
 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

 Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quinze 

minutos, o presidente do COMUD/Recife, conselheiro Antônio Muniz, fez a conferência do quorum para 

o início da centésima vigésima sessão plenária do COMUD/Recife, primeira reunião do biênio 2018-

2020, e, havendo número suficiente de conselheiros titulares ou suplentes no exercício da titularidade, a 

reunião foi iniciada, 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. Escolha da nova Mesa Diretora do 

COMUD/Recife; 4.  Apreciação da ata da sessão anterior; 5.  Expedientes; 6.  Informes Gerais; 

7.  Composição das comissões:  8. Indicação da Sociedade Civil para o CONED; 9. Definição para o 

preenchimento das vagas em aberto, do COMUD/Recife.  10. Encerramento. O coordenador inicia a 

sessão destacando que apenas começará a reunião e em seguida repassará para a nova mesa diretora,  

faz a leitura do edital de convocação da 120ª Reunião Ordinária e solicita que cada conselheiro e 

visitante se apresente. Prosseguindo passa para as justificativas de ausência, tendo, apenas, a 

justificativa do conselheiro Marcelo Pedrosa. O coordenador da sessão enfatiza que as ausências 

deverão ser justificadas através de e-mail ou de preenchimento de formulário de justificativa de 

ausência  na secretaria do COMUD/Recife. Dando continuidade, foi passado para a leitura da ata da 

reunião anterior, através da senhora Nadja Medeiros, que após lida e posta em discussão foi aprovada 

por unanimidade. Dando continuidade, foi passado para eleição da nova mesa diretora, que nessa 

gestão terá como presidente um representante governamental e o vice  presidente um representante 

da sociedade civil, sendo inscrito, para concorrer à presidência, apenas o conselheiro Paulo Fernando da 

Silva, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e 

Direitos, para concorrer a vice presidência, inscreveram-se os seguintes conselheiros:  Paulo Domingos e 

Isaac Machado, sendo indicada a conselheira Thereza Antunes, que agradece e justifica que por motivos 

de outros compromissos não aceitará concorrer com os demais candidatos, direcionando seu voto ao 

candidato Isaac Machado. Após a eleição, através de votos nominal,  foi obtido o  seguinte resultado: 

uma abstenção, Paulo Domingos Ferreira - 4  votos e Isaac Machado de Oliveira- 11 votos, ficando, 

então, a mesa diretora do COMUD/Recife, para a gestão 2018-2020, formada da seguinte maneira: 

Presidente Paulo Fernando da Silva e Vice Presidente Isaac Machado de Oliveira. Em seguida, o 

coordenador da sessão, conselheiro Antônio Muniz solicita que seja enviado, através de mala direta, 

para autoridades a informação da nova mesa diretora do COMUD/Recife,  passando a continuidade da 

coordenação da reunião para o presidente eleito Paulo Fernando da Silva, que solicita que o mesmo 



conclua a reunião. O Conselheiro Antonio Muniz agradece e aproveita para desejar votos de muito 

sucesso para a nova mesa diretora. Ato contínuo, o coordenador da sessão solicita que seja inserido no 

nono ponto de pauta um ponto referente as eleições do CONADE, sendo acatado por todos,  

prosseguindo, foi passado para a leitura dos expedientes recebidos e enviados, através da  Sra. Nadja 

Medeiros, onde foram decorridos os seguintes encaminhamentos:  1 - Foram designados os  

conselheiros  Paulo Fernando, Diana Darla e Georgina Marques, para participar da audiência no 

Ministério Público, referente a denúncia sobre falta de atendimento preferencial nos CRAS, no dia 02 de 

outubro, às 14 horas, na sede do Ministério Público, na Avenida Visconde de Suassuna. 2 - Foram 

designados os conselheiros Isaac Machado, Emídio Fernando e Luiz Loreto,  para participar de uma 

audiência sobre possíveis irregularidades nos transporte públicos, no dia 10 de outubro, às 14 horas, na 

sede do Ministério Público, na Avenida Visconde de Suassuna. 3 - Foram designados os conselheiros 

Paulo Fernando, Luiz Albérico e Osmar Valença,   para participar de uma audiência sobre o cumprimento 

da implantação das ferramentas de acessibilidade - audiodescrição, no dia 16 de outubro, às 14 horas, 

também, na sede do Ministério Público na Avenida Visconde de Suassuna. Ainda sobre os expedientes 

recebidos, o COMUD/Recife recebeu uma denúncia, através de e-mail, do senhor Jadiel Cícero Correia, 

usuário de cadeira de rodas, também presente na reunião e que aproveitou para enfatizar a falta de 

acessibilidade nas calçadas e a falta da construção de uma rampa na parada do ônibus próximo da sua 

residência, na rua Cravo Branco, 48 - Dois Unidos, Recife, onde no mesmo bairro também residem mais 

três usuários de cadeira de rodas. O conselheiro Paulo Fernando aproveita para informar que esteve no 

local, juntamente o conselheiro e arquiteto Marcelo Pedrosa, que faz parte da Comissão Permanente de 

Acessibilidade, que fez todo registro e ficou responsável de passar um relatório, e que ele também 

entrou em contato com a EMLURB, porém até agora não foi dada nenhuma resposta, em seguida, foi 

deliberado o seguinte encaminhamento: Enviar um ofício circunstanciado para o Presidente da EMLURB, 

inserindo o e-mail do senhor Jadiel Cícero e anexado o diagnóstico da visita do conselheiro Marcelo 

Pedrosa. O coordenador da sessão aproveita e propõe a criação de um ponto de pauta chamado radar, 

para acompanhar alguns pontos encaminhados até a resolução dos mesmos, aproveitando para sugerir 

que as denúncias trazidas pelos conselheiros sejam enviadas com bastante detalhe por escrito ou via e-

mail, afim de que o conselho encaminhe aos órgãos responsáveis. Passando para os informes, se 

inscreveram os seguintes conselheiros: Luiz Albérico, Isaac Machado, Hemi Monique e os visitantes João 

Helder e André Antonio,  sendo dados os seguintes encaminhamentos: 1 -  Enviar ofícios com as 

demandas do conselheiro Luiz Albérico, ao CONED, anexando informações que o mesmo enviará para o 

e-mail do COMUD/Recife. 2 – Enviar um ofício para o secretário de saúde, solicitando uma reunião com 

o mesmo, para discutir a questão da garantia do intérprete de Libras, nas unidades de saúde. 3 -  

Encaminhar ofício para o Curso de Inglês Wisard em Boa Viagem e para o Ministério Público, sobre a 

falta de acessibilidade no banheiro e na entrada do espaço onde funciona o curso, de acordo com os 

relatos do conselheiro Isaac Machado, que serão enviados, para o e-mail do COMUD/Recife. 4 - Enviar 

um ofício ao Ministério Público, solicitando informações sobre os encaminhamentos em relação ao 

Intérprete de Libras no Detran e nas  Auto Escolas. 5 -  Enviar Ofício ao Conede, solicitando que o 

mesmo paute em sua reunião sobre o intérprete de Libras nas auto  escolas e no DETRAN. Dando 

prosseguimento a pauta, foi passado para o ponto referente a composição das comissões, o 

coordenador da sessão explica sobre cada comissão e em seguida abre espaço para as formações das 



mesmas, ficando da seguinte forma: Comissão de Legislação e Normas - CLN: Antônio Muniz, Paulo 

Domingos, Osmar Valença, Isaac Machado, Maria da Conceição, Tereza Cristina e Maria do Carmo. 

Comissão de Políticas Públicas - CPP: Luiz Albérico, Emídio Fernando, Fátima Lira, Luiz Loreto, Ledja 

Cibele, Amanda --- Maria Eduarda e Cláudia. Comissão de Comunicação Social CMS: Paulina Maria, Luiz 

Albérico, Alexandre Ferreira, Elza Sayaka, Thereza Antunes, José Vitor e Felipe Leonardo. Comissão de 

Orçamento e Planejamento - COP: Isaac Machado, Luiz Loreto, Arenilda Duque e Ledja Cibele. As 

reuniões das respectivas comissões acontecerão da seguinte forma: CLN: primeira quarta de cada mês; 

CPP: terceira quarta-feira de cada mês; CCS: segunda quarta-feira de cada mês; COP: quarta, quarta-

feira de cada mês. Dando continuidade a pauta, foi passado para ponto referente a indicação do 

represente do COMUD/Recife no CONED, sendo inscritos os seguintes conselheiros, que obtiveram  os 

seguintes votos:  Diana Darla – 8,  Paulo Domingos – 6, Luiz Albérico – 4 e Cícero Carlos – 1, sendo eleita 

a conselheira Diana Darla.  Ato contínuo, foi passado para ponto de pauta referente a inscrição e 

representação do COMUD/Recife nas eleições do CONADE para composição do biênio 2018-2020, que 

serão realizadas no dia 30 de outubro, em seguida foi posto para aprovação do pleno, onde foi aprovado 

por unanimidade, ficando como encaminhamento o envio das devidas documentações para inscrição do 

COMUD/Recife. Por fim, foi passado para o ponto de pauta referente as vacâncias do COMUD/Recife, 

sendo duas vagas para suplência da área da deficiência auditiva, uma para a suplência da área da 

deficiência visual e duas para a suplência da área de profissionais especializados, sendo sugerido pelo 

conselheiro Paulo Fernando, que o preenchimento das vagas sejam feitas através de indicação de 

pessoas que compareceram no dia do Fórum Eleitoral ou na Gerência da Pessoa com Deficiência fora do 

prazo de inscrição, sendo assim,  acatado pelo plenário. Para área da deficiência visual, apresentou 

interesse a senhora Rita Guaraná, para as vagas de profissional especializados foram indicadas a 

representante a Entidade Afeto Maria Ângela e a representante da APACREE, Sônia Maria, para área da 

deficiência auditiva, apresentaram-se como interessados os seguintes visitantes, que obtiveram os 

seguintes votos: João Helder – 4, Luciana Ferreira – 8, Ecliton José - 4  e André Antonio - 16, sendo 

eleitos André Antonio  e Luciana Ferreira.  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 

quinze 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  


