
 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

 

 Aos trinta dias do mês de julho 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 nona 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 e cinco 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 (as) e visitantes;  2.  Justificativas de ausência; 3.  Apreciação  da ata 
da sessão anterior;  4. Expedientes;  5. Informes Gerais;  6.  III fórum de Eleição do COMUD/Recife: 
 I – Edital de Convocação  II – Regulamento Eleitoral  7.  Relatório de atividades do COMUD/Recife, 
gestão 2016-2018. O  coordenador inicia a reunião solicitando que cada conselheiro e visitante se 
apresente, em seguida, agradece a presença de todos (as) e aproveita para informar  que essa  é a 
última plenária da gestão 2016/2018. Ato contínuo,  faz a leitura da pauta e sugere que seja incluído, no 
ponto seis, o Plano Diretor e prosseguindo com os demais pontos. Posto em votação, por apenas um 
voto contrário da conselheira Paulina Maria, a pauta foi devidamente alterada.  Dando continuidade a 
pauta, foi passado para as justificativas de ausências, tendo apenas as conselheiras Jandileuza Leite e 
Sherley Tenório justificado,  de acordo com os termos aprovados na reunião anterior, através de e-mail 
em seguida, passou-se ao ponto de pauta referente a leitura da ata da sessão anterior, através da  
senhora Nadja Medeiros.  Após a leitura da ata, a mesma foi posta em discussão, sendo aprovada por 
unanimidade.  Em relação ao expediente do Conselho, a Sra. Nadja Medeiros faz a leitura das 
correspondências recebidas e enviadas durante o período, sendo destacado o ofício enviado ao 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONED, escrevendo o 
COMUD/Recife para participar do Fórum de Eleição do mesmo, na condição de candidato e eleitor, 
sendo indicado o conselheiro Paulo Fernando para representar o COMUD/Recife, em seguida, foram 
decorridos os seguintes encaminhamentos:  1 - Foram designados os conselheiros Osmar Valença e 
Mirtes Araújo, para participar de  audiência no Ministério Público, no dia 30 de agosto, às 14 horas, 
sobre descumprimento da lei  de gratuidade nos transporte coletivo intermunicipal; 2 - Foram 
designados  os conselheiros Antônio Muniz e Paulo Fernando para participar de Audiência no Ministério 
Público, no dia quinze de agosto, às 14 horas, sobre a contratação de artistas com deficiência;  3 –  
Designar, na próxima reunião,  um  representante para participar da audiência no dia dez de outubro, 
sobre possíveis irregularidades na adaptação de frota de veículos do Sistema Público de Transportes de 
passageiros.  Passando para o ponto referente aos informes, prestaram seus informes os seguintes 
conselheiros: Arenilda Duque,  Emídio Fernando e Paulo Fernando que aproveitam para informar que na 
próxima quarta-feira, 4 de julho,  estarão fazendo uma fiscalização nas estações Barro e Ipiranga,  do 
Metrôrec, onde apresentarão o relatório no pleno, também prestaram seus informes o visitante Michel  



 
 
 
 
 
 
Platini, Cícero Carlos, Mirtes Araújo, Paulina Maria, Rita Guaraná, Elza Sayaka, Maria de Lurdes e 
Antonio Muniz. Finalizado os informes, foi passado para o sexto ponto de pauta, referente ao Plano 
Diretor do Recife, apresentado pelo assessor parlamentar, o visitante Michel Platini, que  enfatiza que o 
Plano Diretor é uma legislação municipal, que passa por correção a cada dez anos, através de escuta da 
comunidade. Enfatiza que em sua participação nas escutas, não foi citada a questão da acessibilidade e 
nem garantida a acessibilidade para a participação de pessoas com deficiência. Que foi sugerido a 
realização de uma escuta com o segmento das pessoas com deficiência e que o Instituto Pelópidas 
Silveira informou que as discussões temáticas já estão definida e que o tema acessibilidade também foi 
pautada, enfatizando que não houve divulgação e nem consulta ao COMUD/Recife. Aproveita para 
sugerir que o Comud/Recife solicite uma escuta temática ao Instituto Pelópida Silveira. Após os 
agradecimentos, o coordenador da sessão passa para o sétimo ponto de pauta e solicita que a senhora 
Nadja Medeiros, faça a leitura  da resolução do Edital do III  Fórum de Eleição do COMUD/Recife e do 
Regulamento Eleitoral que após lido e posto em votação foram aprovados por unanimidade. Em 
seguida, a conselheira Paulina Maria solicita esclarecimentos sobre o quantitativo de mandatos dos 
conselheiros, sendo esclarecido que o regimento do Comud/Recife não define quantitativo de 
mandatos. Por fim, foi passado para a apresentação do relatório da gestão dois mil e dezesseis a dois mil 
e dezoito, através do coordenador  da sessão, Antonio Muniz que descreve como está organizado o 
relatório, destacando que o mesmo tem 136 páginas, constando as seguintes informações: Capa, 
introdução, quantitativo dos expedientes do COMUD/Recife, acompanhado de todas as atas da gestão 
2016-2018, Leis e Decretos aprovados durante a gestão e conclusão.  Enfatiza que será marcado uma 
reunião com  a Secretária Ana Rita para ser entregue uma cópia do relatório devidamente encadernado, 
para que fique a disposição para qualquer pessoa que queira consultá-lo. Em seguida, o senhor Antonio 
Muniz solicita que a senhora Nadja Medeiros faça a leitura de cada tópico do referido relatório. Após a 
leitura, o relatório foi posto em votação e aprovado por todo pleno.  A Conselheira Maria de Lurdes 
aproveita para perguntar sobre a confecção da cartilha do conselho, os conselheiros Antonio Muniz e 
Paulo Fernando esclarecem que não houve nenhuma reunião com a comissão de comunicação para 
definir, ficando como encaminhamento para próxima gestão. Esgotada a pauta e nada mais tendo se 
discutido, o Presidente da Sessão, conselheiro Antônio Muniz, dá por encerrados os trabalhos às 
dezessete horas e dez 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  


