
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 
 
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 sexta 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 pela Vice-Presidente do COMUD/Recife, a 
conselheira Fabíola Maciel. 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. Vem Livre 
Acesso – Grande Recife; 7 – Vem Livre Acesso – Urbana-PE; 8. IV Conferência 
Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CMPCD/Recife; 9 - 
Relatório das Comissões: 9.1 – Comissão de Orçamento e Planejamento; 9.2 – 
Comissão de Legislação e Normas; 9.3 – Comissão de Controle e Acompanhamentos 
de Políticas Públicas; 9.4 – Comissão de Articulação e Comunicação; 10. 
Encaminhamentos; 11. Informes Gerais. A coordenadora da Sessão fez a leitura da 
pauta e em seguida, solicitou aos presentes que fizessem suas apresentações. A 
coordenadora passa a palavra para a Secretária Executiva, para fazer a leitura das 
justificativas de ausência, dos respectivos conselheiros(as): Paulo Fernando, 
Arenilda Duque, Marcelo Pedrosa, Waldemar Coelho, Josinete Pereira, Mariana Hora, 
Maria de Lourdes, René Rutzler. Prosseguindo a pauta, a coordenadora da sessão, 
solicita a Secretária executiva fazer a leitura da ata da octogésima quinta reunião 
ordinária, que posta em discussão não havendo contrários, posta em votação ata 
aprovada pelo pleno. Dando continuidade à pauta a secretária executiva fez a leitura 
dos expedientes enviados e recebidos. Em seguida a coordenadora da sessão, 
informa que a Urbana-PE não irá comparecer a reunião e não deu nenhuma 
justificativa. As representantes do Grande Recife Consórcio de Transportes, as Sra. 
Nolane Pedrosa e Claúdia Brito, ficam a disposição para tirarem dúvidas a cerca do 
vem livre acesso. A Sra. Nolane Pedrosa, fala que a SEAD deveria estar presente 
nesta reunião, por se tratar do Vem Livre Acesso. A coordenadora explica que o 
pleno tinha solicitado apenas o Grande Recife e a Urbana-PE para está reunião. A 
representante do Grande Recife, sra. Nolane Pedrosa, diz que desde 2013 houve a 
troca da carteira de livre acesso para o cartão vem livre acesso e que houve esta 
mudança devido a fraude e falsificação das carteiras. Que em agosto do corrente 
ano fará dois anos da troca da carteira e infelizmente não tem nada definido sobre o 
recadastramento, que este implicará em reavaliar todos os benefícios e os 



 
 
 
 
 
 
 
 

problemas decorrente da entrada da Urbana-PE no processo, e em relação ao limite 
de uso diário, de até oito vezes ao dia e o tempo de uma viagem e outra que é de 
quinze minutos. Hoje tem quase noventa e cinco mil beneficiários com o vem livre 
acesso. A grande preocupação da Urbana-PE é que estão dando benefício e não tem 
o laudo devido. A coordenadora abre espaço para debate, onde os conselheiros(as) 
argumentaram sobre o laudo médico, que souberam que até ginecologista estava 
dando laudo médico para o vem livre acesso e o CREMEPE, em uma reunião que 
participou no CONED/PE disse que não discutiria isto. A Supervisora do Vem Livre 
Acesso a Sra. Claudia Brito, diz que este tema foi discutido no CONED durante todo 
o ano de dois mil e quatorze e fizeram um documento com todas as dificuldades e 
encaminhado ao novo Secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 
Isaltinho Nascimento. As representantes do Grande Recife, agradecem a 
oportunidade e ficam a disposição. Continuando a pauta, a coordenadora da sessão, 
informa que foi publicada em diário oficial do município o edital de convocação da IV 
Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – IV 
CMPCD, fez a leitura do calendário das pré-conferências e convidou todos(as) para 
participarem das mesmas. Em seguida, no ponto de pauta referente ao relatório das 
comissões, a comissão de orçamento e planejamento, não se reuniu; o coordenador 
da comissão de legislação e normas, Lilton Bispo sugeriu que marcar uma reunião 
extraordinária para apresentar alterações do Regimento interno do COMUD, para 
aprovação do pleno, ficando esta reunião para o próximo dia vinte de maio, às nove 
horas, no sexto andar; a comissão de Controle e Acompanhamentos de Políticas 
Públicas, não se reuniu e por fim a comissão de articulação e comunicação, também 
não se reuniu. Como encaminhamentos, foi deliberado o seguinte: A reunião 
ordinária de maio, terá como ponto de pauta a acessibilidade no MetroRec. Por fim, 
apresentaram seus informes os seguintes conselheiros(as): Lauricéia Tomaz, Sonia 
Pereira, Paulina Meira, José Iremar, André Damião, a visitante Suely Guimarães e a 
Secretária executiva Ilka Chiaperini. Esgotada a pauta e nada mais tendo se 
discutido, a Coordenadora da Sessão Fabíola Cavalcanti, deu por encerrados os 
trabalhos às doze horas. 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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