
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 
 
Aos dez dias do mês de junho 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 oitava 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. Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado 
de Trabalho e Qualificação Profissional; 7. IV Conferência Municipal de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência – CMPCD/Recife; 8 – Apresentação do 
Mapeamento da Pessoa com Deficiência com Monica Barradas; 9 – Apresentação da 
Política Municipal de Saúde Gabriela Magalhães; 10 - Relatório das Comissões: 10.1 
– Comissão de Orçamento e Planejamento; 10.2 – Comissão de Legislação e 
Normas; 10.3 – Comissão de Controle e Acompanhamentos de Políticas Públicas; 
10.4 – Comissão de Articulação e Comunicação; 11. Encaminhamentos; 12. 
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): René Rutzler, Paulo Fernando, Maria do 
Carmo, Cosma Bezerra, Josinete Pereira, Marcelo Pedrosa, Adelaide Santos e João 
Alexandre. A Secretária executiva fez a leitura dos ofícios recebido e enviados. A 
Secretária executiva sugere ao pleno que devido à demanda da conferência, deixar 
a leitura das atas da reunião anterior na reunião ordinária de julho, o pleno acatou a 
sugestão.  A coordenadora da sessão passa a palavra para as representantes das 
Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional, Ivaneide... e Socorro Sitônio, 
fala da demanda na área de vagas para pessoas com deficiência, informa que as 
empresas fornece as vagas, porém não tem a sensibilidade para trabalhar com a 
pessoa com deficiência, a agencia tem dificuldade de fazer esses encaminhamentos, 
pois muitas pessoas com deficiência não tem interesse pois a oferta salarial não é 
satisfatória, muitas vezes é apenas o salário mínimo, e como muitos tem o 
benefício, preferem ficar em casa a trabalhar e receber o mesmo valor. Hoje as 
vagas disponíveis tem que ter o segundo grau completo. Existe vagas existe, porém 
não tem pessoas para encaminhar para estas vagas. Explica ainda que muitas 
pessoas com deficiência questionam que só tem vagas para serviços gerais, 



 
 
 
 
 
 
 
 

repositor e até para recursos humanos. Se inscreveram para o debate os seguintes 
conselheiros(as): José Iremar, Maria de Lourdes, Sônia Pereira, Mônica Barradas e 
Lilton Bispo, onde falaram que muitas destas pessoas não querem perder o 
benefício, pois tem caso de pessoas que tinha o benefício, quando estava 
trabalhando comunicou ao INSS e quando foi demitido, passou muito tempo para o 
beneficio voltar, por isso tem esse receio também de entrar no mercado de trabalho. 
Explicam ainda que a Secretaria deveria fazer sensibilização com as empresas para 
trabalharem com as pessoas com deficiência. A visitante Ivânia Tiburcio, 
representante do INSS, fala que de fato o empregado tem que ir ao INSS para 
solicitar a volta do benefício, que no caso de vaga para menor aprendiz pode juntar 
durante 2 anos o salário com o benefício. A convidada Srª Socorro Sitônio, informa 
que existe uma proposta de fazer um fórum e reunir com as principais empresas do 
município para fazer uma sensibilização com as políticas (Pessoa com Deficiência, 
LGBT, Mulher, Igualdade Racial). Prosseguindo a pauta a conselheira Mônica 
Barradas faz a apresentação do mapeamento da pessoa com deficiência, que é um 
questionário e fala que enviará para todos os e-mails dos conselheiros para que 
deem suas atribuições. Em seguida, no ponto de pauta referente a IV CMPCD/Recife 
a coordenadora da sessão, informa que as coisas estão caminhando e sugere adiar a 
reunião da comissão e dos coordenadores das comissões para o dia 26 de junho 
para fazermos o fechamento. Dando continuidade a pauta, a conselheira Gabriela 
Magalhães, faz a leitura do plano municipal de saúde da pessoa com deficiência e 
fala que enviará para todos os e-mails dos conselheiros para que deem suas 
atribuições. Em seguida referente ao relatório das comissões, não houve reuniâo de 
nenhuma comissão. Como encaminhamentos, foram deliberados os seguintes: 
enviar a política Municipal de saúde da pessoa com deficiência para o e-mail de 
todos os conselheiros e eles tem o prazo até o dia 20 de junho para fazer suas 
considerações para passar para Gabriela Magalhães. Por fim, apresentaram seus 
informes os seguintes conselheiros(as): Arenilda Duque, Maria de Lourdes, Sonia 
Pereira, Paulina Meira, Lilton Bispo e a secretária executiva Ilka Chiaperini. Esgotada 
a pauta e nada mais tendo se discutido, a Coordenadora da Sessão Fabíola Maciel, 
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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