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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
REQUERIMENTO Nº________, DE 2019
(Da Sra. Erika Kokay)
Requer a realização de audiência pública,
no âmbito desta Comissão, com vistas a
discutir a construção de relações
humanas para a convivência pacífica
entre as várias comunidades religiosas.

Senhor Presidente,
Com amparo no art. 255 do Regimento Interno desta Casa, vimos
requerer a realização de audiência pública com vistas a discutir a construção de
relações humanas para a convivência pacífica entre as várias comunidades
religiosas. Solicitamos sejam convidados/as:
1) Representação indígena
Cacique Ivanice Tanoné - Aldeia Kariri-Xocó - Noroeste de Brasília/DF;
2) Representação Quilombola
Sandra Pereira Braga - Quilombo Mesquita - Cidade Ocidental/GO;
3) Representação comunidades de terreiro
Mãe Baiana - Terreiro Ylê Axé Oyá Bagan – Paranoá –DF;
4) Representação cigana
Lucimara Cavalcante - Associação Internacional Maylê Sara Kalí (AMSK/Brasil)
Conselheira Nacional dos Direitos da Mulher;
5) Representação espírita
6) Representação bahá´í
Pedro Soares - Coordenador do Instituto Ruhí Brasília; e
7) Representação Cristã - Daniel Seidel/Pastora Romi.
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JUSTIFICAÇÃO

Pelo presente requerimento, pretende-se a realização de audiência pública
com vistas a discutir a construção de relações humanas capazes de assegurar a
convivência pacífica entre as mais diversas comunidades religiosas.
Diante do recrudescimento da violência e da atual conjuntura crítica da
sociedade, em que os problemas de difícil tratamento confrontam as nações, é
preciso oferecer alternativas que fortaleçam a esperança e a crença na construção
de um mundo unido, justo e de paz.
A Carta Magna de 1988, em seu artigo 5º, incisos IV e VI, assegura a
liberdade de religião e de crença. Dessa forma, brasileiros e brasileiras gozam de
plena liberdade de crença e de culto. Assim sendo, estão em curso em todo o país
diversos esforços realizados por comunidades religiosas e tradicionais no sentido de
construir comunidades promotoras do bem-estar espiritual, social e material de uma
diversidade de populações, de diferentes crenças e origens. São motivados pelo
desejo de servir a humanidade e contribuir para uma mudança social construtiva.
A construção dessas comunidades na atual condição da sociedade
brasileira busca alicerçar-se em princípios espirituais e morais, buscando aplicar
esses princípios na melhora de nossas sociedades como contraponto real à
violência que a humanidade vivencia cotidianamente.
Uma audiência pública com essa temática representa uma forma de
construir uma reflexão mais profunda sobre como os diferentes atores sociais
podem contribuir conjuntamente de maneira concreta para a construção da paz e
troca de experiências significativas.
Face ao exposto, solicito o apoio dos nobres Pares para a aprovação do
presente Requerimento.
Sala da Comissão, em____de_________________de 2019.
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