
 

 

 

 

                            ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COMUD/Recife 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 

horas e quinze minutos, o presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo Fernando 

da Silva, fez a conferência do quorum para o início da centésima vigésima primeira 

sessão plenária do COMUD/Recife, e, havendo número suficiente de conselheiros 

titulares ou suplentes no exercício da titularidade, a reunião foi iniciada, na presença 

dos (as) conselheiros (as), 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, o conselheiro Paulo 

Fernando, 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. Carnaval 2019  – 

Representante da Secretaria de Cultura do Recife; 7.  - Apresentação das Comissões:  

7.1 - Comissão de Orçamento e Planejamento; 7.2 - Comissão de Legislação e Normas; 

7.3 - Comissão de Controle e Acompanhamento de Políticas Públicas; 7.4 - Comissão de 

Articulação e Comunicação; 8 . - Encerramento.  O coordenador inicia a sessão com a 

leitura da pauta, em seguida solicita que cada conselheiro e visitante se apresente. 

Dando prosseguimento, passa para as justificativas de ausência, tendo justificado a 

ausência os seguintes conselheiros: Antonio Muniz, Ledja Cibelle, Maria da Conceição, 

Claudia Ramos, Maria do Carmo e Thereza Antunes. Passado para o próximo ponto de 

pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, através da senhora Nadja 

Medeiros, que após lida e posta em discussão foi aprovada por unanimidade. Ato 

contínuo, foi passado para a leitura dos expedientes recebidos e enviados, também 

através da  Sra. Nadja Medeiros, onde foram decorridos os seguintes 

encaminhamentos:  1 - Foram designados os  conselheiros  Paulo Fernando, Georgina 

Marques, Osmar Valença e Luiz Albérico, para participar de audiência no Ministério 

Público, referente ao cumprimento da implantação das ferramentas de acessibilidade 

– audiodescrição, no dia 28 de novembro, às 14 horas, na sede do Ministério Público, 

na Avenida Visconde de Suassuna. 2 - Foram designados os conselheiros Paulo 



Fernando e Isaac Machado, para participar de uma audiência sobre possíveis 

irregularidades no funcionamento do Centro de Referência em Direitos Humanos 

Margarida Alves, no dia 29 de novembro, às 16 horas, na sede do Ministério Público, 

na Avenida Visconde de Suassuna.  Passando para os informes, se inscreveram os 

seguintes conselheiros: Luiz Albérico, Isaac Machado, Georgina Marques, Hemi 

Monique, Paulina Maria e Paulo Fernando sendo dados os seguintes 

encaminhamentos: 1 -  Enviar ofício para o presidente do Metrorec, solicitando uma 

agenda para falar sobre o atendimento as pessoas com deficiência e acessibilidade nos 

espaços do Metrô; 2 – Enviar ofício ao presidente do Grande Recife, sobre denúncia de 

atitude grosseira de um motorista da empresa  Borborema; 3 – Enviar ofício para 

reitoria da UPE solicitando parceria para fazer um curso de Libras para os conselheiros 

(as) e 4 – Entrar em contato novamente com a assessoria do gabinete do secretário de 

saúde, afim de marcar uma agenda com o mesmo. Em seguida, o coordenador Paulo 

Fernando, enfatiza sobre as regras do grupo do COMUD/Recife no whatsapp, ficando 

deliberado no pleno que o conselheiro (a), que postar algo inacessível,  fora da 

temática do conselho ou sobre o segmento das pessoas com deficiência, será alertado 

duas vezes e na terceira vez será excluído do grupo por quinze dias. Sendo reintegrado 

em seguida e caso continue com os mesmos formatos de postagens, será desligado 

definitivamente do grupo. Também informou sobre a confraternização do conselho, 

que será no dia 07 de dezembro, em Itamaracá, na casa da conselheira Maria do 

Carmo, com a realização do amigo da hora no valor mínimo de vinte reais. Em relação 

a pauta da próxima reunião, além dos pontos fixos, terá dois pontos: 1 - Acessibilidade 

nos CRAS e 2 - A V Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e aproveitou para informar que as reuniões da mesa diretora sempre 

acontecerão nas primeiras segundas-feiras de cada mês. Enfatizou que na última 

audiência no Ministério Público - MP, sobre audiodescrição, o promotor designou que 

a SEAD e a Gerência da Pessoa com Deficiência apresentassem tabelas de valores de 

serviços em audiodescrição,  onde foi solicitado as tabelas de valores para três 

empresas que prestam serviços nessa área, tendo duas delas respondido que:  os 

valores são calculados de acordo com o tipo de evento. O conselheiro Luiz Albérico 

sugere que seja solicitado os valores dos últimos serviços realizados, inclusive as notas 

fiscais. Passando para o ponto de pauta referente ao carnaval 2019, o coordenador da 

sessão aproveita para informar que o Ministério Público sugeriu a pauta sobre o 

camarote da acessibilidade e que foi realizada uma reunião com a SEAD, Corpo de 

Bombeiro e Gerência da Pessoa com Deficiência, para falar sobre o tema. Que 

aproveitando o tema, a pauta foi ampliada para acessibilidade no carnaval 2019, em 

seguida passa a palavra para o senhor Eduardo Vasconcelos, representante da 

Secretaria de Cultura do Recife, que após os cumprimentos, diz que está sendo feito, 

no setor de engenharia, os projetos dos camarotes que serão instalados no Galo da 

Madrugada,  sendo verificado o local, como será estrutura, as vias de acessibilidade e o 



trajeto do Galo. A conselheira Arenilda Duque informa que, de acordo com a reunião 

que aconteceu com a Gerência da Pessoa com Deficiência, Bombeiro e SEAD, foi 

acordado que, por motivos de segurança, o Camarote da Acessibilidade ficaria no 

mesmo local, na Avenida Sérgio Loreto. O senhor Eduardo Vasconcelos enfatiza que a 

equipe só está aguardando a definição do espaço para concretizar o projeto. O 

coordenador da sessão passa a palavra para o representante do Bombeiro, Coronel 

França e o representante do Samu, senhor Carlos Eduardo. O Coronel França destaca 

que acompanhou o Camarote desse ano e que, apesar de ter  vindo outro 

representante para a reunião, o Bombeiro já tem algumas diretrizes quanto a 

localização e o acesso que a Avenida Sergio Loreto proporciona, como: agilidade para 

qualquer emergência que surja,  lateral com bom acesso para uma saída rápida e, que 

inclusive, pode ser utilizada para prestar os primeiros socorros, caso necessite, diz que 

o projeto é analisado desde o acesso até a saída de emergência e evacuação do local. 

O representante do Samu, senhor Carlos Eduardo,  também enfatiza que é um local 

ideal, por não atrapalhar a acessibilidade e mobilidade, sendo possível chegar e sair 

com tranquilidade e que fica próximo a um posto de saúde, que pode servir de ponto 

de apoio, caso haja alguma eventualidade.   Em seguida, foram abertas as inscrições 

para perguntas, a conselheira Paulina Maria, fala sobre a falta de banheiros e da 

limpeza dos mesmos, nos anos que houveram.  A conselheira Arenilda Duque esclarece 

que no ano que faltou os banheiros foi problema da empresa contratada. O 

representante da SEAD, senhor Edmilson Silva, fala que na reunião que aconteceu e 

nas audiências do MP que ocorreram sobre a temática do camarote, foi deliberado 

que o projeto seja enviado para o Corpo de Bombeiro. Disse ainda que a SEAD apoia 

através do PE Conduz e que as viaturas conseguem chegar, sem nenhum transtorno, 

ao local e permanecer estacionadas. O presidente do CONED, senhor José Diniz, diz 

que quando o camarote foi instalado nas mediações do Pátio do Carmo, ele não 

percebia problemas na rota de fuga e que discorda do local de instalação dos últimos 

dois anos, devido alguns trios não passarem por lá ou passarem em silêncio e que, 

para quem usa metrô ou ônibus, o acesso é ruim. O visitante João Helder também não 

concorda com o local e  diz que é muito distante e sugere a instalação  próximo aos 

correios.  Em seguida, foi passado para o pleno votar sobre a aprovação do local, 

sendo aprovada a instalação na Sérgio Loreto. O conselheiro Emídio Fernando 

aproveita e pergunta se os camarotes particulares são obrigados a garantir 

acessibilidade, o coordenador da sessão responde que sim e que já sugeriu ao MP que 

notificasse os camarotes particulares, sobre essa questão. Passando para os 

encaminhamentos, foi definido que será pautada a avaliação do carnaval na reunião 

de março e será montada uma comissão para acompanhar os projetos do carnaval 

2020, junto à secretaria de cultura. Que será  agendada uma reunião com o presidente 

do Galo da Madrugada para falar sobre acessibilidade. O conselheiro Emídio Fernando 

também fala sobre o carnaval no Marco Zero e a falta de banheiros adaptados, o 



senhor Eduardo responde que são instaladas rampas e banheiros adaptados, porém os 

foliões, aparentemente sem deficiência, fazem uso e não respeitam os espaços. O 

conselheiro Isaac Machado enfatiza que os grandes problemas dos banheiros 

adaptados são de responsabilidade das empresas fornecedoras, já que elas dispõem 

de poucos banheiros adaptados para uma grande demanda. O conselheiro André 

Antônio fala do espaço reservado próximo ao palco e a falta de reserva para os surdos. 

O senhor Eduardo sugere que seja repassada a demanda para os organizadores, 

aproveitando o conselheiro André Antonio também fala da falta de comunicação dos 

seguranças que controlam a entrada, já que ele toca em um grupo e na hora que chega 

para apresentação não consegue entrar. O senhor Eduardo informa que é necessário 

que a agremiação dele, informe a organização do evento, que tem surdos no grupo. 

Finalizando, o coordenador da sessão agradece a presença do Coronel França e do 

senhor Eduardo Vasconcelos. O senhor  Eduardo agradece e sugere que haja mais 

participação do conselho para ajudar com sugestões nas outras ações da secretaria de 

cultura, aproveita e deixa o contato através do 3355- 8191. Ato contínuo, foi passado 

para o ponto de pauta referente às comissões, tendo só as comissões de Controle e 

acompanhamento de Política Públicas e a de Articulação e Comunicação se reunido, 

ambas tendo como relator o conselheiro Luiz Albérico, que fez as leituras dos referidos 

relatórios e enfatizou que é necessário que as outras comissões encaminhem suas 

informações para que a comissão de articulação e comunicação possa dá visibilidade 

as ações. As conselheiras Mirtes Gomes, Ana Elizabeth e Rita Guaraná solicitam sua 

inclusão na comissão de Políticas Públicas, já as conselheiras Cássia Fernanda e Sônia 

Pereira, solicitam sua inclusão na comissão de articulação e comunicação e a 

conselheira Georgina Marques na comissão de Legislação e normas. O conselheiro Luiz 

Albérico aproveita e sugere que seja criada uma comissão provisória de acessibilidade, 

sendo acatada por todos e ficando composta pelos seguintes conselheiros: Luiz 

Albérico, Emídio Fernando, Georgina Marques, José Vitor, Diana Darla, Isaac Machado, 

Marcelo Pedrosa e Nadja Granja, ficando as reuniões agendadas para as primeiras 

sextas-feiras de cada mês, às 14 horas. Esgotada a pauta e nada mais tendo se 

discutido, o Presidente da Sessão, conselheiro Paulo Fernando, dá por encerrados os 

trabalhos às dezessete horas e quinze minutos, 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                                                             Paulo Fernando da Silva 
                            Secretária "ad hoc"                                                        Presidente da Sessão  


