
 

ATA DA CENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezesseis, às 

quinze horas, eu, Maria Cecília Paiva, na condição de Secretária ad hoc, conferi o 
quorum  para o início da centésima sessão plenária do COMUD/Recife, biênio 

2016-2018. A reunião foi iniciada 10 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 quinze horas e dez minutos. A reunião aconteceu no 
Instituto Antônio Pessoa de Queiroz, sito à Rua Guilherme Pinto, cento e 

quarenta e seis, Bairro das Graças, Recife – PE. Sendo coordenada pelo 
 conselheiro Paulo Moraes que discutiu a seguinte pauta: 1 – Verificação da 

existência de quorum; 2 -  Apresentação de Conselheiros (as) e visitantes;  3 – 
Justificativa de ausência de conselheiros (as); 4 – Escolha da nova mesa diretora 

do COMUD/Recife; 5 – Deliberação para a participação do COMUD/Recife no 
processo eleitoral do CONADE; 6 – Escolha do representante para o CONED 7- 

Encaminhamentos; 8 – Informes Gerais. O coordenador da sessão, inicia a 
reunião com a leitura da pauta, em seguida passa para a apresentação dos 

presentes. Dando continuidade, foi passado para as justificativas de ausências, 
justificaram sua ausência os seguintes conselheiros: Cosma Bezerra, Flávia  

Farias e Sherlley Ternório. Após as justificativas, foi passado para o ponto de 

pauta referente a eleição da nova mesa diretora do COMUD/Recife. 
Candidataram-se para o cargo de Presidente do COMUD/Recife, representando a 

sociedade civil, os seguintes conselheiros (as): Antônio Muniz, Cícero Carlos e 
Rita Guaraná e representando a área governamental, para o cargo de Vice-

presidente, os seguintes conselheiros (as): Arenilda Duque e Paulo Moraes. Após 
a votação do pleno, com maioria dos votos, foram eleitos os seguintes 

conselheiros (as): Antônio Muniz, que ocupará o cargo de Presidente e  Arenilda 
Duque que ocupará o cargo de Vice-presidente do COMUD/Recife, durante a 

gestão de  2016-2018. Passada a palavra para o conselheiro Antonio Muniz, o 
mesmo agradeceu e destacou a importância de ter Paulo Moraes no 

COMUD/Recife, sendo que o mesmo é Secretário Executivo da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Já a conselheira Arenilda Duque, 

agradeceu o cargo e destacou a importância do Conselheiro Antônio Muniz na 
presidência, devido sua longa história de luta no segmento da pessoa com 

deficiência. Em seguida, o Conselheiro Paulo Moraes passa  a coordenação da 

reunião para o presidente eleito Antônio Muniz, que segue para o próximo ponto 
de pauta, referente a deliberação do pleno para a participação do COMUD/Recife  



no processo eleitoral do CONADE, o mesmo fala um breve histórico das eleições 
do CONADE, onde o COMUD/Recife também participou  e informa quem compõe 

o CONADE atualmente. Diz como é realizado o processo eleitoral e o período de 
inscrição para os Conselhos Municipais. A conselheira Maria do Carmo destaca a  

importância da participação do COMUD/Recife no CONADE e em seguida o pleno 
aprova a participação do Conselho para participar como candidato e eleitor do 

processo eleitoral, para a gestão 2017-2019 do CONADE. Seguindo para o  sexto 
ponto de pauta,   referente ao representante do COMUD/Recife no CONED, em 

substituição ao conselheiro Emídio Fernando, inscreveram-se os seguintes 
conselheiros: Antônio Muniz e Rita Guaraná, sendo Antônio Muniz eleito com 10 

votos. O mesmo aproveita para parabenizar a participação do conselheiro Emídio 
Fernando no CONED e solicita a Secretária ad hoc, Maria Cecília Paiva, que 

repasse a agenda das reuniões do CONED para todos os conselheiros do 

COMUD/Recife. Passando para os encaminhamentos: O Conselheiro Paulo Moraes 
sugere que na próxima reunião ordinária do COMUD/Recife, que será realizada 

no dia 26/10 às 14:00h, seja apresentado o relatório de Gestão da política de 
Direitos Humanos voltada para o segmento da Pessoa com deficiência, em 

parceria com as demais Secretarias Municipais. A sugestão foi acatada pelo pleno 
e  a palavra foi passada para o conselheiro Cícero Carlos, que  solicita que seja 

acrescentado na pauta da próxima reunião a questão dos concursos públicos em 
relação as pessoas com deficiência, sendo acatada pelo pleno  será ponto de 

pauta para reunião ordinária do mês de novembro. O Presidente Antônio Muniz 
 sugeri como  ponto de pauta para  a próxima reunião,  as leituras das leis e do 

regimento do COMUD/Recife. O conselheiro Cícero Carlos solicita que também 
seja  acrescentado na pauta da reunião ordinária, do mês de novembro, o 

tratamento dispensado pelo Metrorec as pessoas com deficiência.  O senhor 
Paulo Fernando solicita que seja enviado um oficio para o Promotor Westei Conde 

Y Martin Júnior,  parabenizando-o  pelo recebimento do título de cidadão 

Pernambucano e outro ofício para a Assembleia Legislativa parabenizando pela  
iniciativa. Por fim, foi passado para o último ponto de pauta, referente aos 

informes, prestaram seus informe os (as) seguintes conselheiros (as) e 
visitantes: José Dias, Arenilda Duque da Silva, Jandileuza Sergio Leite, Paulo 

Fernando, Paulina Maria, Rita Guaraná, Sônia Pereira,  Lourdes  dos Santos,  José 
Diniz e Antônio Muniz.  Esgotada a pauta e nada mais tendo a ser discutido, o 

coordenador da sessão, Antônio Muniz, deu por encerrados os trabalhos às 
dezesseis horas e trinta e cinco minutos. Para que tudo fique devidamente 

documentado, eu, Maria Cecília Paiva, na condição de secretária ad hoc, 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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