
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA OCTOGÉSIMA QUINTATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 
 
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas, 
eu, Ilka Chiarepini, na condição de Secretária Executiva, conferi o quorum às nove 
horas para o início da octogésima quinta sessão plenária do COMUD/Recife, biênio 
2014-2016, que não havendo número suficiente de conselheiros titulares ou 
suplentes no exercício da titularidade a reunião foi iniciada  trinta minutos após 
como na forma prevista pelo artigo 14 do Regimento Interno, em seu parágrafo 
único, de acordo com a lista de frequência anexa. Havendo, pois, condições 
regimentais para o início da sessão, o que se deu às nove horas e trinta minutos, 
tendo a mesma sido coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, o conselheiro 
Paulo Fernando da Silva. A reunião aconteceu na Prefeitura da Cidade do Recife, no 
sexto andar, na sala de reunião do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, sita à Av. Cais do Apolo, novecentos e vinte e cinco, 
Bairro do Recife, Recife – PE, com a seguinte pauta: 1. Verificação de quórum; 2. 
Apresentação dos Conselheiros e visitantes; 3. Justificativas de ausência de 
conselheiros; 4. Leitura da ata da reunião anterior; 5. Expedientes; 6. IV 
Conferência Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – 
CMPCD/Recife; 6.1 – Regulamento; 6.2 – Regimento interno; 6.3 – Subcomissões; 
6.4 – Calendário das Pré-conferências e da IV CMPCD; 7 – Apresentação do 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 8 - Relatório das Comissões: 8.1 – 
Comissão de Orçamento e Planejamento; 8.2 – Comissão de Legislação e Normas; 
8.3 – Comissão de Controle e Acompanhamentos de Políticas Públicas; 8.4 – 
Comissão de Articulação e Comunicação; 9. Encaminhamentos; 10. Informes Gerais. 
O coordenador da Sessão fez a leitura da pauta e em seguida, solicitou aos 
presentes que fizessem suas apresentações. O coordenador passa a palavra para a 
Secretária Executiva, para fazer a leitura das justificativas de ausência, dos 
respectivos conselheiros(as): Fabíola Maciel, Sherlley Tenório, Mariana Lopes, 
Josinete Pereira, Waldemar Coelho, Marcelo Pedrosa, Maria de Lourdes, René rutzler, 
Paulo Monte. Prosseguindo a pauta, o coordenador da sessão, solicita a secretária 
executiva pra fazer leitura da ata da 83ª reunião e 84ª que posta em votação e não 
havendo contrários, posta em votação as atas foram aprovadas. Prosseguindo a 
pauta a secretária executiva fez a leitura dos expedientes enviados e recebidos, e 
dentre os ofícios recebidos, foi encaminhado um deles para a comissão de Políticas 
Públicas, o que se refere à Secretária de Mobilidade e Controle Urbano. Em relação 
ao ofício da Secretaria de Defesa Social – Polícia Militar de Pernambuco, ficou 
estabelecido agendar uma reunião com a Diretoria de Articulação Social e Direitos 
Humanos da Polícia Militar, a Divisão da Pessoa com Deficiência e os conselheiros 
Waldemar Coelho e João Alexandre representando o COMUD/Recife. Seguindo a 
pauta, a IV CMPCD/Recife o coordenador da sessão, informa que já foi publicada em 
diário oficial os nomes dos membros da comissão organizadora da IV CMPCD/Recife 
e solicita a secretária executiva fazer a leitura do calendário das pré-conferências e 
da conferência, que posta em votação foi aprovado. Foi feito também a leitura do 



 
 
 
 
 
 
 
 

regulamento da conferência e foi aprovado. O coordenador da sessão solicita a 
secretária executiva fazer a leitura do regimento interno da conferência e destaca 
que no tópico das subcomissões da organização da conferência os(as) 
conselheiros(as) podem participar para contribuir. Houveram três propostas em 
relação aos minutos no debate, sendo: primeira proposta: manutenção do texto, 
segunda proposta: acréscimo de mais um minuto, caso seja necessário e a terceira 
proposta: alterar o texto e colocar três minutos. Posta em votação, foi aprovado 
com sete votos a proposta de acrescentar mais um minuto caso seja necessário.    
Após feita alterações o Regimento Interno da Conferência foi aprovado por 
unanimidade. A comissão organizadora da conferência se reunirá no próximo dia 
trinta de março às quatorze horas. Dando continuidade a pauta, em relação a 
apresentação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, ficou para outra 
reunião a definir. prosseguindo a pauta, referente ao relatório das comissões, a 
coordenadora da comissão de orçamento e planejamento, Arenilda Duque, informa 
que, a comissão não se reuniu; o coordenador da comissão de legislação e normas, 
Lilton Bispo, fala do trabalhos feitos sobre o regimento interno do COMUD/Recife e a 
próxima reunião desta comissão será no dia seis de abril às quatorze horas; a 
secretária executiva informa que a comissão de controle e acompanhamento de 
políticas públicas ainda não se reuniu, mas que tem dois encaminhamento para esta 
comissão, o ofício sobre a calçada da loja Riachuelo na av. Conde da Boa Vista e 
remeter o documento Plano Municipal de Educação do Recife, para a comissão 
juntamente com a presidência e apresentarão propostas relativa a educação 
inclusiva, tem até o dia dez de junho para entregar essas propostas e apresentar no 
pleno; o coordenador da comissão de articulação e comunicação, o conselheiro João 
Alexandre, fez o relatório de sua comissão. Como encaminhamentos, foram 
deliberados os seguintes: o coordenador da sessão fala que recebeu da procuradoria 
da Prefeitura do Recife a devolução o projeto de criação dos cargos e funções de 
acessibilidade, que eles queriam uma justificativa e tirar algumas dúvidas em 
relação a gratificação o pleno aprovou a supressão desta linha e sobre o 
recrutamento que oferta as vagas é para fazer supressão das palavras, pois quem 
define o recrutamento são as secretarias. Sobre a Reatech, o oficio que foi 
encaminhado a Secretária Ana Rita Suassuna, foi concedido ao conselho a vaga para 
um conselheiro e seu acompanhante, com passagens e diárias. Então o coordenador 
da sessão pergunta aos conselheiros(as) quem tem interesse em participar, como os 
Conselheiros Waldemar Coelho, René Rutzhler, André Damião e Lilton Bispo já havia 
se colocado a disposição e o interesse em participar da Reatech, foi feito uma 
eleição e posta em votação foi aprovado com sete votos o conselheiro André 
Damião. Os conselheiros Waldemar Coelho e René Rutzhler só tiveram direito a 
voto, pois justificaram suas ausências nesta reunião. O conselheiro José Iremar 
informa que não poderá mais ser o representante do COMUD no CONED e coloca a 
vaga a disposição, os(as) conselheiros(as)Sonia Pereira, João Alexandre, Paulina 
Meira e André Damião tem interesse de representar este conselho no CONED/PE. 
Posta em votação, foi eleito pelo pleno como novo representante deste conselho no 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONED/PE João Alexandre com oito votos, ficando de a secretária executiva fazer 
oficio para o CONED/PE com os dados do novo representante. O conselheiro José 
Antonio, propõe que seja ponto de pauta neste conselho o METROREC, convocando 
para a 87ª reunião ordinária, ficando deliberado, que este ponto de pauta será 
discutido na reunião ordinária de MAIO. Por fim, apresentaram seus informes os 
seguintes conselheiros(as): José Iremar, Sonia Pereira, Paulina Meira, José Antônio, 
Alexandre Ferreira e Paulo Fernando. Esgotada a pauta e nada mais tendo se 
discutido, o Coordenador da Sessão Paulo Fernando da Silva, deu por encerrados os 
trabalhos às doze horas e quarenta e cinco minutos. Para que tudo fique 
devidamente documentado, eu, Ilka Chiaperini, na condição de secretária Executiva, 
tomei notas e redigi a presente ata, que, após lida em plenário e achada conforme, 
será por mim assinada, bem  como pelo coordenador da presente sessão. 
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