trienal será instituída, se constituindo em norte inicial de política pública do Distrito Federal no campo da 

Diversidade Religiosa, para o qual enquanto colegiado, espera o total apoio do GDF. Na sequência, o Dr. 

Bernardo Pablo Sukiennik, falando em nome dos membros da sociedade civil no CDDR, também ressaltou 

o reconhecimento ao importante trabalho do Colegiado, à sua coordenação, bem como, o chamamento para 

que o Governo do Distrito Federal esteja sempre aberto à esta pauta que tem sua extrema relevância e 

importância. O membro do CDDR João Breyer, também expressou o reconhecimento e sugeriu que 

houvesse posteriormente o desenvolvimento de campanhas de promoção da diversidade religiosa e de 

culturas de paz como forma de atuar na mudança de consciências, pois o preconceito advém da ignorância. 

Houveram ainda falas dos membros Firmino Nascimento e Daniel Costa, enquanto representantes de 

organismos estatais e de Glória Silva, todos ressaltando o reconhecimento ao trabalho desenvolvido e a 

esperança que estes compromissos sejam mantidos. Terminadas as falas, o Subsecretário Rodrigo Dias, 

reiterou seu comprometimento pessoal esse colocou à disposição do colegiado, encerrando assim sua 

participação. Face a inversão de pauta, tivemos a continuidade com o ITEM 6) Informes gerais. A 

coordenação do CDDR, relatou a participação nos eventos promovidos pelo CONIC – Conselho de Igrejas 

Cristãs do Brasil e movimento ecumênico, relativo aos cinquenta anos de ocupação da Palestina, com 

presença do movimento de judeus progressistas e o embaixador da Palestina, realizado no Centro Cultural 
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Jesuíta em 26/09/17; a realização de audiência pública na Câmara Federal, na Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias – CDHM, em 27/09/17, no Plenário 9 da CDHM, articulada pela URI – Iniciativa das 

Religiões Unidas – (CC Brasília), aprovada pela Comissão por requerimento do deputado Luiz Couto 

(PT/PB), que debateu o agravamento das violências com povos de terreiro manifestado pelos casos em 

Nova Iguaçu (RJ) e no Ceará, audiência esta que tiveram as participações dos membros Bernardo Pablo 

Sukiennik, João Breyer e Elianildo Nascimento; também a realização de debate no Instituo Federal de 

Educação – IFB Brasília, em 28/09/17, com o tema de discussão a intolerância religiosa, tendo como 

palestrantes, a sacerdotisa Mãe Dôra, o advogado e membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 

Religiosa – CNRDR e deste colegiado, Elianildo Nascimento e ainda, o advogado presidente da Comissão 

de Liberdade Religiosa da OAB/DF, Laerte Queiroz. Ainda nos informes, a coordenação citou que um 

conjunto de entidade cristãs e inter-religiosas, protocolou junto ao STF – Supremo Tribunal Federal, 

documento que solicita a corte de justiça não venha coibir o sacrifício ritual de animais, questão esta que 

será objeto de avaliação do tribunal sob um tema que ficou conhecido como “abate de animais” para fins 

religiosos. No documento, reitera-se que haja a consideração do caráter laico no estado que não pode 

interferir no pleno exercício das religiões afro-brasileiras. Assinaram o documento: CEBI – Centro de 

Estudos Bíblicos; CENARAB – Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro. Brasileiro; CESE – 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço; Comunidade Bahá’í do Brasil; CONIC – Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil; Fórum Inter-Religioso e Ecumênico do Rio Grande do Sul; Movimento Espírita 

pelos Direitos Humanos; Templo Shin Budista de Brasília e URI – United Religions Iniciative (Círculo de 

Cooperação de Brasília). Também foi informado pelo membro do comitê Bernardo Pablo, a criação na 

esfera federal da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Liberdade Religiosa, pleito 

antigo cuja proposição e processo, teve no citado membro do CDDR o autor e colaboração em articulações 

posteriores pelo membro Elianildo Nascimento. Ainda dentre os informes, após as menções sobre os casos 

de agressões e violências contra religiosos e templos de matriz africana no Rio de Janeiro e no Ceará, a 

coordenação do CDDR, propôs que pudesse o Comitê se pronunciar através de nota pública sobre estes 

acontecimentos e também, sobre a questão citada do “abate” dos animais a ser julgado no STF. O membro 

Daniel Costa, ficou responsável de elaborar a minuta de texto a ser discutida e deliberada pelo colegiado. 

Passou-se então ao ITEM 1). Discussão e aprovação de atas da 7ª Reunião Ordinária do CDDR e da 2ª 

Reunião Extraordinária. De pronto houve a devida aprovação, primeiro da ata da 2ª Reunião Extraordinária, 

realizada em 31/08/17, já também com a aprovação de que na 9º Reunião Ordinária do CDDR, uma das 

pautas seja destinada a apresentação da consultora Andréa Guimarães sobre o relatório da intolerância 

religiosa no Brasil e a construção da REVIR. A coordenação do CDDR solicitou sobrestar até o próximo 

encontro a aprovação da ata da 7º Reunião Ordinária, que aprovou a proposta geral da estratégia 

programática trienal, face haver tido a impossibilidade de concluir as adequações da proposta e minuta de 

decreto, a qual a mesma será encaminhada. Houve o acordo entre os membros que a coordenação e o 

membro Bernardo Pablo, se reunirão para fechar o texto que será compartilhado com todos. Passou-se então 

para o ITEM 4). Discussão para atendimento de solicitação do Ministério Público do Distrito Federal 

relativo a questão da regularização de templos. Foi proposto pela coordenação solicitar agenda com o 

Núcleo de Enfrentamento à Discriminação  do MPDFT para uma apresentação do Comitê, e ainda, levantar 

os contatos das áreas responsáveis na SEGET – Secretaria de Gestão de Territórios e também sendo 

necessário, na Terracap. Serão feitos os contatos e serão chamados os membros João Breyer e 

Talaguibonam Arruda que se dispuseram a colaborar, não havendo qualquer restrição para que outros 

venham se juntar. Por fim, passou-se ao último item da pauta,  ITEM 5).  Início de definições de pauta para 

realização de atividades relativas à Diversidade Religiosa e os Direitos Humanos no “Dia Distrital de 

Combate à Intolerância Religiosa” (semana do 25/10) e na semana dos Direitos Humanos em 

dezembro/2017. Face a proximidade, a discussão se iniciou com a proposta do próximo dia 25/10, “Dia 

Distrital de Combate à Intolerância Religiosa”, que sabemos já terá atividade a ser promovida pela Câmara 

Legislativa – CLDF. A coordenação propôs que pudéssemos promover alguma atividade também no dia 

ou na semana e para tanto, definirá espaço e convidará os membros para na semana entre 09 e 13 de outubro, 

termos uma reunião para discutir e se possível fechar uma programação. A coordenação enviará pelos meios 

eletrônicos ao grupo data e horário e quem se dispuser poderá comparecer. De antemão já fará sondagens 

sobre possíveis participantes que possam ser eventualmente convidados. Quanto às atividades da semana 

dos direitos humanos em dezembro, estas integrarão um conjunto de atividades da Subsecretaria de 

Políticas de Direitos Humanos, e face ser uma das pautas, nada mais conveniente que o CDDR possa 

também propor uma atividade. Também a partir da definição da atividade alusiva à outubro, o colegiado 

por aqueles que se disporem, já poderá iniciar as discussões e proposições, nos moldes dos grupos de 

trabalho informais já trabalhados, para a construção desta programação. O membro Bernardo Pablo, sugeriu 

que pudéssemos fazer o evento na CLDF e colocou-se à disposição para buscar espaço junto a gabinetes de 

deputados. Por fim, fica registrado que foram enviados convites via meio eletrônico, para participação desta 

reunião aos senhores Mário Alcides Medeiros da Silva e Pedro Ferreira, enquanto nomes indicados pela 
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Câmara Legislativa do Distrito Federal e aos advogados Laerte Rosa de Queiroz Júnior e Daniel dos Santos 

Barros, respectivamente, presidente e secretário da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/DF, mas os 

mesmos não puderam comparecer. A reunião foi encerrada às 17:45 horas, sendo que eu, Elianildo da Silva 

Nascimento, pela Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos/SUBDH, lavrei a 

presente Ata.”  

Registro:   

 

 

Fotos: Elianildo Nascimento. 
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35.  IFB BRASÍLIA PROMOVE DEBATE SOBRE INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA   

 

Discussão promovida pelo espaço acadêmico em face dos casos e acontecimentos 

violentos no Rio de Janeiro. 

Foram convidados o Comitê Nacional de respeito à Diversidade Religiosa -  CNRDR e 

coordenação do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR, liderança religiosa 

(Mãe Dora) e a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/DF. 

Em um espaço de profunda interação com a comunidade acadêmica, o debate trouxe à 

tona os diversos nuances e desafios que a diversidade religiosa enfrenta, dialogando a 

partir dos casos com a necessidade de desenvolvimento de ações e políticas que possam 

responder à altura aos problemas enfrentados. 

 

Registros:  

   

  

Texto: Elianildo Nascimento / Fotos: Elianildo Nascimento e  URI Brasília. 
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OUTUBRO  

 

36. MARCHA PELA INTEGRIDADE DOS TERREIROS  

 

Na semana  que na esfera distrital foi instituído o “Dia de Combate à Intolerância 

Religiosa no DF” (25/10) e em face a grande repercussão nacional de ataques à templos 

de matriz africana no Rio de Janeiro, lideranças religiosas promoveram a “Marcha pela 

Integridade dos Terreiros”, realizada no dia 18/10/17. 

A participação da Federação de Umbanda e Candomblé e lideranças religiosas, marcaram 

a marcha, que também teve a solidariedade de representantes de outros segmentos 

religiosos. 

Participação dos membros: Adna Santos e Aristóteles Talaguibonam Arruda  

 

Registros: 

  

Texto: Elianildo Nascimento / Fotos: Thelma Melo. 
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37. DIÁLOGOS COM O COMITÊ DISTRITAL DA DIVERSIDADE 

RELIGIOSA 

(DIA DE COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO DISTRITO 

FEDERAL)  

 

Reprodução da ata da atividade:  

“Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, no Auditório 

das Comissões da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, os membros do Colegiado reuniram-se 

para cumprir pauta do “1º Diálogos com o Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR”, atividade 

alusiva ao “Dia de Combate à Intolerância Religiosa do Distrito Federal”, dia 25 de outubro, instituído pela 

Lei Distrital nº 5690/2016. Estiveram presentes os seguintes membros do CDDR: pela Sociedade Civil, 

Membros Titulares:  Bernardo Pablo Sukiennik, Hoeck Miranda, Glória Amâncio da Silva com os demais 

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

membros com ausências justificadas. Com participação dos Representantes Governamentais Titulares: 

Elianildo da Silva Nascimento (SEDESTMIDH/Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos) e 

Elissandra Ribeiro Santos (Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente). Tendo os demais membros 

estatais justificado respectivas ausências. Representantes Governamentais Suplentes: Victor Hugo de 

Oliveira Carmélio (Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente). A atividade foi iniciada sob a direção 

do coordenador do CDDR, Elianildo Nascimento, que compôs uma mesa com os membros Bernardo Pablo 

Sukiennik e Glôria Amâncio para falarem pelo Comitê, Patrícia Zaponni, representando o deputado Lira, 

vice-presidente da Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa, e por fim, o presidente da Comissão de 

Liberdade Religiosa da OAB/DF, Laerte Queiroz. Destacamos das intervenções e sugestões apresentadas 

os seguintes pontos: que possam vir a ser organizados outros encontros desta natureza, em locais mais 

acessíveis à sociedade ou descentralizado; que possa o colegiado se manifestar sobre questões como a 

decisão do STF acerca do ensino religioso confessional; que hajam novos encontros que possibilitem 

aprofundamento com o segmento acadêmico; que possam trabalhar atividades que tragam informações, 

pesquisas sobre a intolerância religiosa; que possa haver um diálogo com o levantamento de templos de 

matriz africana no DF para buscar informações sobre casos de intolerância; que o colegiado possa apoiar a 

denúncia que será encaminhada à Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca dos ataques à templos 

de matriz africana; que possa haver divulgação de informações acerca da questão da regularização de 

templos no DF.   “ 

 

Registros:  
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Fotos: Elianildo Nascimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
  

 

38.  CLDF - DIA DISTRITAL DE COMBATE À INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA 

 

Promovida pela CLDF, por sua Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa e Fórum e 

Diversidade Religiosa da CLDF, o evento alusivo ao “Dia de Combate à Intolerância 

Religiosa no DF”, instituído pela Lei Distrital nº 5690/2016, iniciativa do deputado 

distrital Lira, foi lembrado com a apresentação e adesão do “2º Pacto pela Liberdade 

Religiosa do DF”, documento de intenções envolvendo diversos setores públicos como a 

própria CLDF, ouvidorias, governo distrital, Defensoria Pública, etc. 

O evento também promoveu a entrega de homenagens a diversas autoridades e lideranças 

religiosas, compromissadas com a defesa da diversidade religiosa, dentre os quais, 

membros do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR. 

Destacamos as representações da Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos,  pelo Subsecretário Vitor Nunes, o Ouvidor da CLDF, deputado Chico 

Leite, a titular da delegacia responsável pelos crimes de intolerância religiosa, DECRIN, 

Draª  Gláucia  Cristina, a procuradora Liz-Elaine de Silvério do Núcleo de Enfrentamento 

à Discriminação do MPDFT, Sérgio Nascimento da Assessoria Nacional da Diversidade 

Religiosa, Ministério dos Direitos Humanos, a então Secretária Nacional de Direitos 

Humanos, Flávia Piovesan, o presidente da Fundação Palmares, entre outros. 

Dentre os compromissos propostos no 2º Pacto pela Liberdade Religiosa do DF, consta a 

estruturação na esfera distrital de uma rede que possa receber denúncias relativas à 

intolerância religiosa, proposta esta que o CDDR irá encampar e contribuir para sua 

construção. 

Participaram das atividades os membros: Bernardo Pablo Sukiennik (um dos 

organizadores do evento), Elianildo Nascimento, Fernando La Rocque Couto 

(homenageado) e João Breyer.  

 

 

 



75 
  

Registros:  

 

 

 

 

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento . 
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39. IFB BRASÍLIA – DEBATE SOBRE RACISMO RELIGIOSO 

  

Em decorrência da grande repercussão do primeiro debate promovido pelo Instituto 

Federal de Brasília  sobre a temática da intolerância religiosa, o instituto promoveu nova 

atividade, desta feita trabalhando o tema do racismo religioso, a interface indissociável 

da intolerância que atinge às religiões afro-brasileiras. 

Destacamos a participação da membro do CDDR, Janaina Bittencourt, enquanto 

palestrante do evento.  

 

Registro: 

 

Bunner: IFB Brasília.  
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NOVEMBRO    

 

40.  9ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR 

 

Reprodução da ata da reunião: 

Aos três dias do mês de novembro 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  9ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR. Estiveram presentes 

os seguintes membros do CDDR: pela Sociedade Civil, Membros Titulares:  Bernardo Pablo Sukiennik, 

Hoeck Miranda, Fernando La Rocque Couto, Leila Duarte, com os demais membros com ausências 

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

justificadas. Com participação dos Representantes Governamentais Titulares: Elianildo da Silva 

Nascimento (SEDESTMIDH), tendo os demais membros estatais justificado respectivas ausências. 

Destacamos ainda, as presenças da Drª Daniely Cristine, Secretária da Comissão da Ouvidoria da CLDF e 

da Drª Andrea Guimarães, Consultora da UNESCO que desenvolve trabalho junto ao Ministério dos 

Direitos Humanos no campo da Diversidade Religiosa. A reunião contou com as seguintes pautas: Item 1 

– Escolha de secretário para registro de Ata; Item 2 – Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária; Item 3 – 

Leitura e aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária; Item 4 – Apresentação Relatório sobre Intolerância 

Religiosa no Brasil e construção do RIVIR, pela Consultora da UNESCO, Andrea Guimarães – Área da 

Diversidade Religiosa do Ministério dos Direitos Humanos; Item 5 – Discussão sobre atividades na semana 

dos direitos Humanos (dezembro 2017);  Item 6 – Criação de pauta no Ministério Público do Distrito 

Federal – MPDFT e Item 7 – Informes gerais. A reunião foi iniciada com a definição do Item 1) havendo 

deliberação para que a coordenação proceda os registros para Ata. Na sequência, os Itens 2 e 3) aprovação 

das Atas da 7º e 8ª reuniões ordinárias do CDDR foram sobrestadas face não haver atingido o quórum 

necessário, ficando como pautas da próxima reunião. Item 4) Passou-se a apresentação do relatório 

preliminar sobre a intolerância religiosa no Brasil, apresentado pela consultora da Unesco, Andrea 

Guimarães, que explicitou os pormenores da pesquisa desenvolvida através de projeto desenvolvido pela 

então Secretaria Especial de Direitos Humanos, hoje, Ministério dos Direitos Humanos. Ressaltou na 

apresentação dentre outros pontos, que o trabalho abrangeu pesquisa a partir dos dados do Disque 100, mas 

também ampliada para a percepção dos casos e violências relativas à intolerância religiosa apresentadas 

pelos organismos jornalísticos na esfera nacional, bem como, a existência de trabalhos acadêmicos voltados 

à área. A pesquisa também identificou a realidade nas esferas públicas, em especial a inexistência de 

espaços direcionados ao atendimento a este campo dos direitos humanos. Relatou que a pesquisa 

desenvolvida embora tenha se debruçado sobre dez estados com maiores índices de casos registrados, havia 

o reconhecimento da existência de grande subnotificação, ou seja, que muitas das ocorrências sequer 

chegam a ser registradas ou identificadas como tal. Tal subnotificação, advém em muito de imenso 

desconhecimento por parte de agentes públicos de diversas áreas, motivo pelo qual entende que poderia 

haver ações que propiciassem apropriação do tema por parte dos diversos organismos. Além das ações que 

novamente estão sendo trabalhadas, relativas ao fomento à instituição e fortalecimento dos espaços 

concernentes à diversidade religiosa, que estão sendo articuladas pela consultoria, também houve 

sensibilização e recomendações para que pudesse ser construída rede nacional de atendimento às vítimas 

da intolerância religiosa, proposta esta, já pensada e apresentada desde 2015, que vem ser retomada. Após 

esta apresentação geral, que ressaltou ser ainda prévia do relatório final a ser apresentado, houveram 

explicitações de situações específicas nos estados, havendo na sequência a apresentação de proposições 

para fortalecimento da atuação no âmbito do Distrito Federal, a começar pela proposição de fortalecer e 

referenciar a Ouvidoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para recebimento de demandas relativas 

à intolerância religiosa. Neste sentido o membro Pablo Sukiennik reiterou a disponibilidade da professora 

Maria Diniz, da Ouvidoria Nacional, que trabalhou na Assessoria de Diversidade Religiosa do hoje, 

Ministério dos Direitos Humanos, e ainda, do Coordenador do CDDR, na qualidade de membro do Comitê 

Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, em colaborar com o aludido órgão na promoção 

de um curso ou treinamento, assim como os já realizados para os atendentes do Disque 100. Na discussão 
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a membro do CDDR, Drª Leila Duarte, informou que está se estruturando a REDE OUVIR, no âmbito do 

DF, congregando as ouvidorias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Governo do 

Distrito Federal e da Câmara Legislativa – CLDF, de maneira que aproveitando esta coordenação de 

esforços, poderíamos propor a inclusão da recepção de denúncias ligadas à intolerância religiosa de forma 

coordenada, deixando a Ouvidoria do CLDF como referência, bem como, que estes organismos pudessem 

integrar uma rede de prevenção e atendimento às vítimas de intolerância religiosa no DF. Assim, se propôs 

que na próxima reunião estes órgãos sejam convidados para reunião ordinária onde a pauta será a rede DF. 

Também a partir das discussões, a consultora Andrea Guimarães sugeriu que pudesse o CDDR também 

instar o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, caso não tenha feito, a suscitar 

que   organismos nacionais vinculados a prestação da justiça e correlatos, bem como polícias, venham 

inserir em seus currículos de formação a pauta da diversidade religiosa. O membro Pablo Sukiennik, propôs 

que o CDDR já começasse a pensar agenda para o ano de 2018, relativa a busca de emendas no orçamento 

para realização de projetos. O Item 5) Discussão sobre atividades na semana dos direitos Humanos 

(dezembro 2017), foi discutido e a coordenação do CDDR propôs que antes do final de novembro, reúna-

se um GT informal que tratará da programação, de antemão ficando definido que haverá espaço para uma 

apresentação atualizada do relatório sobre a intolerância religiosa no Brasil por parte da consultora Andrea 

Guimarães, independente de outras definições. Quanto ao Item 6), relativo a pauta com MPDFT, reiterou-

se que sejam possibilitadas agenda para tratar das recomendações. Por fim, dentre os Item 7) os informes 

gerais, foi informado a realização de evento na Câmara Federal no dia 08 de novembro, dedicado ao tema 

direitos humanos e diversidade religiosa, organizado conjuntamente com as comissões de direitos humanos 

da Câmara e Senado, Comissão de Legislação Participativa da Câmara e CONIC – Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil, Comunidade Bahá’i, Iniciativa das Religiões Unidas – URI Brasília e REJU – 

Rede Ecumênica da Juventude DF. Por fim, ficou expresso o agradecimento ao gabinete do deputado Lira 

e sua assessora Patrícia Zapponi, pelo espaço cedido. O coordenador indagou aos presentes, se concordam 

de que esta reunião fique em sessão permanente durante os próximos trinta dias. Os membros que assinarem 

a lista de presença mas não constam na nominata do início da Ata, concordaram com as deliberações 

tomadas nesta reunião. A reunião foi encerrada às 18:00 horas, sendo que eu, Elianildo da Silva 

Nascimento, pela Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos/SUBDH, lavrei a 

presente Ata.”  
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41.  COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS DA CÂMARA FEDERAL E 

SENADO REALIZAM  “FÓRUM NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

“– SEMINÁRIO SOBRE DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE 

RELIGIOSA 

  

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal juntamente com a 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa  do Senado Federal, e ainda, a 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara, organizaram e propuseram o “Fórum 

Nacional de Direitos Humanos”. 

A proposta foi promover avaliações e apresentar propostas de atuação para o ano de 2018. 

O movimento inter-religioso pela da Iniciatva das Religiões Unidas - URI Brasília, 

juntamente com CONIC e Comunidade Bahái, com apoios  do Comitê Nacional de 

Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR e CDDR, organizaram proposta específica 

para debater a Diversidade Religiosa, com participação de estudiosos e pesquisadores que 

abordaram temas cuja influência religiosa tem promovido tensões sociais. 

Assim, o evento realizou-se no dia 08/11/2017, e foram abordados os direitos da mulher, 

a intolerância religiosa e seu nexo com o preconceito racial, os direitos LGBTs e dos 

povos indígenas. 

Buscando aprofundar o debate sobre "Qual o papel da religião na sociedade?" , a 

programação propiciou  fazemos uma ponte com todos os desafios que temos onde 

religiões e igrejas são constantemente fomentadoras do preconceito, da violência e do 

ódio, atuando dentre outras maneiras através da instituição de influência religiosa nas 

esferas estatais. 

Para a nossa discussão, foram convidados  não religiosos, mas sim, representantes dos 

setores que sofrem ataques dos grupos religiosos conservadores  e fundamentalistas. 

A mesa foi comporta pelas organizações e pessoas:   

 
Indígenas - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB – Júnior Xucuru 

UnB – Grupo Kalundu (abordando direitos humanos/intolerância religiosa/racismo) 

Movimento LGBT – Professor Christian Flávio 

Mediadora: Ph.D. Marga Janete Stroher  - Teóloga e ex-coordenadora nacional do CNRDR/Assessoria 

Diversidade Religiosa SEDH. 
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Participaram os membros: Bernardo Pablo Sukiennik, Elianildo Nascimento, Fernando 

La Rocque e João Breyer.  

 

Registros:  
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Texto e Fotos:  Elianildo Nascimento – Bunners: CDHM e Bernardo Pablo Sukiennik  
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42.   10ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR 

 

Ata da reunião. 

“Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na Sala 

400, Anexo Buriti, 4º andar, os membros do Colegiado reuniram-se para cumprir pauta da  10ª Reunião 

Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR. Estiveram presentes os seguintes membros 

do CDDR: pela Sociedade Civil, Membros Titulares: Adna Santos de Araújo, Bernardo Pablo Sukiennik, 

Hoeck Miranda, Fernando La Rocque Couto, Leila Duarte, com os demais membros com ausências 

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

justificadas. Com participação dos Representantes Governamentais Titulares: Elianildo da Silva 

Nascimento (SEDESTMIDH), tendo os demais membros estatais justificado respectivas ausências. 

Destacamos ainda, as presenças da Drª Rose Meire Cyrillo, Procuradora de Justiça e Ouvidora do MPDFT; 

Drª Karoline Ribeiro Leal, Comissão de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal; Drª 

Liz Elaine Mendes, Procuradora do MPDFT, Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação 

– NED; Drª Daniely Cristine, Secretária da Comissão da Ouvidoria da CLDF; Thiago Brandão 

representando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF; Flávia 

Guimarães da Ouvidoria da Sedestmidh e Dr. Paulo Suzano, representando a Comissão de Liberdade 

Religiosa da OAB/DF. A reunião contou com as seguintes pautas: Item 1 – Escolha de secretário para 

registro de Ata; Item 2 – Leitura e aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária; Item 3 – Leitura e aprovação 

da Ata da 8ª Reunião Ordinária; Item 4 – Leitura e aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária; Item 5 – 

Apresentação dos representantes das instituições que formarão a Rede de Proteção às Vítimas de 

Intolerância Religiosa na esfera distrital REPROVIR/DF; Item 6 – Informes sobre atividades da semana de 

direitos humanos e Item 7 – Informes gerais. A reunião foi aberta de pronto com o colegiado designando o 

coordenador para anotações da ata e propondo inversão de pauta devidamente aceita, iniciando as 

discussões com o Item 5 ) Apresentação dos representantes das instituições que formarão da 

REPROVIR/DF. A conversa foi iniciada com uma contextualização pelo membro Bernardo Pablo 

Sukiennik, sobre a proposta, mencionando que a proposição da rede na esfera distrital está previsto no 

segundo pacto de compromissos pela diversidade religiosa, celebrado no último dia 25 de outubro (Dia 

Distrital de Combate à Intolerância Religiosa), referendado pela CLDF, TJDFT, Defensoria Pública, GDF 

(pela SAMIDH - Secretaria Adjunta de Direitos Humanos), Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/DF, 

dentre outros organismos. A proposta se baseia em projeto advindo do Comitê Nacional de Respeito à 

Diversidade Religiosa – CNRDR e tem no Distrito Federal sua primeira possibilidade de estruturação no 

âmbito de um ente federado. Na sequência, ocorreu uma rodada de apresentações, começando pelas 

autoridades convidadas, que respectivamente fizeram inicialmente um breve relato acerca das respectivas 

atuações, fluxos, destacando o fato da inexistência de demandas no campo da intolerância religiosa. Esta 

coordenação explicitou que no campo da diversidade religiosa e ocorrências relativas à intolerância 

religiosa na esfera nacional, somente a partir do ano de 2012 foi instituído no Disque 100 nacional o campo 

específico para estas denúncias, tendo a partir de então aumentado anualmente o número de denúncias. 

Explicou que há ainda imenso desconhecimento sobre a pauta, inclusive por parte dos organismos 

institucionais, sendo complementado pela Procuradora Liz Elaine que lembrou que na esfera nacional, 

anteriormente, chegavam ao Disque 100 nacional uma denúncia a cada três dias e agora, diariamente 

chegam novas denúncias. Foram elencados a partir das discussões, um roteiro de ações que poderá nortear 

a rede, a começar pelo processo de definições e construções para sua própria formação, havendo a sugestão 

da Procuradora, Drª Liz Elaine Mendes (NED – MPDFT), que pudéssemos buscar apoio junto à Fiocruz, 

especialmemte no campo da capacitação sobre formação de redes, já se dispondo a contatar o órgão; a 

inserção nos mecanismos de recepção de denúncias, ouvidorias, Disque 156, do campo relativo à 

intolerância religiosa e assuntos conexos; a necessidade de capacitação sobre o tema junto aos setores que 

farão a recepção das denúncias; o mapeamento dos espaços existentes que poderão contribuir para a 

resolução das demandas (atendimento jutídico/ psicológico/organismos inter-religiosos, ecumênicos, 

possíveis parceiros, etc); mecanismos para levantamento de dados e respectivas análises; ações de 

prevenção (cursos/ seminários, etc). Como encaminhamentos iniciais, o NED/MPDFT, pela Procuradora 

Liz Elaine, se dispôs a contatar a Fiocruz e marcar uma agenda a ser informada ao grupo; o CDDR, buscará 

conatar o presidente da Rede Ouvir que reunirá as ouvidorias do governo distrital, CLDF, MP, Defensoria 

Pública, que está em processo de construção, para que venha integrar a rede. Pelo CDDR, foi informado 
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que as reuniões relativas a Reprovir, terão agendas próprias, independente das reuniões ordinárias e trabalho 

do colegiado. Na sequência, passaram-se aos demais itens da pauta Item 2, Item 3 e Item 4, respectivamente, 

aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária, aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária e aprovação da Ata 

da 9ª Reunião Ordinária, tendo sido dispensada a leitura das mesmas. Passou-se ao Item 6) Informes sobre 

atividades da semana de direitos humanos, em especial à proposta do CDDR participar da 12ª Reunião 

Ordinária do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, como espaço de interação 

e em face ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, apresentada pelo coordenador do CDDR, também 

membro do CNRDR, já acatada e aprovada. A atividade conjunta será no dia 12/12, a partir das 16:00 h, já 

constando na programação. Item 7 – Informes gerais. Sessão Solene na Câmara Federal pelos 200 anos de 

Bahhá’ú’llah (29/11/17), a Roda de Conversa: Gênero e Direitos a se realizar na Catedral Anglicana 

(05/12/17); audiências na Câmara e Senado pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos e lançamento de 

documentário sobre intolerância religiosa na CLDF (11/12/17). A reunião foi encerrada às 18:15 horas, 

sendo que eu, Elianildo da Silva Nascimento, pela Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos/SUBDH, lavrei a presente Ata. “ 

Registros:  

 

Fotos: Elianildo Nascimento 
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43. SESSÃO SOLENE PELOS 200 ANOS DO NASCIMENTO DE 

BAHHA’Ú’LLÁH 

 

Em 29/112017, por iniciativas dos deputados federais Luiz Couto (PB) e Érika Kpkay 

(DF), foi realizada sessão solene na Câmara Federal para lembrar o nascimento de 

Bahhá’ú’lláh, fundador da  Fé Bahá’i. 

A Fé Bahá’i nasce no Irã, na metade do século XIX e trouxe dentre suas proposições e 

princípios, a unidade entre as religiões, dentre outros pontos, de forma que globalmente, 

seus membros sempre são bastante atantes nas causas que envolvem o diálogo inter-

religioso, a defesa dos direitos humanos e claro, a diversidade religiosa. 

Participaram da atividade os membros:  Elianildo Nascimento e Hoeck Miranda. 

 

Registros:  

 

Foto: Site oficial da Comunidade Bahá’i do Brasil.  
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44. LIBERDADE RELIGIOSA NA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DA 

ADVOCACIA BRASILEIRA  

 

Durante a XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em São Paulo, ocorreu 

a reunião do primeiro Colégio de Presidentes de Comissões de Liberdade Religiosa, no 

dia 29/11/17.    

O fundador da Comissão de Liberdade da OAB/DF, Bernardo Pablo Sukiennik, membro 

do CDDR e também presidente do Observatório da Liberdade Religiosa (OLIR), 

participou dos debates, apresentando aos participantes a experiência bem-sucedida do 

“Pacto pela Liberdade Religiosa e Laicidade do Distrito Federal”, que já se encontra na 

2ª edição; e as atuais articulações para a criação da “Rede de Proteção às Vítimas de 

Intolerância Religiosa (REPROVIR/DF)”, fomentadas inicialmente pelo Comitê Distrito 

da Diversidade Religiosa. 

Na ocasião, o membro do CDDR Pablo Sukiennik,  juntamente com o Dr. Jáder de 

Macedo Jr., Brandão, vice-presidente e secretário geral da comissão de liberdade religiosa 

da OAB/SP, redigiram as proposições aprovadas na reunião, com destaque para a 

recomendação de criação de comissão de liberdade religiosa em todas as OABs do Brasil. 

A conferência se constitui num espaço de reflexão sobre questões que envolvem a 

profissão, proporcionando o acompanhamento da evolução do Direito brasileiro e sua 

relação com temáticas que se destacam no cenário político-social do país. O evento ocorre 

cada 3 anos e é organizado pelo Conselho Federal da OAB. 

Neste ano de 2017, houve a instituição na esfera do Conselho Federal da OAB, da 

Comissão de Liberdade Religiosa, processo que tramitava desde 2013, tendo sido 

instaurado pelo membro do CDDR, Pablo Sukiennik, se constituindo em mais uma 

instância onde as questões da diversidade religiosa, combate à intolerância e defesa da 

laicidade serão objeto de atuação.  

O primeiro presidente designado da Comissão de Liberdade Religiosa Federal foi o 

membro do Conselho Federal da OAB/DF, Félix Pallazo, e a instituição da referida 

comissão ocorreu pela exaração da Portaria  195/2017. 

 

Fonte: OLIR – Observatório da Liberdade Religiosa   
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Registro: 

 

Texto: Elianildo Nascimento / Foto: OLIR.   
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DEZEMBRO  

 

45. RODA DE CONVERSA: GÊNERO  E DIREITOS  

 

Dentre os maiores desafios que nossa moderna sociedade permanece enfrentando, temos a 

necessidade de conhecimento acerca das questões de gênero, enquanto mecanismo capaz de 

atuar contra as violências, os preconceitos, as discriminações e desigualdades. 

Diversos espaços religiosos, bem como, organismos atrelados à religiões, igrejas ou 

lideranças deste campo,  tem se constituído em verdadeiras trincheiras de um obscurantismo 

que insiste em negar e reconhecer papeis, em especial o das mulheres, de maneira que a roda 

de conversa, promovida em um ambiente de uma igreja cristã, de confissão anglicana, veio 

concretamente demonstrar há esperança. 

Toda conversa abordou todos os nuances que envolvem os estudos sobre gênero, tendo como 

uma das expositoras a participante do CDDR, Tatiane Duarte. 

Participaram do evento os membros: Elianildo Nascimento e Tatiane Duarte.  

Registros: 

 

 

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento – Bunner: IEAB. 
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46. CDHM - CÂMARA FEDERAL – SEMINÁRIO VIOLAÇÕES E 

RESISTÊNCIAS NOS 69 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

A CDHM para lembrar o “Dia Internacional de Direitos Humanos”, promoveu o seminário 

“Direitos Humanos no Brasil: violações e resistências nos 69 anos da Declaração Universal 

de Direitos Humanos” 

A Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e a coordenação do CDDR foram 

convidados a participar do evento, trazendo um balanço das ações trabalhadas pelas pautas.  

Diversas autoridades participaram do seminário, promovendo uma retrospectiva dos fatos e 

alertando os desafios, dentre os quais representantes da Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão do Ministério Público Federal; Sistema Nações Unidas no Brasil e Representante-

Residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil; 

Conselho Nacional de Direitos Humanos; Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura do Ministério dos Direitos Humanos; Conselho Federal de Medicina; Comitê Goiano 

de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno, entre outros. 

A coordenação do CDDR, também representando o Comitê Nacional de Respeito à 

Diversidade Religiosa, pode fazer um breve relato dos pontos em destaque no campo da 

diversidade religiosa, como a produção relatório sobre a intolerância religiosa no Brasil e a 

atuação dos comitês estaduais e distrital de diversidade religiosa. 

A audiência foi proposta pelo deputado e ex-ministro, Patrus Ananias (MG) e a direção dos 

trabalhos foi coordenada pelo presidente da CDHM, deputado Paulão (AL). 

O CDDR foi representado por seu coordenador. 

 
Registros:  

 

Texto e Fotos:  Elianildo Nascimento.  
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47. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DO SENADO  

 

Ações dos movimentos negros organizados, das religiões de matriz africanas e das 

comunidades quilombolas em relação às políticas públicas e ações afirmativas 

direcionadas para esses setores da sociedade brasileira", foram discutidas em audiência 

pública proposta pelo Senador Paulo Paim (RS), realizada em 07/12/17 na Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. 

Foram convidados: Juvenal Araújo Junior • Secretário Nacional de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial Luana Maira Silva Vieira • Assessora Técnica do Gabinete da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR Mãe Baiana 

(CDDR) • Yalorixá Matriz Africana Patrícia Zapponi • Consultora Legislativa em 

Direitos Humanos e Africanidade da Secretária da Frente Parlamentar em Diversidade da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal Representante da Coordenação-Geral de 

Educação para as Relações Étnico Raciais. 

Participação dos membros Adna Santos e Janaina Bittencourt. 

 

Fonte: Senado Federal.  
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48.  DOCUMENTÁRIO SOBRE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 

No dia 11/12/17, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, foi 

lançado o documentário “Intolerância Religiosa nas Religiões de Matrizes Africanas”, 

sob a direção de Márcia Torres e imagens de Wagner Augusto. 

O documentário contou com o apoio da Central Organizada de Matrizes Africanas – 

Afrocon, na pessoa de Patrícia Zapponi, uma das fundadoras do Fórum de Diversidade 

Religiosa da CLDF,  e ainda,  da Federação de Umbanda e Candomblé do Planlto Central 

e Entorno, enquanto organismos interessados em atuar na conscientização e respeito pelas 

religiões que professam. 

Participaram do evento enquanto CDDR: Bernardo Pablo Sukiennik e Elianildo 

Nascimento. 

 

Registros: 

   

 

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento – Bunner: Gabinete deputado Lira. 
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49. ATIVIDADE CONJUNTA CNRDR E CDDR 

 

O Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR apresentou ao Comitê Nacional de 

Respeito à Diversidade Religiosa – CNRDR, a proposta de uma atividade conjunta enquanto 

momento para lembrar o “Dia Internacional dos Direitos Humanos” e ao mesmo tempo, trocar 

experiências e informações acerca das ações. 

A proposição foi plenamente aprovada e o encontro ocorreu durante a 12ª Reunião Ordinária 

do CNRDR, no dia 12/12/17, propiciando a possibilidade de diálogos e discussões sobre o 

estágio dos colegiados no Brasil, as atuações do CDDR e debates sobre pautas do CNRDR. 

Participaram do encontro os membros: Bernardo Pablo Sukiennik, Elianildo Nascimento e 

João Breyer.  

Registros: 

 

 

 

Texto e Fotos: Elianildo Nascimento. 
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50. PSICOLOGIA E RELIGIOSIDADE   

 

No dia 14/12/17, o Conselho Regional de Psicologia do DF (CPR01/DF) apresentou a 

recém-criada Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade (CEPR), coordenada pela 

professora Marta Helena de Freitas.  

O CRP01/DF considerou os impactos da religiosidade na atuação do psicólogo; a ainda 

incipiente abordagem do tema; e a elevada mobilização dos profissionais em torno do 

assunto na decisão de criar a nova comissão.  

Inicialmente, a CEPR fará um levantamento das questões relevantes e das implicações 

profissionais neste campo, buscando contribuir na capacitação profissional. Espera 

também se tornar um espaço de diálogo com a realização de eventos e debates.  

Após o evento, a coordenadora da CEPR convidou o membro do CDDR, Bernardo Pablo 

Sukiennik, do Observatório da Liberdade Religiosa (OLIR) para integrar-se à comissão 

como membro colaborador.  

Fonte: OLIR – Observatório da Liberdade Religiosa.    
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51.  11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDDR  

 

Reproduzimos Ata da reunião: 

“Aos quinze dias do mês de dezmbro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sede do  

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC, os membros do Colegiado reuniram-se para 

cumprir pauta da  11ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR. Estiveram 

presentes os seguintes membros do CDDR: pela Sociedade Civil, Membros Titulares: Bernardo Pablo 

Sukiennik, Hoeck Miranda, Fernando La Rocque Couto, com os demais membros com ausências 

justificadas, Membros Suplentes: João Maria Abreu Breyer Júnior e Tatiane Duarte, com os demais 

membros com ausências justificadas. A reunião contou com as seguintes pautas: Item 1 – Escolha de 

secretário para registro de Ata; Item 2 – Leitura e aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária; Item 3 – 

Planejamento 2018; Item 4 – Informes gerais. A reunião foi aberta de pronto com o Item 1)  colegiado 

designando o coordenador para anotações da ata. Na sequência se passou ao Item 2)  com a aprovação da 

Ata da 10ª Reunião Ordinária, dispensada a leitura. Passou-se à discussão do planejamento para 2018, mas 

antes a coordenação do CDDR, apresentou as linhas gerais da minuta de relatório das atividades em 2017, 

que será complementado e encaminhado ao colegiado. Assim, foram discutidos os seguintes pontos 

relativos ao planejamento: deverá se pautar pelo Texto Trienal, somando-se o calendário de reuniões 

ordinárias; deveremos designar membros pra acompanhamento e atuação junto ao Reprovir/DF; que o 

colegiado possa se apropriar de conhecimentos acerca dos andamentos e processos relativos a busca de 

emendas para atividades do CDDR; que poderemos organizar atividade, estruturando projeto cujos recursos 

serão buscados no transcurso do ano bem como a construção de parcerias; ficou definido que no próximo 

dia 21/12/17,às 16:00 horas, haverá reunião de Grupo de Trabalho informal para s debruçar no Texto 

Trienal e a partir dele priorizar a definição do planejamento 2018 do CDDR. O coordenador do colegiado 

informou que já estão sendo feitas tratativas para a realização das atividades alusivas ao Da Nacional de 

Combate à Intolerância Religiosa (21 de janeiro). Item 4 – Informes. Neste dia 18/12/17, a Procuradora, 

Drª Liz Elaine Mendes (NED – MPDFT), em cumprimento ao encaminhamento da 10ª Reunião Ordinária 

do CDDR, de que ficaria responsável por chamar reunião com representante da Fiocruz para tratar da 

Reprovir, está já definida e convocada. O CDDR registra os agradecimentos ao Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC, nas pessoas da Pastora Romi Bencke e Leila Gomes Apolinário, pelo 

constante apoio e disponibilização do espaço pra a reunião.A reunião foi encerrada às 18:35 horas, sendo 

que eu, Elianildo da Silva Nascimento, pela Secretaria Adjunta da Mulher, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos/SUBDH, lavrei a presente Ata “   

Registros:  

 

Fotos: Elianildo Nascimento. 
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52. FUNDAÇÃO PALMARES - CONFERÊNCIA SOBRE IGUALDADE 

RACIAL, PRECONCEITOS E INTOLERÂNCIA  

 

A Fundação Palmares promoveu em 16/12/17, conferência livre abodando em suas 

discussões os preconceitos e intolerâncias de cunho racial, religioso e para com as 

comunidades LGBTs. 

Para a discussão, três membros do CDDR, foram convidados por suas respectivas 

atuações e conhecimentos acerca das intolerâncias e violências enfocadas. 

Estas conferências livres, levarão propostas e contribuições para a Conferência Nacional 

da Igualdade Racial a se realizar em 2018. 

Destacamos as participações enquanto palestrantes dos membros do CDDR: Adna 

Santos, Daniel Costa e Janaina Bittencourt.  

 

Registros: 

 

Fotos: Adna Santos – Fundação Palmares. 
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53.  REDE DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

DO DISTRITO FEDERAL – REPROVIR/DF  

 

Rede de Proteção às Vítimas de Intolerância Religiosa (REPROVIR/DF) 

Proposta apresentada quando da formulação do  “2º Pacto Distrital pela Liberdade e 

Diversidade Religiosa” pelo qual o CDDR iniciou articulação. 

A Rede de Proteção às Vítimas de Intolerância Religiosa do Distrito Federal 

(REPROVIR/DF) promove a atuação articulada entre instituições formuladoras, 

fiscalizadoras e executoras de políticas voltadas para a liberdade e diversidade religiosa, 

combate à intolerância religiosa e defesa da laicidade estatal, visando ao desenvolvimento 

de estratégias efetivas de encaminhamento das ocorrências; a responsabilização dos 

agressores e, se possível, a assistência multidisciplinar às vítimas”.  

Em 18/12/17 no MPDFT, no Núcleo de Direitos Humanos, sob a articulação da 

Procuradora Liz Elaine,  foi realizada reunião com presença de representante da Fiocruz, 

Tatiana Novaes, de membros do CDDR, Bernardo Pablo Sukiennik, Elianildo 

Nascimento e Leila Duarte, e ainda, representante da Ouvidoria da CLDF, para 

continuação das articulações atinentes ao Reprovir/DF, havendo uma apresentação geral 

pela especialista em redes da Fiiocruz sobre os processos de construção e atuação, bem 

como, a discussão de uma proposta inicial a ser trabalhada. 

Registros: 

 

Texto e Foto: Elianildo Nascimento.   
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54.  CDDR – GT PLANEJMENTO 2018 

  

Encerrando as atividades de 2017, o CDDR se reuniu no dia 21/12/17, para se debruçar 

no planejamento de atividades para o ano de 2018. 

O colegiado se dedicou ao estudo e construção de uma pauta com base na proposição do 

texto de propostas trienal construído pelo CDDR. 

Afora esta pauta, também foi apresentado resposta ao MPDFT  que instou o CDDR a 

responder a trazer informações sobre a questão da regulamentação de templos no âmbito 

do Distrito Federal. 

 

Registro:   

 

Texto e Foto: Elianildo Nascimento.   
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55.  CDDR – CALENDÁRIO PRELIMINAR DE ATIVIDADES 2018 

 

O CDDR já apresenta programa com calendário preliminar de reuniões e atividades:  

 

JANEIRO – Atividades “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa” 

FEVEREIRO – 23/02 – Reunião Ordinária  

MARÇO – 30/03 – Reunião Ordinária  - Atividade conjunta com Comitê Nacional de 

Respeito à Diversidade Religiosa (data a ser definida) 

ABRIL – 27/04 – Reunião Ordinária  

MAIO – 25/05 - Reunião Ordinária - Atividade conjunta com a Reprovir/DF (data a ser 

definida) 

JUNHO – 29/06 – Reunião Ordinária  

JULHO – 27/07 – Reunião Ordinária  

AGOSTO – 31/08 – Reunião Ordinária  

SETEMBRO – 28/09 – Reunião Ordinária - Atividade conjunta com Comitê Nacional de 

Respeito à Diversidade Religiosa (data a ser definida) 

OUTUBRO – 25/10 “Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa – 25/10 – Reunião 

Ordinária  

NOVEMBRO – 30/11 - Reunião Ordinária  

DEZEMBRO – 14/12 - Reunião Ordinária  - Atividade “Dia Internacional dos Direitos 

Humanos” (data a ser definida)  
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56.  CITAÇÃO DE NELSON MANDELA  
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57. COMITÊ DISTRITAL DA DIVERSIDADE RELIGIOSA - CDDR - 

MEMBROS 

 

MEMBROS SOCIEDADE CIVIL 

                                                                      
      Adna Santos de Araújo                                                      Aristóteles Talaguibonam Freitas Arruda  
 

                                                                                
   Bernardo Pablo Sukiennik                                                               Bruno Luiz Maia de Oliveira  

 

                                                                                                     
 Fernando La Rocque Couto                                                                   Glória Amâncio da Silva  

 

                                                                                
      Hoeck A. S. Miranda                                                               João Maria Abreu Breyer  Júnior  

 

                                                                                 
         Leila Duarte Lima                                                                       Tatiane dos Santos Duarte  
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COMITÊ DISTRITAL DA DIVERSIDADE RELIGIOSA - CDDR  

 

MEMBROS ESTADO  

                                                                                              

               Daniel Costa                                                                      Elianildo da Silva Nascimento 

Secretaria de Segurança Pública                                                  Secretaria de Direitos Humanos 

 

                                                                                     
     Elissandra Ribeiro Santos                                                                    Firmino Nascimento  

Secretaria de Políticas para Crianças                                                   Secretaria da Casa Civil  

 

                                                                             
              Janaina Pereira                                                                  Vitor Hugo de Oliveira Carmello  

Secretaria de Igualdade Racial e DHs                                             Secretaria de Direitos Humanos 

 

             
              Wilson Barbosa 

        Secretaria de Educação   

 

 

 


