
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 

E SEGURANÇA CIDADÃ DO RECIFE

Recife, 24 de Fevereiro de 2022.

PARTICIPANTES:

Aliança Nacional LGBTI+ - Sérgio Pessoa
Ar culação  e  Movimento  para  Traves s  e  Transexuais  de  Pernambuco  –  AMOTRANS  –
Gleycianne Andrade
Ins tuto de Pesquisa e Estudos da Terceira Idade – IPETI -  Rosangela Maria de Andrade e
Marta Carrilho de Souza Leão
Secretaria da Mulher – Jany Rosaria
Procuradoria - Fabíola Farias  
Secretaria de Segurança Urbana – Joelma Silva
Secretaria de Educação – Rossana Tenório e Alcilene Maria
Projeto Amor e Esperança (AME) – Silvana Maria
Secretaria Execu va de Direitos Humanos - Wellington Pastor 

 PAUTA

1- Leitura da ata anterior;

2- Apresentação do Planejamento da Gerência da Pessoa com Deficiência da Secretaria 
Executiva de Direitos Humanos;

3- Eleição da nova Presidência do Conselho Municipal de Direitos Humanos Segurança 
Cidadã - BIÊNIO 2022/2023;

4- Informes e encaminhamentos.

Às nove horas e meia  do dia 24 de fevereiro 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  SEGUNDA  reunião  ordinária  de  2022  do  Conselho  Municipal  de  Direitos  Humanos e

Segurança  Cidadã  do  Recife.  A  reunião  inicia-se  com  a  fala  do  Conselheiro  Wellington  Pastor

informando  que  as  Comissões  (Comissão  de  Legislação  e  Comissão  da  Diversidade)  foram

divulgadas no Diário Oficial do Município e que também irá divulgar no grupo do whatzapp do

Conselho em questão e  enviar  via  email  para  todos/as  Conselheiros/as.  Também ponderou em

relação as datas das Reuniões das Comissões e no pleno foi acordado que serão realizadas todas as

úl mas segundas-feiras de cada mês, na plataforma Google Meet: Comissão de Legislação, das 14h

às 15h  e  a  Comissão da  Diversidade,  das  15h  às  16h.  Houve  a  discussão  em relação  as  faltas



frequentes dos Conselheiros/as, e que em relação ao regimento, são permi das apenas 3 faltas

consecu vas  e  diante  do  cenário  de  ausências  constantes  de  algumas  Ins tuições,  precisaria

no ficar as mesmas que não estão comparecendo aos Plenos. A Conselheira Fabíola Farias sugere

que baixemos um aplica vo do Google que teria como controlar essa questão das faltas de quem

par cipou  ou  não  dos  Plenos  Ordinários  e  Extraordinários.  O  conselheiro  Roderick  Gomes

(Associação Pernambucana de Cegos/APEC) informa que não compareceu ao Pleno pois encontra-se

com problemas de saúde. Outro ponto de pauta será em relação as eleições da Sociedade Civil para

Presidência do Conselho que acontecerá em abril  do corrente.  O Conselheiro  Wellington Pastor

também ressalta a necessidade da realização da Conferência Municipal onde a úl ma ocorreu no

ano de 2016 e sugeriu uma Conferência Livre. Seria algo para o II Semestre e com o avanço do

processo de vacinação, realizar a mesma no período da manhã e da tarde para um público de 100

pessoas - mais ou menos - de forma presencial.  Foi solicitado também ser ins tuída uma Comissão

para Organização desta referida Conferência. Informou que neste ano, se realizará as Conferências

da Igualdade Racial e da Criança e do Adolescente. A Conselheira Rosângela sugere a realização

desta Conferência para o ano de 2023 dependendo da situação sanitária que se encontrar o país.

Outro ponto de pauta de extrema importância, que  foi recomendado  pelo Conselheiro Wellington

Pastor, seria convidar para cada Pleno especificamente,  as gerências que compõem a Secretaria

Execu va  de  Direitos  Humanos  (Gerência  da  Igualdade  Racial/Criança  e  Adolescente/Pessoa

Idosa/Pessoa  com  Deficiência  e  da  Livre  Orientação  Sexual)  para  que  os  Conselheiros/as

acompanhem  os  trabalhos  desenvolvidos  pelas  gerências  supra  citadas  e  que  haja  um

monitoramento  das  mesmas,  por  ser  um órgão  de  controle  e   legi midade  para  cobrar  essas

polí cas e planos de trabalho e com isso criar um método de controle e atuação. INFORMES: A

Conselheira Jany Rosária (Secretaria da Mulher) apresentou uns slides com as a vidades em relação

as comemorações alusivas ao dia 08 de Março, informou também sobre a inauguração do Centro de

Referência da Mulher Clarice Lispector II (que ficará próximo ao Hospital do Idoso, com expediente

de domingo à domingo, das 07h às 22h e equipe mul disciplinar), conseguiu também uma viatura

para  Brigada  Maria  da  Penha,  cursos  profissionalizantes  para  500  mulheres  no  Projeto  “Recife

Cidade  das  Mulheres”,  formação  em gênero  e  cidadania,  cozinha  de vanguarda.  O Conselheiro

Wellington  Pastor  indaga  que  com  a  pandemia,  a  violência  contra  as  mulheres  aumentou

absurdamente e parabeniza a Secretaria da Mulher pelas inicia vas e se compromete está presente

no dia da inauguração do Centro de Referência Clarice Lispector II, onde a Conselheira Jany Rosária

se compromete em divulgar a data no grupo de Whatzapp do conselho.  Nada mais havendo a



debater, a reunião foi encerrada.


