
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 

E SEGURANÇA CIDADÃ DO RECIFE

Recife, 05 de Maio de 2022.

PARTICIPANTES:

Associação Pernambucana de Cegos (APEC) – Roderick Gomes
Aliança Nacional LGBTI+ - Sérgio Pessoa
Câmara Municipal do Recife – Vereador Fabiano Ferraz
Projeto Amor e Esperança (AME) – Silvana Maria
Ins tuto de Pesquisa e Estudos da Terceira Idade – IPETI - Marta Carrilho de Souza Leão
Ar culação  e  Movimento  para  Traves s  e  Transexuais  de  Pernambuco  –  AMOTRANS  –
Glaycianne Andrade
Sociedade Assistencial SARAVIDA – Edyla Assis dos Santos
Secretaria de Educação – Rossana Tenório e Alcilene Maria
Secretaria de Saúde – Rosimery Costa
Secretaria de Segurança Cidadã – Deborah Mar ns
Secretaria da Mulher – Jany Rosaria e Ana Maria Magalhães
Secretaria Execu va de Direitos Humanos - Wellington Pastor

 PAUTA

1- Eleição da nova Presidência do Conselho Municipal de Direitos Humanos 
Segurança Cidadã - BIÊNIO 2022/2024;

2- Informes e encaminhamentos.

Às nove horas e quarenta minutos do dia 05 de maio de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os

integrantes  dos  órgãos  supramencionados  com  o  intuito  de  realizar  a  QUARTA  reunião

extraordinária de 2022 do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do Recife.

A reunião inicia-se com a apresentação dos Membros do Conselho. O Conselheiro Wellington Pastor

ligou para o Conselheiro Isaac Machado perguntando o porque ainda não nha chegado ao recinto

onde estava agendado o referido Pleno (sala de reunião do Gabinete do 6º andar/PCR) e o mesmo

comunicou que o não comparecimento seria devido ao mesmo está com erisipela e mandou sua

suplente em seu lugar, a conselheira  Edyla Assis dos Santos. O Conselheiro Roderick Gomes pede

desculpas de não ter  par cipado do úl mo Pleno por conta  de uma cirurgia.  Inicia-se então o

processo  de  votação  de  forma  aberta.  É  aberto  espaço  para  a  Sociedade  Civil  indicar  seus

candidatos. A Aliança Nacional LGBTI+ se pronuncia na pessoa de Sergio Pessoa, onde mesmo se



pronuncia e fala do processo de renovação do movimento social, a dismis ficação do conceito de

que direitos humanos não defende só bandidos, garan r segurança para a comunidade Trans (onde

a transfobia é muito latente). Garan r direitos para todos/as, trabalhar no cole vo. Enquanto isso, a

Suplente  do  SARAVIDA  (Edyla  Assis  dos  Santos)  ques ona  no  Pleno  se  pode  se  candidatar  a

Presidência por conta da ausência do Conselheiro Isaac Machado e a mesma ligou para Ele e não

obteve  êxito  no  retorno  da  ligação,  por  isso,  a  Ins tuição  SARAVIDA  não  fez  proposição  de

candidatura no processo eleitoral no referido conselho. A par r disso, iniciou-se o processo eleitoral

com os presentes. Antes de começar a votação propriamente dita, o Conselheiro Wellington Pastor

fez  uma breve  explanação sobre  o  Conselho,  toda  a  sua  trajetória,  os  desafios  no  período  da

pandemia,  sobre o Plano Municipal,  a  Conferência...  Prosseguindo com a votação:  A Secretaria

Execu va de Direitos  Humanos/Secretaria  de  Saúde/IPETI/Câmara dos Vereadores/Secretaria  da

Mulher/SARAVIDA/APEC/AME/AMOTRANS/Secretaria de Educação/Secretaria de Segurança Cidadã,

todos votaram por unanimidade para Presidência do  Conselho Municipal  de Direitos  Humanos

Segurança Cidadã, para compôr o Biênio 2022/2024.  INFORMES: A secretaria Execu va de Direitos

Humanos publicou no sábado dia 30 de abril  de 2022,  o edital  de chamamento público para a

população LGBTIA+/Prefeito enviou para Câmara dos Vereadores o projeto de lei para criação do

conselho LGBTIA+/ No dia 17 de Maio deste, é o Dia Internacional contra homofobia, será realizada

a campanhas de sensibilização contra LGBTfobia nos três mes de PE (Náu co, Santa Cruz e Sport) e

também na COPA 2022 no final do ano/No dia 18 de Maio, terá um ato público no Marco Zero em

função do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no

período da tarde e também neste mesmo dia, a Secretaria de Educação informa que também terá

uma ação com a Polícia Federal-DPCA na Escola do Pilar com esta mesma temática / Final de

Maio e Início de Junho, será realizada a Semana do Bebê em vários pontos do Recife com ações

sobre a  I  Infância/A Gerência  da Pessoa com Deficiência  juntamente  com a LCD,  lança uma

campanha de  acessibilidade  em espaços públicos  com cão-guia/A Gerência  da  Pessoa  Idosa

lançou  a  Campanha  “Convivência  que  protege”/Será  realizada  a  Conferência  da  Gerência  da

Igualdade Racial no mês de junho em parceria com a Secretaria de Saúde/A Secretaria de Saúde

promoverá nos dias 17,18 e 19 de maio deste, a Conferência Municipal de Saúde no Centro de

Convenções com a temática histórica: Racismo Institucional na saúde e o resgate das práticas

ancestrais e nos nos dias 25, 26 e 27 de junho com Ações referentes ao Dia Internacional da

Mulher Negra Latino-americana e Caribenha/A AME informa que no dia 14 de maio, terá uma feira

popular no Sítio da Trindade para mulheres empreendedoras durante todo o dia/ A Conselheira

Silvana Maria da AME propõe a Conselheira  Marta Carrilho do IPETI um desfile com idosas no mês



de outubro em alusão ao Dia Internacional do Idoso. Nada mais havendo a debater, a reunião foi

encerrada.


