
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇA CIDADÃ DO RECIFE

Recife, 28 de Dezembro de 2017.

PARTICIPANTES:

José de Oliveira (MNU)
Fabíola Farias (Procuradoria do Município)
Karla Santos (SEDUC/PCR)
Adelço Caliari (Instituto Boa Vista)
Amadou Touré (Centro Islâmico)
Dôra Pires (Secretaria de Governo)

PAUTA:

 
Às nove horas do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala

de  Reunião  do Gabinete  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  Juventude,  Políticas

sobre  Drogas  e  Direitos  Humanos  da  Prefeitura  do  Recife,  os  integrantes  dos  órgãos

supramencionados  com o  intuito  de  realizar  a  DÉCIMA QUARTA  reunião  ordinária  do

Conselho Municipal de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do Recife com a seguinte

pauta: Planejamento 2018 e encaminhamentos. A reunião inicia-se com o pronunciamento

do Conselheiro José de Oliveira que justifica ausência do Sr. Paulo Moraes e informa que irá

presidir a reunião. Ato contínuo passou-se para o ponto de pauta referente a leitura da ata

da sessão anterior que foi aprovada sem necessidade de alteração, versou sobre a leitura

do ofício encaminhado ao Hospital Ulisses Pernambucano, bem como a resposta oriunda

deste órgão. O conselheiro José de Oliveira destacou que a resposta do Hospital não foi

satisfatória e solicitou que fosse agendada uma vista ao referido local. No ponto de pauta

referente  ao  Planejamento  2018  os  conselheiros  presentes  optaram  por  marcar  uma

reunião extraordinária para construção do mesmo. As Conselheira Karla Santos e Dôra Pires

solicitaram a confecção dos seus respectivos crachás visto que as duas não receberam no

momento anterior.  O Conselheiro Adelço Caliari  sugeriu que alguns  temas deverão ser

discutidos  nas  próximas  reuniões,  e  os  conselheiros  decidiram  definir  esses  temas  na

reunião  extraordinária  de  Planejamento.  O  conselheiro  Amadou  Touré  solicitou  que

representantes da Defensória Pública da União fossem convidados para debaterem sobre



alguns  temas  pertinentes.  Por  fim,  restaram  os  seguintes  encaminhamentos  a  serem

realizados  pela  Secretária  do  Conselho:  1-  Verificar  a  possibilidade  de  confecção  dos

crachás das Sras.  Karla Santos e Dôra Pires, 2- Agendar reunião extraordinária  para a

segunda  semana  de  janeiro  de  2018  no  turno  da  manhã,  3-  Notificar  a  Comissão

Permanente de denúncia sobre o ofício resposta do Hospital Ulisses Pernambucano. Nada

mais havendo a debater, a reunião foi encerrada.

 


