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

Recife, 01 de Julho de 2021.

PARTICIPANTES:

José de Oliveira – Movimento Negro Unificado
Isaac  Machado  –  Coordenador  –  Federação  das  Entidades  Comunitárias
Ibura/Jordão
Márcia Valle – TITULAR – SARAVIDA
Maria do Céu Vasconcelos – TITULAR – Instituto Boa Vista
Wellington Pastor – TITULAR - Secretaria Executiva de Direitos Humanos
Rossana Tenório – TITULAR – Secretaria de Educação
Fabíola Farias – TITULAR – Procuradoria do Município
Déborah Echeverria – TITULAR – Segurança Cidadã
Joelma Silva – SUPLENTE – Segurança Cidadã
Vagner Lucas Godoy – TITULAR – Associação dos Moradores da Mustardinha

 
Às dez horas do dia 01 de Julho de dois mil e vinte e um, reuniram-se na plataforma virtual

do google meet, os integrantes dos órgãos supramencionados com o intuito de realizar a

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do

Recife. Inicia-se o Pleno com a leitura da ata e algumas observações a serem retificadas

na mesma, logo em seguida, ata aprovada. A Conselheira Maria do Céu informa, que no

dia 12/06 aconteceu um Pleno Extraordinário, onde a mesma foi indicada juntamente com

o   Conselheiro  Vinícius  para  compôr  a  Tesouraria  do  Conselho  em  questão.  O

Conselheiro  Wellington  Pastor  construiu  juntamente  com  os  Conselheiros:  Vinícius

Procópio,  Elizabeth  Godinho  e  Maria  do  Céu,  uma  nota  Alusiva  ao  dia  28/06  (Dia

Internacional  do  Orgulho  LGBT)  e  o  mesmo  publicou  no  grupo  para  apreciação  e

aprovação de todos/as e questiona se alguém tem alguma observação.  O Conselheiro

Isaac Machado solicita para socializar a ata no grupo com antecedência aos dias do Pleno

Ordinário.  A  Conselheira  Joelma  Silva  sugere  que  quando  se  tratar  de  datas

comemorativas, que sejam divulgadas também com antecedência no grupo de whatsapp

do Conselho. O Conselheiro José de Oliveira propõe que o Conselheiro Wellington Pastor

leia a referida nota e pontua uma alteração em relação a palavra *equidade*, onde solicita

para colocar em seu lugar: igualdade, pois igualdade trás o debate para o tecido social e o



sentido é muito mais amplo. Fazendo um contra ponto, a Conselheira Joelma afirma que

se  trocar  equidade  por  igualdade,  muda  o  sentido  do  texto  porque  são  palavras  com

significados diferentes. O Conselheiro Wellington Pastor faz uma intervenção e diz que o

ideal é que fique assim como estar, pois o termo equidade significa TRATAR TODOS OS

IGUAIS DE ACORDO COM SUAS DIFERENÇAS. Depois dessas explanações, todos os

presentes, aprovaram a nota. Seguindo o rito, o Conselheiro Wellington Pastor informa que

o Conselho da Assistência Social (na qual ele também tem acento), deseja realizar uma

apresentação do Plano Municipal da Assistência Social para o nosso Conselho Municipal

de Direitos Humanos, e que vai verificar na agenda uma data para tal pleito. ELEIÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL - Criar uma comissão com os respectivos Conselheiros (Wellington,

Fabíola e Isaac) para o movimento eleitoral. O Conselheiro José de Oliveira aponta criar

uma minuta sobre as eleições e submeter ao coletivo para avaliar e condicionar 72h antes

do próximo Pleno, para que os Conselheiros/as tenham acesso a proposta para contribuir.

O  Conselheiro  Wellington  Pastor  irá  apresentar  ao  Pleno  um calendário  do  Processo

Eleitoral para que todos/as possam participar. O Conselheiro José de Oliveira quer um

indicativo de uma reunião extraordinária para construir a minuta antes do próximo pleno. O

Conselheiro  Wellington  Pastor  define  uma  data  para  a  realização  de  um  Pleno

Extraordinário para o próximo dia 15/07 (quinta,  antes do feriado),  às 9h para acordar

detalhes das eleições da Sociedade Civil.  INFORMES GERAIS:  O calendário  de datas

comemorativas de Direitos Humanos para a produção de notas, está no grupo para que

todos/as  tenham  conhecimento  para  que  essas  datas  não  passem  despercebidas.  A

Conselheira Deborah pede a fala e relata que está no COMPAZ desde 2019 no movimento

da Cultura de Paz e Justiça Restaurativa, diz que a minuta da lei está em tramitação e quer

se  apropriar  do  conteúdo  e  desmembrar  para  o  conselho.  Ela  tem  o  relatório  da

Conferência que foi dividido em 6 eixos com ações para a cidade do Recife. Vai mandar o

relatório para todos/as os Conselheiros/as se apropriarem do conteúdo e construir ações

conjuntas. O Conselheiro José de Oliveira propõe no próximo Pleno Ordinário, dia 29/07, a

apresentação deste referido projeto. Em suma, ficou acordado que neste próximo Pleno

Ordinário  acima  mencionado,  terá  a  apresentação  do  Plano  Municipal  da  Assistência

Social e o projeto de lei citado pela Conselheira Deborah (Relatório da Conferência de

Cultura de Paz e Justiça Restaurativa).




