
 

 

 

 

PREFEITURA DO RECIFE 
Cais do Apolo, 925 – 6° Andar  - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) - 3355-8645 

www.recife.pe.gov.br –  comudrecifepe@gmail.com - CNPJ 10.565.000/0001 -92. 

 

ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife. Aos 

trinta dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 

eu, Cecília Paiva, na condição de Secretária “ad hoc”, conferi o quorum  para o início 

da centésima segunda sessão plenária do COMUD/Recife, biênio 2016-2018, e, 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.  Assim sendo, a sessão teve início às quatorze horas e trinta 

minutos, sendo coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, conselheiro Antônio 

Muniz da Silva, na Prefeitura da Cidade do Recife, sexto andar, sala de reuniões do 

Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, sita no Cais 

do Apolo, novecentos e vinte e cinco, Bairro do Recife, Recife – PE, com a seguinte 

pauta: 1 – Verificação  de quorum mediante apresentação oral de conselheiros(as); 2 

-  Apresentação de visitantes;3 – Justificativa de ausência;4 – Apreciação  da ata da 

sessão anterior;5– Expedientes do Conselho;6 -Resultado da 3ª Reunião do III Fórum 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife para  o 

preenchimento de uma vaga de suplente para o segmento da pessoa surda e uma 

vaga de suplente para os profissionais especializados; 7-Reserva de vagas para 

artistas com deficiência em espetáculos públicos e privados;8 –Recadastramento do 

VEM Livre Acesso;9 – Espaço para as Comissões Temáticas 10-Informes Gerais;11 – 

Encaminhamentos. O coordenador da sessão  inicia a reunião com a leitura da pauta 

acima descrita e em seguida passa à apresentação dos presentes. Dando 

continuidade, A Sra. Cecília Paiva informou que justificaram suas ausências os 

seguintes conselheiros: Aline Vieira, Elizabeth Severian, Marcelo Pedrosa, Mirella 

Correia, Renê Ribeiro e Ricardo José. Ato contínuo, passou-se à leitura da ata da 

Centésima primeira reunião ordinária, através da Sra. Maria Cecília Paiva, que, após 

lida, foi posta em discussão. Não havendo inscritos, foi posta em votação, sendo  

aprovada por unanimidade. Na Sequência, a Sra. Maria Cecília Paiva informou que 

foram expedidos pelo COMUD/Recife, os seguintes documentos: ofícios 57, 

direcionado ao Sr. Deputado Edilson Francisco da Silva, parabenizando pela concessão 

do Título de Cidadão Pernambucano ao Dr. Westey Conde y Martin Júnior, Promotor 

de Direitos Humanos;  ofício 58, direcionado ao Dr. Westey Conde , parabenizando-o 

pelo recebimento do título de cidadão pernambucano; e telegrama de condolências 

para à Prefeitura de Petrolina, em virtude do falecimento da Sra. Rose Andrade, 

Secretária de Acessibilidade do referido Município.   Informou ainda que Foi recebida  
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uma convocação do Ministério Público para audiência no dia 20/12 , sobre possíveis 

irregularidades no atendimento preferencial dispensado aos usuários do Plano de 

Saúde Hapvida.  A seguir as conselheiras Arenilda Duque, Sherley Tenório e   Cecília 

Paiva Secretária a”d hoc”, realizaram a leitura das atas das audiências do Ministério 

Público de Pernambuco que ocorreram no mês de novembro. Já no sexto ponto de 

pauta, referente ao resultado da 3ª Reunião do III Fórum Municipal de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife para  o preenchimento de uma vaga de 

suplente para o segmento da pessoa surda e uma vaga de suplente para os 

profissionais especializados, a Conselheira Arenilda Duque informou que foram 

realizadas duas inscrições sendo uma inscrição para suplente da área da deficiência 

auditiva e uma inscrição para a área de profissionais especializados. Assim sendo, 

foram aprovadas pela comissão eleitoral, as seguintes pessoas: Sílvia Loureto Mariz, 

representante da área de profissionais especializados e José Mário Santana da Silva, 

representante da área da deficiência auditiva. Na sequência, foi vivenciado o ponto 

relativo a Reserva de vagas para Artistas com deficiência em espetáculos públicos e 

privados. O Coordenador da sessão fez um breve relato sobre a audiência que ocorreu 

no Ministério Público de Pernambuco, listando os participantes, ressaltando a denúncia 

do Sindicato dos músicos que alegou está acontecendo discriminação na contratação 

de artistas com deficiência, tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual. 

Diante do exposto, foi definido que no momento do fechamento da grade de 

contratação dos artistas, fosse adotado o critério de contratação de 5% de artistas 

com algum tipo de deficiência. Ficou também definido que o COMUD Recife e o Coned 

promoverão reunião conjunta com os conselhos de cultura do Recife e do Estado, bem 

como com as respectivas secretarias, no sentido de adotarem resolução comum 

referente a matéria tratada. No oitavo ponto de pauta, relativo ao recadastramento do 

VEM Livre Acesso, o Conselheiro Antônio Muniz destacou as características do local 

onde está sendo realizado o recadastramento e salientou o processo de trabalho  

desenvolvido pelos profissionais envolvidos na ação. No espaço reservado aos 

debates, a conselheira Maria Paulina indagou sobre a documentação necessária para o 

recadastramento. A conselheira Maria de Lourdes Rocha questionou a presença de 

uma junta médica para avaliação das pessoas com deficiência e criticou a ação devido 

ao difícil acesso ao local do recadastramento. A conselheira Cosma Bezerra questionou 

a falta de informação da equipe do VEM Livre Acesso, ocasionando problemas para as 

pessoas com deficiência. Em seguida o Conselheiro Antônio Muniz evidenciou a vitória 

do COMUD/Recife na eleição do CONADE, destacando que no biênio dois mil e 
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dezessete a dois mil e dezenove, este Conselho estará na representação dos 

conselhos municipais, na condição de titular, salientando que esta foi uma vitória de 

todo o nordeste brasileiro. Ato contínuo, passa-se para o nono ponto de pauta, 

referente aos informes e pareceres das comissões permanentes. A Secretária 

Executiva do COMUD/Recife, Cecília Paiva  informou quais as comissões que se 

reuniram, enquanto que a Conselheira  Arenilda Duque fez a leitura das memórias das 

reuniões. Por fim, restaram os seguintes encaminhamentos a serem executados pela 

Secretaria Executiva do Comud/Recife: a) Enviar ofício convidando os representantes 

da Fundação de Cultura da Cidade do Recife para participar da próxima reunião 

ordinária que acontecerá no dia 14/12; b) Agendar reunião da mesa diretora com os 

representantes do Conselho de Cultura do Recife e do Estado de Pernambuco, 

objetivando debater sobre a contratação de artistas com deficiência; c) Encaminhar 

ofício para o Ministério Público de Pernambuco  informando sobre o acesso ao local e a 

centralização do serviço de recadastramento do VEM Livre Acesso; d) Enviar ofício 

para o Ministério Público de Pernambuco informando a postura de motoristas de 

ônibus no transporte de usuários de cadeira de rodas; e) Verificar a possibilidade de 

promover reunião ampliada entre os conselhos Municipais e as entidades de Pessoas 

com Deficiência, a fim de ouvi-las no que tange a execução das políticas públicas 

voltadas para o segmento. Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o 

Coordenador da Sessão, Conselheiro Antônio Muniz da Silva deu por encerrados os 

trabalhos às dezessete horas e trinta 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. 

 

 Maria Cecília Paiva                                     Antônio Muniz da Silva                  

  Secretária Adoc                                                 Coordenador da Sessão 

 


