
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 

E SEGURANÇA CIDADÃ DO RECIFE

Recife, 27 de janeiro de 2022.

PARTICIPANTES:

Aliança Nacional LGBTI+ - Sérgio Pessoa
Ar culação  e  Movimento  para  Traves s  e  Transexuais  de  Pernambuco  –  AMOTRANS  –
Gleycianne
Associação  Pernambucana  de  Cegos  –  APEC  -  Roderick  Gomes  Pereira  Junior  e  Michell
Pla ni San ago
Ins tuto de Pesquisa e Estudos da Terceira Idade – IPETI -  Rosangela Maria de Andrade e
Marta Carrilho de Souza Leão
SARAVIDA - Sociedade Assistencial- Isacc Machado
Secretaria da Mulher - Ana Maria Magalhães– 
Procuradoria - Fabíola Farias  
Secretaria de Segurança Urbana - Rossana
Secretaria Execu va de Direitos Humanos - Wellington Pastor 

 
Às nove horas do dia 27 de janeiro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se de forma virtual, através

da plataforma Google Meet, os integrantes dos órgãos supramencionados com o intuito de realizar

a  primeira reunião ordinária de 2022 do Conselho Municipal  de Direitos Humanos e Segurança

Cidadã do Recife. A reunião inicia-se com saudação da coordenação, Fabíola Farias que em seguida

para  fala  para  o  conselheiro  Wellington  Pastor  para  leitura  da  Pauta  do  pleno:  1º Informes,

2º  Calendário  Anual  dos  plenos  ordinários  do  conselho,  3º  Recomposição  das  comissões  de

legislação, diversidade e vice-presidência do conselho de DH, 4º encaminhamentos. Após a leitura

dos informes foi franqueada a palavra para que os/as conselheiros e conselheiras possam dar seus

informes,  na  ocasião  Fabíola  fala  do  pleno  de  dezembro/22  momento  escolhido  para  ser  o

planejamento deste conselho e registra a baixa par cipação e ressalta que o conselho deverá agir

dentro do que está previsto no regimento interno, no que diz respeito as faltas não jus ficadas. Em

seguida a conselheira Gleycianne fala das ações desenvolvidas pela AMOTRANS e destacas as ações

referentes  ao  dia  da  visibilidade  trans,  29  de  janeiro.  Por  oportuno,  Fabíola  e  os  demais

conselheiros/as  registram o interesse em conhecer a sede e  os trabalhos da  AMOTRANS.  Isaac

Machado registra que faz parte do conselho estadual de saúde e na ocasião do pleno ordinário

propôs que o conselho de DH vesse um acento, apresentando sua jus fica va, sendo acolhido no



pleno. Assim, os/as conselheiros/as foram consultados sobre o interesse em par cipar do conselho

estadual de saúde, havendo manifestação apenas da representante governamental Fabíola Farias.

Em seguida o conselheiro Michell, da APEC, faz uma saudação e apresentação algumas ações da sua

ins tuição, seguido pela conselheira Marta, do IPETI, que apresenta interesse em conhecer de perto

os trabalhos da AMOTRANS e se disponibiliza a contribuir dentro do seu campo de conhecimento.

Em  seguida,  a  conselheira  Ana  Magalhães  fala  da  sua  par cipação  neste  conselho  enquanto

secretaria da mulher e fala das ações da prefeitura do Recife por ocasião do dia da visibilidade trans,

logo após o conselheiro Roderick, da APEC, complementa a fala do seu conselheiro de ins tuição

parabenizando o conselho de DH, pela reunião de planejamento realizado em dezembro e solicita o

endereço da AMOTRANS, para encaminhar uma pessoa trans. Fabíola solicita que os informes sejam

compar lhados no grupo de whatsapp. Iniciado o terceiro ponto de pauta o conselheiro Isasc, por

questão de ordem, lembra da vacância no cargo de vice-presidente do conselho de DH, que dever

se preenchido também, após consulta do Regimento interno observou-se que nada impedia que a

indicação acontecesse, sendo assim, além da recomposição das comissões, a vice-presidência, que

após as indicações ficou assim: Comissão de Legislação (Aliança Nacional LGBTI+ -  Sérgio Pessoa e

SARAVIDA - Sociedade Assistencial- Isacc Machado representantes da sociedade civil e a Fabíola

Farias pela Procuradoria e o Wellington Pastor Secretaria Execu va de Direitos Humanos )  para

composição da comissão de diversidade  (Aliança Nacional LGBTI+ -  Sérgio Pessoa e  Ar culação e

Movimento para Traves s e Transexuais de Pernambuco – AMOTRANS – Gleycianne representantes

da sociedade civil e a Fabíola Farias pela Procuradoria e o Wellington Pastor Secretaria Execu va de

Direitos  Humanos ).  Dando con nuidade ao processo de recomposição do conselho de DH,  foi

aberta a fala para que alguma ins tuição da sociedade civil se disponibilizasse para compor vice-

coordenação do conselho, na ocasião o Isaac Machado manifestou interesse tendo o apoio/voto de

todos/as  conselheiros/as  da  sociedade  civil,  o  qual  manifestou  agradecimento.  Como

encaminhamento, o conselheiro e relator Wellington Pastor informou que enviará para publicação

no  D.O  as  indicações  realizadas  no  pleno  e  passou  a  fala  para  Fabíola  encerrar  o  pleno  que

agradeceu a par pação de todos/as e deu por encerrado o pleno. 




