
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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
sétima 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. Apreciação e aprovação do
Texto Base; 7. Apreciação e aprovação do Regimento Interno da V CMPCD; 8.
Apresentação das Comissões; 8.1 - Comissão de Orçamento e Planejamento; 8.2 -
Comissão de Legislação e Normas; 8.3 - Comissão de Controle e Acompanhamento
de Políticas Públicas; 8.4 - Comissão de Articulação e Comunicação; 9.
Encaminhamentos. O coordenador inicia a sessão com a leitura da pauta, em seguida
solicita que cada conselheiro e visitante se apresente, aproveitando o momento para
apresentar e dar votos de boas-vindas, as conselheiras Cecília Leite, da Secretaria de
Planejamento Urbano, substituta de Maria Glória Brandão e a conselheira Marta
Maria Braz, da Secretaria da Mulher, substituta de Josilene de Melo. Após as
apresentações, foi passado para as justificativas de ausência, tendo justificado sua
ausência os seguintes conselheiros: Antônio Muniz, Amanda Moraes, Luiz Albérico,
Ledja Cibele, Arenilda Duque, Paulina Maria, Cícero Carlos, Thiago Saúde, Maria das
Dores, Maria de Fátima Menezes e Claudia Maciel. Após as justificativas de ausências,
o coordenador da sessão ressalta que a pauta que será discutida seria a mesma da
reunião extraordinária, que seria no dia 17/06, que devido às fortes chuvas, reunião
foi cancelada. Prosseguindo a pauta, a senhora Rafaela Nunes, Técnica da Gerência
da Pessoa com Deficiência, fez a leitura da ata da centésima vigésima sexta reunião
ordinária, que após lida e posta em discussão foi aprovada por unanimidade. Em



seguida, o coordenador solicita informações sobre os lanches que o Shopping Recife
irá disponibilizar para as reuniões, a senhora Nadja Medeiros informa que entrou em
contato com o conselheiro Isaac Machado e está aguardando o retorno quanto ao
procedimento de solicitação, prosseguindo, o coordenador também fala da
substituição do conselheiro Luiz Loreto pelo conselheiro Thiago Saúde, enfatizando
que existem duas vacâncias para a área de profissionais especializados e aproveita
para apresentar o senhor Iremar Júnior, membro da equipe da Gerência da Pessoa
com Deficiência – GPCD e que tem interesse em ocupar uma das vagas em aberto e
que, inclusive, o mesmo já está com a declaração que comprova sua atuação na
GPCD, sendo posto para o pleno a substituição foi aceita por todos. Dando
continuidade a pauta, foi passado para a leitura dos expedientes recebidos e
enviados, onde foi recebido um ofício do CONED informando sobre o quantitativo de
vagas para o município de Recife, para delegado da VI Conferência Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ficando sete vagas para sociedade civil e sete
vagas para governamental. Passando para os Informes, prestaram seus informes os
seguintes conselheiros: Georgina Marques e Paulo Fernando, que aproveita para falar
do calendário das prés-conferências e do Forró para todos e todas, que será realizado
no dia 28/06, a partir das 15 horas, no Instituto dos Cegos. Prosseguindo a pauta, foi
passado para a leitura do Texto Base da V Conferência Municipal de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência – V CMPCD, através da conselheira Maria do
Carmo, que após algumas correções, foi aprovado pelo pleno. Prosseguindo, foi
passado para o ponto de pauta referente a leitura do Regimento Interno da V CMPCD,
que também foi lido através da Conselheira Maria do Carmo e após algumas
alterações foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, foi passado para a
apresentação das comissões, tendo se reunido apenas a comissão de Articulação e
Comunicação, onde finalizaram as correções do folder do COMUD/Recife e
apresentado para o pleno. A conselheira Mirtes Araújo, sugere que seja retirado os
telefones úteis, deixando apenas os contatos do COMUD/Recife, sendo a sugestão
acatada por todos. Por fim, com as devidas alterações, o folder foi devidamente
aprovado pelo pleno. 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


