
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 
 
Aos trinta dias do mês de julho 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 nona 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; 5.1 Expedidos, 5.2 Recebidos; 6. 
Acessibilidade nas saídas de emergências dos recintos fechados, conforme 
deliberação do MPPE através do inquérito Civil nº 13.010-4/7; 7. Avaliação da IV 
Conferência Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – 
CMPCD/Recife; 8 – Semana da Pessoa com Deficiência; 9. Encaminhamentos; 10. 
Informes Gerais. O coordenador da Sessão fez a leitura da pauta e em seguida, 
solicitou aos presentes que fizessem suas apresentações. A conselheira Maria do 
Carmo sugere inversão de pauta, o que é 6º ponto passa a ser 8º ponto e o 7º fica 
sendo o 6º. O pleno concordou com a inversão de pauta. O coordenador passa a 
palavra para a Secretária Executiva, fazer a leitura das justificativas de ausência, 
dos respectivos conselheiros(as): Marcelo Pedrosa, Mariana Lopes, Arenilda Duque, 
Manoel Ricardo. O coordenador da sessão passa a palavra para a secretaria 
executiva fazer a leitura das atas, que após a leitura, posta em discussão a 
conselheira Maria de Lourdes solicita o acréscimo no ponto de debates sobre o 
metrorec, onde ele sugere que seja colocado uma pessoa a disposição para conduzir 
a pessoa com deficiência visual até a linha amarela e sobre as questões da estação 
do Tejipió. Após as devidas correções, ata da 87ª reunião ordinária aprovada por 
unanimidade. A secretária executiva faz a leitura da ata da 88ª reunião ordinária 
que posta em discussão não havendo contrários, ata aprovada. A Secretária 
executiva fez a leitura dos ofícios recebido e enviados. Em seguida, o coordenador 
da sessão passa para o ponto de pauta da avaliação da IV CMPCD, que aberto para 
o debate inscreveram-se os seguintes conselheiros: Sonia pereira que fez sua 
avaliação de regular a boa, que houveram algumas falhas da comissão dentre elas a 
falta de clareza na eleição final quando se teve o empate dos votos. Cosma Bezerra, 
fala que deixou muito a desejar, principalmente começando com as pré-
conferências, prejudicando a presença das pessoas com deficiência na conferência, 
também ficou muito decepcionada com a questão do transporte, pois estão usando 



 
 
 
 
 
 
 
 

o modelo de transporte do Estado, houveram muitos profissionais das áreas, que 
não é a mesma coisa de pessoas com deficiência. Questiona a desorganização dos 
grupos, pois o facilitador atrasou, e outra pessoa assumiu chegando muito atrasado 
o facilitador. Ressalta que a conferência é da pessoa com deficiência e é para ser a 
maioria e não para outras pessoas assegurar a presença das próprias pessoas com 
deficiência. Lilton Bispo, fala que o próprio segmento está desarticulado e não é o 
governo que vai articular. Como membro da comissão organizado, fala que foi 
divulgado junto com as entidades, agora até que ponto a entidade tem interesse de 
divulgar. Em relação a gestão e órgão público, no eixo que ficou foi discutido 
acessibilidade e não a estrutura, se não tem mecanismo não tem resultado. Acha 
como ponto fraco os eixos que foram apresentados. Paulina Maria, fala sobre o 
respeito que os companheiros tem que ter com os que estão na vez de voz, não 
gostou de ver o deficiente visual rindo da cara dela. O conselheiro Waldemar 
questiona sobre o quarto de apoio, que tinha uma pessoa que não tinha 
compromisso com a conferência e estava no quarto de apoio. A conselheira Maria de 
Lourdes parabeniza a comissão organizadora pelo evento, fala sobre a falta de 
respeito que os colegas tem uns com os outros. Fala da comissão na hora do 
empate na eleição para a v conferência estadual, pois quer saber o critério que a 
comissão usou para o desempate, gostaria que observasse este erro para que de 
outra vez não acontecer mais.  A conselheira Maria do Carmo, agradece e fala da 
crise que estamos passando. Tivemos todo um apoio aqui da prefeitura do Recife. 
Os pontos positivos ultrapassaram os negativos, tivemos uma boa alimentação, um 
bom local da conferência, estávamos com representação nacional, que no final tudo 
transcorreu bem, vivenciamos a programação. O conselho tem autonomia e não 
precisa da interferência de gestores. O segmento precisa se fortalecer, gostaríamos 
que o maior número fosse de pessoas com deficiência, mas o que nós sentimos foi 
isso, a falta de interesse do segmento, agradece a todos os conselheiros que 
estiveram presente, sabemos que as dificuldades existem e não é fácil, não só 
dificuldade a nível de pessoa com deficiência e sim trabalhamos com pessoas que 
pensam diferente, sabemos que falhas ocorreram, é muita pretensão nossa que não 
tivesse pontos negativos, com este levamos como lição para que nas próximas não 
venham acontecer, ocorrerão os pontos negativos, mas dizer que colhendo as 
informações de várias pessoas que participaram, solicita votos de aplauso para este 
conselho, que dentro do estado é o mais atuante. Agradecer a todos os conselheiros 
que lá estiveram e vamos trabalhar para que o segmento se fortaleça. Sonia Pereira 
faz um voto de louvor a comissão organizadora sobre ter recebido todo o material 
acessível. Paulo Fernando parabeniza a todos os conselheiros, com igualdade de 
condições para qualquer pessoa, avalia que conferência começando numa segunda 
feira não tem condições, e ainda com aquela chuva torrencial, o nosso 
credenciamento foi até as 15 horas, muita gente que chegou na terça, ainda que 
não se credenciou recebeu todo material e direito as alimentações. Uma falha, não 
dá para nós pensarmos em atração cultural em fim de conferência, o povo queria ir 
embora, o ideal é no inicio, durante o credenciamento. Pretendemos fazer uma 



 
 
 
 
 
 
 
 

conferência melhor. Já informa que o coned ligará para todos os delegados para 
confirmar presença na V conferência estadual, será realizado nos dias 06 e 07 de 
outubro no sidsprev. Paulo Fernando explica que Lícinio estava em plenário, só tinha 
se ausentado para ir ao toalete. Uma das falhas foi não estar no regimento interno a 
questão do critério de desempate. Quando os anais da CMPCD/Recife estiverem 
prontos entregaremos a todos os conselheiros, todos os delegados e delegadas para 
a etapa estadual. Passando para o próximo ponto de pauta, o coordenador da 
sessão, fala que na nossa gerência de promoção dos direitos humanos, a criança e 
adolescente e a pessoa idosa tem campanhas permanentes, e a divisão da pessoa 
com deficiência estará lançando a sua campanha permanente que será: Viva a 
Diferença, e o tema da XIV Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, será o 
tema da campanha, por conta de material que será confeccionado. Informa a 
programação da Semana: a abertura será dia 21/08 aqui no hall da PCR, com a 
secretaria de administração a partir das 09h, no dia 22 e 23 estamos cedendo estes 
dias para a secretaria de esportes, vai sentar com Suely Guimarães p realizar este 
evento no final de semana, no dia 24 está em aberto, dia 25 será em parceria com 
secretaria de saúde e mulher, mesa ginecológica acessível, mamógrafos, pela manhã 
e no turno da tarde envolvendo a saúde da mulher. No dia 26 será realizado 
seminário Os direitos da pessoa com deficiência às 14 horas, gostaria de contar com 
a presença de 2 conselheiros aqui para uma reunião com a presidência, para 
organização deste seminário visto que é uma ação do COMUD, dia 27 secretaria de 
educação, uma ação do esporte inclusivo, dia 28 proposta envolvendo a secretaria 
de turismo um luau no praia sem barreiras. No dia 30 juntamente com a sead 
faremos o encerramento, com atividades no recife antigo de coração, feira do livro, 
atrações culturais, passeio de bicicleta, fazer atividade inclusiva nesse dia. A 
conselheira Maria do Carmo, fala que a abertura estadual também vai ser nesse 
mesmo dia 21 pela manhã no palácio, com o ministro de direitos humanos, Pepe 
Vargas e o secretário nacional, Antônio José e sugere a conciliação dos eventos. 
Para a reunião com a presidência para organização do seminário ficaram as 
conselheiras Maria do Carmo e Sherlley Tenório. A conselheira Cosma Bezerra, 
sugere no dia que está em aberto, fazer uma caminhada pelo centro. O coordenador 
da sessão pede o nome de três conselheiros para se reunir com a presidência para 
discutir essa caminha junto com o coned. A conselheira Mônica barradas, fala que 
teve reunião com Paulo e Cacilda, sobre a sala do empreendedor, onde recebe 
pessoas informais e queiram se formalizar, é um acompanhamento bem próximo 
com o empreendedor, quer utilizar esta sala, e que durante a semana da pessoa 
com deficiência, será utilizado o cadastro da pessoa com deficiência. O objetivo 
geral desse cadastro é trabalhar por bloco, para gerar ações especificas para cada 
secretaria, ações mais eficazes. A TIM é uma das empresas que estão oferecendo 
vagas para pessoas com deficiência, fala da qualificação profissional e convenio com 
o SEBRAE. O coordenador da sessão, solicita que seja criada uma comissão para 
discutir sobre a caminhada da inclusão, que serão os seguintes conselheiros(as): 
Mônica Barradas, Maria do Carmo e Sherley Tenório além de Fabíola Cavalcanti e 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cosma Bezerra. Prosseguindo a pauta, como o major Erick de Aprígio do corpo de 
bombeiro não veio, essa pauta foi remetida para a reunião ordinária de setembro. 
Como Encaminhamentos, foram deliberados os seguintes: enviar ofício falando da 
Audiência pública de João Alexandre, informando que o comud e a divisão fazer uma 
sensibilização no 16º batalhão. Os mesmos conselheiros que ficaram de organizar o 
seminário, organizar também a panfletagem para o dia 21 de setembro. Lilton bispo, 
informa que foi nomeado para compor a secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos em um cargo comissionado, consequentemente não é ético, 
continuar no conselho representando a sociedade civil, ele deixa aqui de participar 
como conselheiro, verificar na lista dos participantes do fórum para assumir a vaga 
de Lilton Bispo. Enviar oficio a Empetur solicitando a disponibilização de operadores 
em cada plataforma elevatória existente na área interna. A secretaria executiva 
enviar e-mail para o coned solicitando calendário de reuniões e pedir que entre em 
contato quando for ter reunião para informar ao conselheiro João Alexandre. Por 
fim, apresentaram seus informes os seguintes conselheiros(as): Cosma Bezerra, 
Alexandre Ferreira, Sonia Pereira, Paulina Meira, João Alexandre, Maria de Lourdes, 
Sherlley Tenório  e a visitante Ivânia Tiburcio. Esgotada a pauta e nada mais tendo 
se discutido, o Coordenador da Sessão Paulo Fernando, deu por encerrados os 
trabalhos às doze horas e vinte 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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