
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas
e vinte minutos, o presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo Fernando da Silva,
fez a conferência do quorum para o início da centésima vigésima sexta 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 dos conselheiros (as) e visitantes;
2. Justificativas de ausência; 3. Apreciação da ata da sessão anterior; 4. Expedientes;
5. Informes Gerais; 6. Apreciação e aprovação do Regimento Interno da V CMPCD; 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 e 8.
Encaminhamentos. 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: Antônio Muniz, Mirtes Araújo, Cássia Fernanda, Osmar Camilo e Suzana
Azevedo. Após as justificativas de ausências, a senhora Nadja Medeiros fez a leitura
das presenças e faltas de todos os conselheiros, desde o início da gestão, onde foi
verificado que alguns ultrapassaram o limite de faltas sem justificativas e alguns nunca
compareceram, a uma reunião, sendo deliberado pelo pleno que seja enviado à
Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência – FCD, um ofício solicitando a
substituição da sua representante Dianna Darla, uma vez que a mesma ultrapassou os
limites de ausência permitido, sem justificativas. Também foi deliberado, por
unanimidade, a substituição do conselheiro Luiz Loreto por Thiago Saúde, já que o
mesmo seria o próximo da lista de representante da área da deficiência física, eleito no
Fórum de Eleição para Gestão 2018-2020. Em relação as duas vagas, destinadas aos



profissionais especializados, devido a desistência das conselheiras Maria da Conceição
e Thereza Cristina, foi deliberado que as vagas em aberto sejam preenchidas por
indicação do pleno. Em relação as representantes governamentais, enviar um ofício
aos seus respectivos secretários solicitando a substituição. Dando Prosseguimento a
pauta, foi passado para a leitura da ata da centésima vigésima quinta reunião ordinária,
através da senhora Rafaela Nunes, que após lida e posta em discussão foi destacado,
pelo coordenador da sessão, que seja alterado o texto referente a realização da oficina
para conselhos, sendo realizado pelo COMUD/Recife e não pelo Tribunal de Contas de
Pernambuco e alterar o texto referente ao piso tátil, substituindo o termo acima, por
em cima. Após as devidas alterações, a ata foi aprovada por unanimidade. Referente
aos expedientes recebidos e enviados, foi recebida uma notificação do Ministério
Público de Pernambuco – MPPE, onde foi dado o seguinte encaminhamento: Ficam
designados os conselheiros Isaac Machado e Vitor Nascimento para participar de
audiência sobre vagas reservadas em concursos públicos para Pessoa com Deficiência,
a ser realizada no dia 06/06, às 14 horas, no Ministério Público da Avenida Visconde de
Suassuna. Passando para os Informes, prestaram seus informes os seguintes
conselheiros: Sônia Pereira, Maria das Dores, Paulina Maria, Georgina Marques, Thiago
Saúde, Michel Platini, Luiz Albérico e Isaac Machado, que aproveitou para denunciar
que os motoristas de alguns ônibus estão exigindo que os acompanhantes dos usuários
de cadeira de rodas passem pelas catracas, bem como os motoristas dos BRTs que não
observam o embarque dos usuários de cadeira de rodas e puxam o ônibus, sem
nenhum cuidado. Também fala das plataformas, que muitas vezes estão quebradas,
sugerindo que seja convidado um representante do Consócio Grande Recife, para falar
sobre a acessibilidade nos ônibus. Sendo encaminhado que seja enviado um ofício ao
Consócio Grande Recife, convidando para a próxima reunião. O conselheiro Isaac
Machado também informa que conversou com um representante do Instituto
Shopping Center Recife, sobre a realização das reuniões do COMUD/Recife e solicitou
uma parceria através de doação de lanches para as reuniões, onde foi aprovado pela
diretoria do shopping, sendo necessário que seja enviado o quantitativo de pessoas e
suas especificidades em relação ao alimento, quanto ao açúcar e etc. Dando
continuidade a pauta, foi passado para o ponto referente ao Regimento Interno da V
Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – V CMPCD,
através da conselheira Maria do Carmo, que por haver muitos ajustes a ser feito, foi
suspensa a leitura e decidido pelo pleno que o referido regimento seja discutido na
comissão organizadora da V CMPCD e apresentado para o conselho em uma reunião
extraordinária, agendada para o dia 17/06, onde além do Regimento Interno também
será pautada a apresentação do texto base da V CMPCD. Aproveitando o ensejo,
também foi definido que a reunião ordinária será no dia 26/06 e que além dos pontos



de pauta rotineiros será acrescentado um sobre a acessibilidade nos transportes
público do Recife e Região Metropolitana. Ato contínuo, foi passado para a
apresentação das comissões, onde foi modificado o dia de reunião da comissão de
Articulação e Comunicação, passando da segunda quarta de cada mês para a primeira
segunda de cada mês, as 14 horas. Como nenhuma comissão se reuniu, foi
apresentado a minuta do folder do COMUD/Recife, que devido a falta de alguns
ajustes, foi decidido que a comissão de articulação e comunicação irá se reunir e
sistematizar as sugestões que foram recebidas de alguns conselheiros e na próxima
reunião ordinária do pleno será apresentado para aprovação. Por fim, o coordenador
da sessão, aproveita para falar do calendário das prés-conferências, informando as
datas e locais de realização. 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


