
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze
horas e dezessete minutos, o presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo
Fernando da Silva, fez a conferência do quorum para o início da centésima vigésima
quarta 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, 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. Apresentação do Projeto de
Acessibilidade da Av. Conde da Boa Vista; 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.
Após as apresentações, foi passado para as justificativas de ausência, tendo
justificado sua ausência os seguintes conselheiros: Mirtes Araujo, Paulina Maria,
Maria do Carmo, Ledja Cibelle, Amanda Moraes, Marcelo Pedrosa, Paulo Domingos e
José Vitor. Ato contínuo, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, através da
senhora Rafaela Nunes, Técnica da Gerência da Pessoa Com Deficiência, que após lida
e posta em discussão, o conselheiro Antônio Muniz, faz um destaque para que seja
acrescentado o Nunes no sobrenome da visitante Maria da Conceição, alteração na
informação referente a suspensão da data de reunião do CONADE, sendo suspensa a
reunião de fevereiro de 2019 e não a de novembro de 2018 e que retire o termo não
aprovada, da medida provisória 871. Após as devidas correções, a ata foi aprovada
por unanimidade. Em seguida, foi passado para o ponto referente aos expedientes,
que não havendo, foi passado para alguns encaminhamentos: 1 - Enviar ofício ao
CONED informando a data a V Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, que



será nos dias 21 e 22 de agosto de 2019; 2 - Reagendar a Reunião com a SEAD,
COMUD/Recife, GPCD, CONED e OAB, para elaborar um ofício que será enviado para
a Ministra Damares Alves; 3 - Fazer um ofício para o Metrorec solicitando uma nova
agenda com o Presidente para falar sobre questões de acessibilidade. Passando para
os informes gerais, inscreveram-se os seguintes conselheiros: Maria Thereza, Isaac
Machado, Hemi Monique, Luiz Albérico, Arenilda Duque, Michel Platini, Claudia
Ramos e Antônio Muniz, que solicita que o informe seja registrado em ata, sobre o
falecimento do conselheiro estadual do CONED Hermínio Filomeno da Silva Neto,
onde foi decorrido o seguinte encaminhamento: enviar um ofício ao CONED com
votos de condolência pela morte do referido conselheiro estadual. Dando
continuidade a pauta, foi passada a apresentação das comissões onde apenas duas
comissões se reuniram e apresentaram seus relatórios, sendo: comissão de Legislação
e Normas, que aproveitou para apresentar a minuta do decreto que regulamenta a
Lei nº 18.141/15, sobre os provedores de roupas adaptado, onde foram feitas
algumas alterações e ficou deliberado que a minuta seja enviada por e-mail para os
conselheiros, ficando para o conselheiro Marcelo Pedrosa, apresentar os detalhes
técnicos nos artigos, que apenas citam as normas da ABNT. Já a Comissão de Controle
e Acompanhamento de Políticas Públicas foi apresentado um relatório da última
reunião da comissão, pela conselheira Elizabete Brayner, que enfatizou a ausência de
conselheiros(as) membros da comissão. Dando continuidade a pauta, foi passado
para a apresentação do Projeto de Reforma da Avenida Conde da Boa Vista, através
da conselheira e representante da Secretaria de Infraestrutura e Habitação Maria
Eduarda, que destaca que o Projeto foi elaborado através da Secretaria de
Infraestrutura e Habitação, juntamente com a secretaria de Mobilidade e Controle
Urbano, entre outras secretarias. O projeto foi apresentado para algumas pessoas
com deficiência, convidadas pela Gerência da pessoa Com Deficiência do Recife, pois
o Comud/Recife estava em processo de transição da gestão 2016/2018 para a gestão
2018/2020. A apresentação trouxe informações sobre o quantitativo de pedestres
que circulam na Avenida Conde da Boa Vista e nos cruzamentos da mesma, bem
como das linhas de BRTs e das paradas de ônibus, também sobre a questão de
mobilidade e outros detalhamentos como iluminação, drenagens e acessibilidade,
conforme projeto anexo. Após a apresentação do projeto em relação as questões de
acessibilidade, foram feitas algumas sugestões de modificações, ficando agendada
uma visita ao local, para verificação na prática, de como ficará a via após a reforma.
Após a apresentação, houveram algumas solicitações de esclarecimentos, por parte
dos presentes. Após os devidos esclarecimentos, foi dado o seguinte
encaminhamento: Enviar um ofício ao secretário de planejamento destacando que
após apresentação do projeto no pleno, foi sugerido que haja algumas alterações



referente ao quantitativo das paradas. O conselheiro Antônio Muniz aproveita para
sugerir que o COMUD/Recife possa ser convidado para visitar as obras em sua
execução, sendo acata a sugestão pela conselheira e representante da Secretaria de
Infraestrutura e Habitação Maria Eduarda. Por fim, o coordenador da sessão
agradece a explanação da conselheira Maria Eduarda e dá por encerrados os
trabalhos. 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
vinte minutos, para que tudo fique devidamente documentado, eu, Nadja Medeiros,
na condição de secretária "a doc", 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


