
 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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 quinta 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. Decreto que regulamenta a Lei nº 18.141/2015; 7. Representação do 

COMUD/Recife no CONED; 8. V Conferência Municipal do Recife – V CMPCD;  9. 

Apresentação das Comissões:  9.1 - Comissão de Orçamento e planejamento; 9.2 - 

Comissão de Legislação e Normas; 9.3 - Comissão de Controle e Acompanhamento de 

Políticas Públicas; 9.4 - Comissão de Articulação e Comunicação.  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:  Marcelo Pedrosa, Maria Eduarda, 

Maria da Conceição Rodrigues, Alexandre Ferreira, Antonio Muniz e Diana Darla.  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, foi feito o destaque no número da sessão ordinária, sendo a centésima 

quarta e não a centésima terceira.  Após a devida correção, a ata foi aprovada por 

unanimidade. Dando prosseguimento, foi passado para o ponto referente aos 

expedientes, sendo dado os seguintes encaminhamentos: 1 – Ficam designados os 

conselheiros Paulo Fernando, Isaac Machado e Georgina Marques para ir à reunião com 

a superintendência do Metrorec, no dia 03/05, às 10 horas, em Areias; 2 – Foram 

designados os conselheiros Isaac Machado e Luciana Figueiredo, para participar da 



audiência referente a falta de acessibilidade no catamarã, no dia 02/05, no Ministério 

Público da Av. Visconde de Suassuna, às 14 horas; 3 – Ficam designados os conselheiros 

Paulo Fernando e Luciana Figueiredo para fazer uma visita a Instituição do NIPTEC, afim 

de verificar denúncia no Ministério Público sobre possíveis discriminação a pessoa 

surda, com dia a definir.  Passando para os informes gerais, inscreveram-se os seguintes 

conselheiros: Isaac Machado, Paulo Fernando, Paulina Maria e Maria Thereza que 

repassa uma denúncia, que a mesma recebeu, sobre uma mulher com síndrome de 

down, que vive com um irmão e, segundo o denunciante, vive de forma precária, em 

um quartinho e o irmão faz do local um lugar de prostituição. Após os  informes,  foram 

dados os seguintes encaminhamentos:  1 - Criação de comissão que fará visita as Ruas 

do Príncipe e Gervásio Pires, para verificar a situação das calçadas em relação a 

acessibilidade após reforma feita pela Prefeitura, composta pelos conselheiros: Paulo 

Fernando, Isaac Machado, Emídio Fernando, Ledja Cibelle e Suzana Azevedo.  2 - As 

inscrições para participar da oficina para conselhos, realizada pelo COMUD/Recife, em 

parceria com TCE, que acontecerão nos dias  20 e 21/05, irão até a sexta-feira, 10/05. 

Dando continuidade a pauta, foi passada a palavra para a conselheira Georgina 

Marques, relatora da Comissão de Legislação e Normas - CLN, que fez a leitura da 

proposta do Decreto, que regulamenta a Lei Municipal 18.141/2015, que versa sobre a 

obrigatoriedade de provador adaptado nas lojas, construída pela CLN.  Após a 

apresentação, fica definido que no dia 15/05 será realizada uma reunião, juntamente 

com a Comissão de Política Pública para dar os últimos encaminhamentos a minuta do 

projeto. Passando para o próximo ponto de pauta, sobre a representação do 

COMUD/Recife no CONED, foi aberta inscrição para os conselheiros que tem interesse 

em representar o COMUD/Recife, sendo inscritos o conselheiro Isaac Machado e a 

conselheira Sônia Pereira. Posto em votação foi eleito o conselheiro Isaac Machado, 

obtendo 13 votos, enquanto a conselheira Sônia Pereira obteve 05 votos, devendo a 

mesa diretora do COMUD/Recife, encaminhar ofício ao CONED/PE, substituindo o 

conselheiro Paulo Domingos pelo conselheiro Isaac Machado.  Ato contínuo, foi passado 

para o ponto de pauta  referente a V Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – V CMPCD, onde foram lidos, pela senhora Nadja Medeiros, a 

portaria conjunta e o regulamento da V CMPCD. Após a leitura, os textos foram postos 

em votação no pleno, sendo ambos aprovados. Em seguida, foi passado para a 

apresentação das comissões, onde apresentaram seus relatórios as seguintes 

comissões: Comissão de Legislação e Normas, que apresentou seu relatório através da 

conselheira Georgina Marques, sobre o estudo feito na Lei Federal nº 9.503/97, sobre o 

Código Nacional de Transito, especificamente o art. 181, para verificar se existe alguma 

punição para os motoristas que estacionar em frente as rampas de acesso para pessoa 

com deficiência ou mobilidade reduzida. O conselheiro Cícero Carlos aproveita para 



fazer uma denúncia relacionada a permanência das pessoas que utilizam os terminais 

integrados de passageiros e esperam seus ônibus, posicionados no piso tátil, por falta 

de conhecimento de sua utilização, onde foi encaminhado que seja enviado um ofício 

ao Grande Recife propondo uma campanha de sensibilização educativa sobre as rampas 

e piso tátil.   Em seguida foi passado para a comissão de Políticas Públicas, que 

apresentou seu relatório, através da sua relatora, a conselheira Claudia Ramos e a 

comissão de articulação e comunicação representada, através da conselheira  Sayaka 

Fukushima, que apresentou o modelo do folder, sendo deliberado que seja enviado 

para o e-mail dos conselheiros para que os mesmos possam fazer suas observações e 

enviar para o e-mail do COMUD/Recife, até as 12 horas, do dia 08/05. Após as 

apresentações o coordenador da sessão parabeniza as comissões que apresentaram 

seus relatórios,  agradece a a presença de todos e dá a reunião por encerrada.  Esgotada 

a pauta e nada mais tendo se discutido, o Presidente da Sessão, conselheiro Paulo 

Fernando, dá por encerrados os trabalhos às dezesseis  horas e quarenta 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 

 


