
O que Deus exige de nós?  

 

 

 

 

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, reunid

de São Paulo, em Assembleia Geral, por seus delegados e delegadas, vem expressar 

publicamente o seguinte: 

  

1. Considerando a importância da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais) em nosso país;

 

2. Considerando a necessidade de que esta Comissão seja presidida por quem tem 

histórico de compromisso coerente com os DHESCAs

 

3. Considerando o corolário de nossa missão, à luz dos valores que a inspiram, e as 

manifestações de diversos segmentos da sociedade

repúdio ao processo que levou à escolha do Deputado Marco Feliciano (PSC), o 

qual, por suas declarações públicas, verbais e escritas de conteúdo discriminatório, 

de cunho racista e preconceituoso contra minorias, pelas quais 

que tramitam no Supremo Tribunal Federal.

liderar a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e 

propugnamos por seu imediato afastamento.

  

  

Pela ética na Política! 

Por um Congresso Nacional 

Pela Reforma Política do Estado brasileiro na busca da ampliação da cidadania!

 

São Paulo, 09 de março de 2013

 

 

Conselho 	acional de Igrejas Cristãs

CO	SELHO 	ACIO	AL DE IGREJAS CRISTÃS DO BRASIL 
Secretaria Geral: SCS Qd. 01 Bl. E Ed. Ceará Sala 713 

Fone/Fax: (61) 3321

 

O que Deus exige de nós?  - “Miquéias 6,6-8”
Semana de Oração 2013 

Moção de Repúdio 

 

 

 

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, reunido entre os dias 8 a 10 de março

de São Paulo, em Assembleia Geral, por seus delegados e delegadas, vem expressar 

onsiderando a importância da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados na implementação dos DHESCAs (

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais) em nosso país; 

Considerando a necessidade de que esta Comissão seja presidida por quem tem 

histórico de compromisso coerente com os DHESCAs; 

Considerando o corolário de nossa missão, à luz dos valores que a inspiram, e as 

manifestações de diversos segmentos da sociedade brasileira, expressamos nosso 

repúdio ao processo que levou à escolha do Deputado Marco Feliciano (PSC), o 

qual, por suas declarações públicas, verbais e escritas de conteúdo discriminatório, 

de cunho racista e preconceituoso contra minorias, pelas quais 

que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Tal comportamento o descredencia para 

liderar a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e 

propugnamos por seu imediato afastamento. 

ngresso Nacional transparente e com ficha limpa! 

Pela Reforma Política do Estado brasileiro na busca da ampliação da cidadania!

São Paulo, 09 de março de 2013. 

Conselho 	acional de Igrejas Cristãs do Brasil

CO	SELHO 	ACIO	AL DE IGREJAS CRISTÃS DO BRASIL 
Secretaria Geral: SCS Qd. 01 Bl. E Ed. Ceará Sala 713 - Brasília 

Fone/Fax: (61) 3321-4034  www.conic.org.br / conic@conic.org.br

8” 

 

o entre os dias 8 a 10 de março na cidade 

de São Paulo, em Assembleia Geral, por seus delegados e delegadas, vem expressar 

onsiderando a importância da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

na implementação dos DHESCAs (Direitos Humanos, 

 

Considerando a necessidade de que esta Comissão seja presidida por quem tem 

Considerando o corolário de nossa missão, à luz dos valores que a inspiram, e as 

brasileira, expressamos nosso 

repúdio ao processo que levou à escolha do Deputado Marco Feliciano (PSC), o 

qual, por suas declarações públicas, verbais e escritas de conteúdo discriminatório, 

de cunho racista e preconceituoso contra minorias, pelas quais responde a processos 

Tal comportamento o descredencia para 

liderar a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e 

Pela Reforma Política do Estado brasileiro na busca da ampliação da cidadania! 

do Brasil 
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