
 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife. Aos vinte e cinco dias 

do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, o presidente do COMUD/Recife, 

conselheiro Antônio Muniz, fez a conferência do quorum para o início da centésima décima oitava 

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 às quatorze horas e trinta 

minutos, na presença dos conselheiros, como na forma prevista pelo artigo 14 do Regimento Interno, 

parágrafo único, de acordo com a lista de frequência anexa. Esta sessão ocorreu na sede da Prefeitura 

do Recife, sexto andar, na sala de reunião do gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social, 

Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos, sita a Avenida Cais do Apolo, novecentos e vinte 

e cinco, Bairro do Recife, Recife - PE, e foi coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, conselheiro 

Antônio Muniz, 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. Indicação para a composição da comissão do Fórum de 

Eleição da Sociedade Civil; 7. Proposta para a criação da Política Pública para o Atendente Pessoal da 

Pessoa com Deficiência; e 8. XVII Semana Municipal da Pessoa com Deficiência do Recife. O  

coordenador inicia a reunião solicitando que cada conselheiro e visitante se apresente, e, em seguida, 

agradece a presença de todos (as) e faz a leitura da pauta. Por sugestão da conselheira Maria das Dores, 

foi retirado o sétimo ponto de pauta, uma vez que ainda está em maturação a criação da Política Pública 

para o Atendente Pessoal da Pessoa com Deficiência e ainda passará pela comissão de Políticas Públicas, 

o que foi acatado pela Mesa. Posta a Pauta em votação, a mesma foi aprovada. Passando-se às 

justificativas de ausência, o coordenador da sessão aproveita para justificar a ausência da Conselheira 

Maria do Carmo, por se encontrar em seminário promovido pelo MEC, na cidade de São Paulo. Ato 

contínuo, passa a palavra para a senhora Nadja Medeiros, secretária "ad hoc" do Comud/Recife, que faz 

a leitura dos nomes dos conselheiros (as) que apresentaram suas justificativas de ausência, a saber: 

Cosma Bezerra, Joanilda Barbosa, Mirella Cavalcanti, Arenilda Duque, Marcelo Pedrosa, Josilene 

Carvalho, Tiago Saúde, Elza Sayaka e Rita Guaraná. Ato contínuo, o conselheiro Isaac Machado sugere 

que as faltas sejam justificadas via e-mail ou através de preenchimento de formulário padrão, adquirido 

na secretaria do Comud/Recife, para que  fiquem devidamente documentadas. Acatada a sugestão, foi 

deliberado que esstas informações serão encaminhadas para os conselheiros via e-mail, o mais rápido 

possível. Em seguida, foi passada a palavra para o senhor Manoel Aguiar, que se apresentou como pré 

candidato a deputado estadual e solicitou aos conselheiros (as) que encaminhassem propostas 

concretas para sua candidatura. O Conselheiro Antônio Muniz deixou claro que o espaço deste Conselho 

está aberto para todo e qualquer candidato que queira se dirigir aos conselheiros. Neste momento, 

solicita a palavra a Sra. Sara Noel, representante da ONG Horizon - Associação para a Mobilidade 

Infantil, colocando-se à disposição deste órgão de controle social, informando também que é candidata  



 

 

 

a Deputada Federal. Prosseguindo, a Sra. Nadja Medeiros faz a leitura da ata da sessão anterior, que, 

posta em discussão, inscreveu-se a conselheira Tereza Antunes para solicitar esclarecimentos sobre a 

minuta de alteração da Lei do Vem Livre Acesso, referente a deficiência mental. Após os 

esclarecimentos que foram feitos pelo Conselheiro Antônio Muniz, a ata foi posta em votação e 

aprovada por unanimidade. Passando para os expedientes do Conselho, a Sra. Nadja Medeiros faz a 

leitura das correspondências recebidas e enviadas durante o período, decorrendo disto os seguintes 

encaminhamentos: 1- Enviar ofício para o Jornal do Comércio, reiterando solicitação sobre o JC Acessível 

e ligar para o setor de Acessibilidade do referido Jornal, reforçando o pleito. 2- Compartilhar o e-mail 

recebido do Conselho Metropolitano de Transportes, com o Regimento e a Lei de criação do mesmo. 3- 

Foi designado o conselheiro Paulo Fernando, para representar o conselho no dia 03 de julho em 

audiência do Ministério Público sobre a contratação de artistas com deficiência. 4- Enviar ofício ao 

Promotor Westey Conde, justificando que o conselho se reuniu na presente data, tendo apreciado sua 

notificação sobre práticas de discriminação contra pessoas surdas, informando que no segundo 

semestre do corrente ano será elaborado cronograma de visitas aos cursos indicados, o que será feito já 

na próxima gestão do Comud/Recife, biênio dois mil e dezoito a dois mil e vinte. 5- Foram designados os 

conselheiros Osmar Valença e Maria de Lurdes Rocha, para representar o Comud/Recife em audiência 

no Ministério Público, no dia 11 de julho, às 14 horas, sobre audiodescrição. 6 - Foram designados os 

conselheiros Paulo Fernando da Silva e Maria de Lurdes Rocha,, para representar o Comud/Recife em 

audiência no Ministério Público, no dia 02 de outubro, às 14 horas, sobre o atendimento a pessoas 

idosas e pessoas com deficiência nos CRAS do Recife. 7- Foi designado o conselheiro Paulo Fernando 

para responder ao Ministério Público, mediante ofício, sobre a questão da concessão/renovação de 

documento referente a credencial para vagas de pessoas com deficiência nos estacionamentos. 8- 

Enviar ofício ao Coned e Sead, solicitando nova data de vistoria ao Metrorec, ficando designados os 

conselheiros Isac Machado, Emídio Fernando e Paulo Fernando para a visita, elaborar relatório e 

apresentá-lo na próxima reunião ordinária do Comud/Recife. Ato contínuo, prestaram seus informes os 

seguintes conselheiros: Isac Machado, Jandileuza Leite, Maria de Lurdes, Georgina Marques, Paulo 

Fernando, Paulina Maria e Antônio Muniz. No próximo ponto de  auta referente a composição da 

comissão de organização do Fórum de Eleição da Sociedade Civil do  Comud/Recife, para o biênio dois 

mil e dezoito a dois mil e vinte, esta ficou composta pelos seguintes conselheiros: Antônio Muniz, Paulo 

Fernando, Tereza Antunes, Isaac Machado, Paulina Maria, Georgina Marques, Mirtes Gomes, Sherley 

Tenório e Maria das Dores. Sobre a XVII Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselheiro 

Paulo Fernando da Silva fez a apresentação da minuta de programação, que, posta em discussão, 

recebeu a colaboração de vários conselheiros. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade. O 

Conselheiro Antônio Muniz aproveita para informar que, no período de dezoito a vinte de maio do 

corrente ano aconteceu o Campeonato Nacional de Xadrez para pessoas com deficiência visual, etapa 

Nordeste, em Recife, promovido pela Federação Nacional de Xadrez para Deficientes Visuais, em  



 

 

 

 

parceria com a APEC e contou com o apoio da  refeitura do Recife, que disponibilizou um passeio de 

catamarã para os participantes. Aproveitando a  portunidade, deixa os agradecimentos a secretária Ana 

Rita Suassuna, em nome da APEC e da Federação Nacional de Xadrez para Deficientes Visuais. Esgotada 

a pauta e nada mais tendo se discutido, o Presidente da Sessão, conselheiro Antônio Muniz, dá por 

encerrados os trabalhos às dezesseis horas e quarenta minutos e,  Para que tudo fique devidamente 

documentado, eu, Nadja Medeiros, 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. 

        

 Nadja Medeiros                                                              Antônio Muniz da Silva 
 Secretária "ad hoc"                                                        Presidente da Sessão  


