
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS,
CIDADANIA E DEFESA SOCIAL DO RECIFE

Recife, 16 de junho de 2016.

PARTICIPANTES:

Paulo Moraes (Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife);
Alexandre Nápoles (Gerência Geral de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife);
Fabíola Maria Santiago (Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura do Recife);
Vesta Pires (Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura do Recife);
José S. de Oliveira (Movimento Negro Unificado);
Maria Lúcia da Silva (Federação de Entidades Comunitárias do Ibura Jordão);
Amadou Touré (Titular);
Alberto Bret (Centro Islãmico do Recife);
Michele Collins (Câmara de Vereadores do Recife);
Geraldo  Rodrigues  (Clube  de  Mãe  da  Primeira  Travessa/Deputado  Joaquim
Coutinho);
Karla  Albuquerque  (Secretaria  de  Educação/Escola  que  Protege  -  Prefeitura  do
Recife);
Adelço Caciari (Instituto Boa Vista);
Isaac Machado (Federação de Entidades Ibura Jordão);
Maria de Loudes (Clube de Mãe da Primeira Travessa/Deputado Joaquim Coutinho);
Thiago Pereira (Instituto Papai);
Sirley Vieira (Instituto Papai).
PAUTA:
1.  

 
Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia dezesseis de junho de dois mil e dezesseis,

reuniram-se na sala de Reunião do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social e

Direitos Humanos da Prefeitura do Recife os integrantes do órgão nominados supra com o

intuito  de  realizar  a  primeira  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Direitos

Humanos, Cidadania e Defesa Social do Recife em 2016. Inicialmente, foram entregues aos

presentes cópias dos seguintes documentos: Regimento Interno do Conselho, a Portaria nº

2.573 de dezenove de agosto de dois mil e quinze do Diário Oficial e Ementa que institui

normas de funcionamento do Conselho Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa

Social, Lei nº 16.701/2001. Em seguida fez uso da palavra o Sr. Paulo Moraes afirmando

que o objetivo da referida reunião era a retomada urgente dos trabalhos do colegiado que

desde 2013 estava desmobilizado. Fez um breve histórico dos esforços da gestão e de



entidades da sociedade civil o que passa pela revisão da Lei Municipal que cria o órgão e o

respectivo  regimento  interno,  datados  de  2000  e  2001,  respectivamente.  Iniciou-se  as

apresentações  de  todos  os  componentes  da  mesa.  Importante  mencionar  o  apoio  do

GAJOP, CENDHEC, entre outras Entidades. A priori,  esta primeira reunião tem o fito de

organizar  as  ideias  em  relação  as  demandas  sugeridas  de  todos  os  segmentos  que

englobam a temática dos Direitos Humanos,  dos/as Conselheiros/as em questão darem

encaminhamento a alguns procedimentos do Ministério Público e criar um GT com temas

pautados na violência de um modo geral onde a violação de direitos acontece com bastante

frequência. O Adelço sugeriu que fosse enviado eletronicamente todo o material físico que

foi entregue aos conselheiros, para o mesmo divulgar na Instituição que ele representa e

pontua que seria interessante uma Equipe especializada no combate as drogas e também a

criação de um grupo de whatzapp para melhor alinhar as articulações. Em seguida Paulo

Moraes registrou a necessidade de uma revisitação aos Marcos Legais  do colegiado.  A

vereadora Michele Collins disse que se dispõe a trazer um Técnico Legislativo da Câmera

dos Vereadores para formalizar todas as cláusulas elencadas na atualização do regimento

do  Conselho  e  pediu  que  também  focássemos  nossos  olhares  nas  Comunidades

Terapêuticas. A mesma pediu para sair antes do término da reunião, deixando seu assessor

como representante. Na sequência Sirley relata o grande índice de Violência Institucional,

de  retomar  as ações  que englobam crianças  e adolescentes  em relação  a redução da

maioridade penal,  de como o estado viabiliza a ressocialização de jovens  em medidas

sócio-educativas  e a  importância  do apoio  de organizações não governamentais  nestas

questões supracitadas, sugeriu também uma formação com os policiais e guarda municipal

para desmistificar o conceito equivocado sobre direitos humanos. No decorrer da reunião,

também foram pleiteadas ações de combate ao extermínio da juventude negra, o que pode

ser agregado com o pleito de presença da Secretaria da Mulher sobre questões incidentes

de  estupro,  articulação  com  a  Secretaria  de  Educação  sobre  a  implementação  das

temáticas de Direitos Humanos nas Escolas como medida de prevenção. Com a palavra,

Thiago do PAPAI confessa está desacreditado em relação a estes espaços de Conselho,

mas em contrapartida se propõe a lutar  pelas causas demandadas e relata que a violência

contra  o  público  LGBT está ocorrendo dentro  dos  próprios  guetos,  causando  pânico  e

desespero (o mesmo refere-se ao massacre na boate em Orlando/EUA). Corroborou com a



fala  de  Thiago,  Alexandre  Nápoles,  que  reforçou  que  realmente  os  Conselhos  estão

desacreditados

pela Sociedade Civil,  pela população e que é um espaço institucional de representação

democrática participativa. Isaac propõe criar uma comissão para visitar a Comunidade do

Sancho. Na sequência, a representante da Secretaria de Educação, Karla informa que está

gestante e que em breve estará de licença maternidade, motivo pelo qual se ausentará das

reuniões, mas enviará seu suplente para representá-la. Não havendo mais discussões a

tratar, passou-se a construção dos encaminhamentos

A data da próxima reunião será no dia vinte e oito de julho do ano vigente. Foi sugerido,

que a Prefeitura disponibilizasse o translado do Conselheiro Isaac nos dias específicos de

reunião, o que foi acatado à unanimidade. 

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEIS PRAZO

Criação de GT para

atualizar  o  marco

legal do Conselho

Ficou acordado que todas

as

observações/ponderações

serão  enviadas  por  e-

mail,  realização  das

reuniões não somente na

sede  da  Prefeitura,  mas

também nos espaços das

instituições  que  os

componentes  do

Conselho  representam  e

as  reuniões  ordinárias

serem  efetivadas  na

última  quarta-feira  e

quinta-feira de cada mês

Isaac, Karla,
Michele, Thiago,

Sirley e Alexandre
Imediato

Alterações no PL Criação de GT para 
discutir com Comissão de

Natush  Lira  e  Paulo 06/10/14



Cidadania o substitutivo. Moraes


