
 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife.  

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 

quatorze horas, eu, Cecília Paiva, na condição de Secretária "ad hoc", 

conferi o quorum para o início da centésima sétima 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 

(anexo um). Assim sendo, a sessão teve início às quatorze horas e trinta 

minutos, e foi coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, conselheiro 

Antônio Muniz, representante da Associação Pernambucana de Cegos - 

APEC. 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 oral de conselheiros e visitantes;  2. Justificativas 

de ausência; 3. Apreciação da ata da sessão anterior; 4. Expedientes do 

Conselho; 5. Informes Gerais; 6. Ações do Núcleo de Direitos Humanos da 

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco frente a Pessoa com 

Deficiência; 7. Alteração do Regimento Interno; 8. Comissões Temáticas; 9. 

Encaminhamentos. O Presidente do Comud inicia a reunião com a leitura 

da pauta acima descrita e depois solicita que cada conselheiro se 

apresente, para fins de conferência de quorum, seguindo-se os visitantes. 

Dando continuidade, A Sra. Cecília Paiva fez a leitura dos nomes dos 

conselheiros que apresentaram suas justificativas de ausência, a saber: 

Marcelo Pedrosa, Mirella Cavalcanti, Cosma Bezerra, René Ribeiro e Cícero 

Carlos Siqueira Laurindo.  Ato contínuo, passou-se ao ponto de pauta 

referente a leitura da ata da sessão anterior. Posta em discussão, não se  



 

 

 

 

 

registrou qualquer inscrição. Posta em votação, foi aprovada por 

unanimidade. A seguir a Sra. Cecília Paiva fez a leitura do Expediente do 

Conselho, constante de correspondências  recebidas durante o período. O 

Conselheiro Paulo Fernando destacou o ofício enviado pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Pernambuco, atendendo ao requerimento do 

Deputado Waldemar Borges que solicitou voto de aplauso ao Dia 

Internacional da Síndrome de Down. Requisitou que fosse registrado na 

ata o informe encaminhado pelo Grande Recife consórcio de transporte 

solicitando  que as  Pessoas de 65 anos com Deficiência que tem o VEM 

Livre Acesso com direito a acompanhante  compareçam  a sede do  

Grande Recife para preenchimento de ficha  para regularização e 

desbloqueio do cartão. Ato contínuo, passou-se ao item da pauta relativo 

as Comissões Temáticas,  quando A Sra. Cecília Paiva informou que a única 

comissão que se reuniu foi a Comissão de  Articulação e Comunicação, 

passando em seguida à leitura do relatório da reunião. O Conselheiro Isaac  

Machado destacou a importância das Comissões e ressaltou a falta de 

compromisso de alguns conselheiros com relação a participação nas 

mesmas. Passando-se para o ponto de pauta referente as alterações do 

Regimento Interno, a Sra.  Cecília Paiva fez a leitura das alterações 

propostas pela Mesa Diretora e o Sr.  Antônio Muniz fez os 

esclarecimentos das mesmas. Quando foi aberto espaço para as 

inscrições, diversos conselheiros apresentaram propostas de melhoria no 

texto. Quando a Proposta de Reforma ao Regimento Interno do COMUD 

foi posta em votação, foi aprovada por unanimidade (vide anexo dois). No 

ponto relativo aos Informes Gerais, usaram da palavra os seguintes 

conselheiros e visitantes: Paulo Fernando, Antônio Muniz, Jandileuza Leite 

e  José Antônio.  O Conselheiro Antônio Muniz fez um breve relato da sua 

participação na reunião do CONAD. O Conselheiro Paulo Fernando citou o  



 

 

 

 

 

mês de abril como um mês importante para a Pessoa com Deficiência 

dando ênfase aos dias 02 Dia  Mundial da Conscientização do Autismo, 08 

Dia Nacional do Braille, 24 Dia Nacional da Libras e 25 Dia Internacional do 

Cão guia. Por fim restaram os seguintes encaminhamentos a serem 

executados pela Secretaria Executiva do COMUD/Recife: a) Enviar ofício 

para o Grande Recife Consórcio de Transporte informando a reunião que 

acontecerá na SEAD no dia nove de maio às catorze horas; b) Encaminhar 

a resolução um de dois mil e dezessete, tendo como anexo a Reforma do 

Regimento Interno  deste Conselho para publicação no Diário Oficial; c) 

Encaminhar para os Deputados Federais de Pernambuco a moção de 

repúdio e o manifesto do conade sobre a reforma da Previdência.  

Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o Presidente da Sessão, 

Conselheiro Antônio Muniz da Silva deu por encerrados os trabalhos às 

dezessete horas e quinze 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 na Sessão seguinte e 

achada conforme, será por mim assinada, bem como pelo coordenador da 

presente sessão. 

 

Maria Cecília Paiva                                                   Antônio Muniz da Silva 

Secretária "ad hoc                                                       Presidente da Sessão 

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. 


