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

quatorze dias do mês de dezembro  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 terceira 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 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, 

representante da Associação Pernambucana de Cegos – APEC. Esta sessão ocorreu na 

sede da Prefeitura da Cidade do Recife, décimo segundo andar, sala de reuniões do 

Gabinete da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, 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 de conselheiros (as); 2 -  

Apresentação de visitantes; 3 – Justificativas de ausência; 4 – Apreciação  da ata da 

sessão anterior; 5– Expedientes do Conselho; 6 –Recadastramento do VEM Livre 

Acesso; 7-Participação da Pessoa com Deficiência no Carnaval 2017 do Recife; 8 –

Espaço reservado para as Comissões Temáticas; 9 –Informes Gerais; 10 – 

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

acima descrita e depois solicita que cada conselheiro (a) se apresente, para fins de 

conferência de quorum, seguindo-se os (as) visitantes.  Dando continuidade, A Sra. 

Cecília Paiva informou que justificaram suas ausências os seguintes conselheiros: 

Marcelo Pedrosa, Vera Freire, Ricardo Siqueira, Keldma Daniele, José Vítor e Cosma 

Bezerra. Ato contínuo, passou-se ao ponto de pauta referente aos expedientes do 

conselho, em que a Sra. Maria Cecília Paiva informou que foram expedidos pelo 

COMUD/Recife, os seguintes documentos: ofício 60, direcionado a Sra.  Fabiana 

Ramalho, convidando-a para participar da 103ª Reunião Ordinária do COMUD/Recife;  

ofício 61, direcionado a Sra. Cíntia Lebsa , convidando-a para participar da 103ª 

Reunião Ordinária do COMUD/Recife; ofício 62, para o Sr. Diego Rocha,  convidando-o 

para participar da 103ª Reunião Ordinária do COMUD/Recife;  e ofício 63 para o Sr. 

Flávio Henrique do CONADE, encaminhando o currículo do Presidente do 

COMUD/Recife, Conselheiro Antônio Muniz, na qualidade de representante dos 

conselhos municipais junto ao CONADE. Informou ainda que Foi recebido ofício da 

SEAD, convidando este Conselho para reunião naquela Superintendência, a ocorrer no 

dia 22/12 tendo como pauta principal o camarote da acessibilidade no Carnaval 2017. 
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Informou ainda que o Conselho recebeu um ofício da controladoria do Município do 

Recife, convidando para reunião no dia 20/12, referente ao portal da transparência.   

Ato contínuo, passou-se ao item da pauta relativo a participação da Pessoa com 

Deficiência no carnaval 2017. A Sra. Iana, representante da Fundação de Cultura da 

Cidade do Recife, órgão responsável pela montagem e execução das ações no Marco 

Zero , Praça do Arsenal e camarote da acessibilidade durante o período carnavalesco, 

relatou o que será garantido às pessoas com deficiência no carnaval 2017, destacando 

a área na frente do palco do Marco Zero que será exclusiva para elas e solicitou que 

os conselheiros contribuíssem com  sugestões, visto que algumas ações serão 

construídas a partir do que for apresentado. O Conselheiro Estadual e 

Superintendente da SEAD Paulo Fernando parabenizou o COMUD pela iniciativa de 

promover o debate entre os responsáveis pela execução do camarote da 

acessibilidade do Recife , ressaltando que o ideal mesmo era que todos os camarotes 

montados no desfile do Galo da Madrugada tivessem acessibilidade. No espaço 

reservado para aos debates, o conselheiro Isaac relatou a importância dos palcos 

descentralizados no carnaval e solicitou que esses palcos também tivessem 

acessibilidade, porque algumas pessoas com deficiência não conseguem se deslocar 

até o Recife antigo. A Conselheira Mirella solicitou a presença do intérprete de LIBRAS 

no carnaval, como aconteceu nos anos anteriores. A Conselheira Tereza Antunes 

questionou o processo de inscrição para o Camarote da Acessibilidade, afirmando que 

algumas pessoas participam todo ano, enquanto que outras nunca conseguem ter 

acesso. O Conselheiro Antônio Muniz sugeriu que a programação do carnaval também 

fosse impressa em Braille. O Conselheiro Emídio questionou a falta de banheiro 

público adaptado no Marco Zero. A Conselheira Arenilda destacou a importância da 

existência de outros espaços com acessibilidade durante o carnaval, mesmo que esses 

locais sejam privados. Lamentou o encerramento da central de acessibilidade, 

ressaltando a importância desse espaço para o segmento da pessoa com deficiência. 

O Conselheiro Renê sugeriu que no processo de montagem do palco localizado no 

Marco Zero fosse colocada uma estrutura que possibilitasse a pessoa surda sentir a 

vibração do som, questionou a cobrança de passagem nos ônibus que fazem a linha 

do expresso folia e solicitou o aumento da capacidade do camarote da acessibilidade 

para que mais pessoas sejam contempladas. O Conselheiro Paulo Moraes informou 

que o processo de inscrição para o camarote da acessibilidade será revisto e que a 

montagem será fiscalizada de forma mais eficaz. O Conselheiro  Cícero Carlos sugeriu 

a possibilidade de colocar uma equipe de massoterapeutas no camarote. A Sra. Iana 
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informou que todas as sugestões e críticas serão repassadas para os responsáveis da 

Fundação de Cultura da Cidade do Recife para que sejam realizados os ajustes dentro 

do que for possível. Confirmou a existência do espaço na frente do palco e disse que a 

responsabilidade do acesso a esse espaço será da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos, pontuando que  a Fundação de Cultura da Cidade do 

Recife tentará viabilizar outros palcos com acessibilidade além do Marco Zero. A 

Conselheira Maria de Lourdes disse não concordar com a forma de inscrição que exclui 

pessoas que já tenham participado do camarote em anos anteriores. No próximo 

ponto de pauta , ficou acordado que a leitura da ata da centésima segunda reunião 

será realizada na próxima reunião ordinária. No ponto referente ao recadastramento 

do VEM Livre Acesso, o Conselheiro Emídio informou que o procedimento realizado 

pela Assistente Social existente na Central de Recadastramento é por demais 

burocrático. A Conselheira Maria do Carmo Oliveira informou que o CONED tem 

acompanhado o processo de recadastramento e que o mesmo vem fluindo de forma 

satisfatória. A Conselheira Paulina informou que não conseguiu o laudo com o seu 

médico, pois o mesmo não pode mais emiti-lo. A Conselheira Flávia, representante da 

Secretaria de Saúde irá verificar o motivo pelo qual o médico não pode emitir o laudo. 

A Conselheira Maria de Lourdes confirmou que a  liberação de acompanhantes está 

acontecendo de forma mais rígida. A Conselheira Sônia informou que essa liberação é 

validada pela Assistente Social, de plantão na Central de Recadastramento. O 

Conselheiro Thiago Saúde interrogou sobre a cobrança de taxas que estão sendo 

realizadas no processo de recadastramento do VEM Livre Acesso. A Conselheira Maria 

do Carmo Oliveira informou que o CONED encaminhou ofício para o Grande Recife 

Consórcio de Transportes, questionando tal cobrança. No espaço destinado as 

Comissões Temáticas, a Conselheira Arenilda Duque informou que foi publicada no 

diário Oficial do Município, a Política Municipal de Atenção Integral a saúde da Pessoa 

com Deficiência.  A conselheira Sílvia  fez a leitura da memória da reunião da 

Comissão de Orçamento e Planejamento e informou que a Comissão irá se reunir com 

a comissão de Legislação e Normas no dia 11/01. A Conselheira Sherley Tenório 

informou que a comissão de comunicação irá construir o material relativo a campanha 

com os taxistas do Recife  para apresentação ao Ministério Público, conforme 

calendário de audiência. Prestaram seus informes a conselheira Arenilda Duque e o 

Conselheiro Estadual e Superintendente da Sead Paulo Fernando. Por fim restaram os 

seguintes encaminhamentos a serem executados pela Secretária Executiva do 

COMUD/Recife: a) Encaminhar ofício para o Presidente do Galo da Madrugada, 
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agendando reunião; b) Enviar Ofício em conjunto com o CONED para os órgãos 

responsáveis pelo camarote da acessibilidade 2017; C) Agendar reunião com os 

responsáveis pelo recadastramento do VEM livre Acesso, referente a cobrança de 

taxas no processo de recadastramento; d) enviar para os conselheiros por e-mail o 

texto relativo a Política Municipal de Atenção Integral a saúde da Pessoa com 

Deficiência.    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. 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 “ad hoc                                                 Coordenador da Sessão 

 


