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

vinte e quatro dias do mês de janeiro 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 pela Vice- Presidente do COMUD/Recife, conselheira Arenilda Duque, 

representante da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife. Esta sessão ocorreu na 

sede da Prefeitura da Cidade do Recife, sexto andar, sala de reuniões do Gabinete da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas 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 de 

conselheiros (as); 2 -  Apresentação de visitantes; 3 – Justificativas de ausência; 4 – 

Apreciação  das atas das sessões anteriores; 5– Expedientes do Conselho; 6 –

Informes Gerais; 7-Recadastramento do VEM Livre Acesso; 8 – Espaço das Comissões 

Temáticas; 9-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: Renê Ribeiro, Mirella Cavalcanti, Joanilda de Souza, Silvia 

Loreto, Antônio Muniz, Maria do Carmo Oliveira, Flávia Farias e Cacilda Medeiros. Ato 

contínuo, passou-se ao ponto de pauta referente a leitura das atas das duas últimas 

sessões.Passado para o próximo ponto de pauta relativo aos expedientes do conselho,  

a Sra. Cecília Paiva informou que foram expedidos pelo COMUD/Recife, os seguintes 

documentos: ofício 64/2016, direcionado ao Sr. Francisco Antônio do Grande Recife 

Consórcio de Transporte, questionando cobrança de taxa no recadastramento do VEM 

Livre Acesso; ofício 01/2017, direcionado ao Dr. Westei Conde referente a  

centralização do Processo de  Recadastramento do VEM Livre Acesso e ofício 02/2017 

destinado ao Sr. Rômulo Guerra, Presidente do Bloco Carnavalesco O Galo da 

Madrugada solicitando reunião sobre acessibilidade no Desfile do Galo da Madrugada 

2017. Informou ainda que Foram recebidas convocações do MPPE para audiências no 

dia 25/01 , sobre contratação de artistas com deficiência e garantia a Previdência 

Social aos dependentes maiores e inválidos.Recebemos ainda convocação para  
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audiência no MPPE dia 15/02 sobre acessibilidade no Metrô do Recife . Informou ainda 

que o Conselho recebeu um Ofício do Grande Recife Consórcio de Transportes relativo 

a cobrança de taxa no Processo de recadastramento do VEM Livre Acesso e as 

memórias das reuniões sobre a contratação de artistas com deficiência e 

acessibilidade no metrô Recife. Ato contínuo, a conselheira Arenilda Duque sugeriu ao 

pleno que fosse realizada votação para estabelecer o tempo de fala  dos conselheiros 

e visitantes nas reuniões do COMUD/Recife. A sugestão foi acatada e após votação 

ficou estabelecido que cada conselheiro ou visitante terá 02 minutos para fazer a sua 

fala podendo acrescentar mais 01 minuto caso seja necessário, ato contínuo 

repassou-se ao item da pauta relativo a Informes Gerais, prestaram seus informes os 

conselheiros: Arenilda Duque, Isaac, José Carlos, Jandileusa, Michel, Sayaka, Paulina, 

Emídio, Cícero e Sherley . No ponto referente ao recadastramento do VEM Livre 

Acesso, foi realizada a leitura do ofício recebido do Grande Recife esclarecendo as 

dúvidas referente a cobrança de taxa no processo de recadastramento do VEM Livre 

acesso.   A conselheira Cosma relatou o caso de uma pessoa com deficiência que 

sofreu constrangimento durante o processo de recadastramento. No espaço destinado 

as Comissões Temáticas, a Sra Cecília Paiva realizou a leitura da memória da reunião 

das comissões de Legislação e Normas e Orçamento e Planejamento. O visitante José 

Carlos questionou a acessibilidade nas calçadas localizadas nos pontos de parada dos 

ônibus na Av. Agamenon Magalhães , o conselheiro Marcelo Pedrosa informou que as 

calçadas nas vias públicas são de responsabilidade da EMLURB e informou que irá 

passar os números para realização de denúncias referentes a falta de acessibilidade 

nas calçadas das vias públicas. Por fim restaram os seguintes encaminhamentos a 

serem executados pela Secretária Executiva do COMUD/Recife: a) Encaminhar ofício 

para , o Diretor do Cais do Sertão agendando reunião; b) Enviar Ofício para o MPPE 

solicitando audiência com os representantes do VEM Livre Acesso;c) enviar ofício para 

a EMLURB solicitando reunião para tratar de assunto relativo a acessibilidade das 

calçadas nas vias públicas do Recife.Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, 

a Coordenadora da Sessão, Conselheira  Arenilda Duque 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. 
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