
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMUD/Recife

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro, 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 trigésima 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, 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
dos Anais da V Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência – 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; 7.5 – Comissão de Acessibilidade; 08.
Encaminhamentos; 09. Confraternização. O coordenador inicia a sessão com a
leitura da pauta, em seguida, solicita que cada conselheiro (a) e visitante se
apresentem. Após as apresentações, o coordenador da sessão passa para as
justificativas de ausência, tendo justificado sua ausência os seguintes
conselheiros (as): Carol Cadena, Maria do Carmo, Antonio Muniz, Suzana
Azevedo, Marcelo Pedrosa, Elza Sayaka e Thiago Saúde . Após as justificativas de
ausências, foi passado para a leitura da ata da centésima trigésima primeira
reunião ordinária, através da técnica da Gerência da Pessoa com Deficiência,
Rafaela Nunes, que após lida e posta para aprovação, a ata foi aprovada por



unanimidade. Dando prosseguimento a pauta, foi passado para a leitura dos
expedientes enviados e recebidos, onde o COMUD/Recife recebeu um ofício do
conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONED,
informando sobre da VI Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, quanto à localização, horário, hospedagem e credenciamento.
Passando para os informes gerais, prestaram seus informes os seguintes
conselheiros (as) e visitantes: Elizabeth Brainer, Sônia Pereira, Maria das Dores,
Luiz Albérico, Georgina Marques, Arenilda Duque, Paulina Maria, Luciana
Figueredo, Paulo Fernando e Mirtes Araújo que aproveita para informar que está
deixando a coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e
consequentemente deixando sua representação de conselheira titular no
COMUD/Recife, aproveita para agradecer os momentos vividos no conselho e se
coloca à disposição de todos (as) para o que se fizer necessário. O coordenador
da sessão parabeniza a conselheira Mirtes Araújo, pela atuação durante sua
gestão no COMUD/Recife, lamentando sua saída, ficando como
encaminhamento que seja enviado um ofício ao secretário de saúde,
lamentando a saída da conselheira Mirtes Araújo e solicitando sua substituição.
Dando continuidade a pauta, foi passado para a apresentação dos Anais da V
Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – V
CMPCD, através da secretária executiva do COMUD/Recife, Nadja Medeiros, que
após apresentar se compromete em enviar para o email de todos (as)
conselheiros (as) e visitantes, se houver interesse. O coordenador da Sessão, o
conselheiro Paulo Fernando aproveita para parabenizar todos (as) conselheiros
(as), enfatizando a importância dos registros contidos no Anais e sua relevância
como um documentos histórico para as futuras gestões, parabenizando também
a sistematizadora Lisane Marques, pelas informações contidas, ressaltando que
é muito importante acompanhar alguns encaminhamentos dados e que algumas
propostas serão discutidas na VI Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência.
Ato contínuo, foi passado para a apresentação das Comissões, onde a comissão
de orçamento e planejamento não se reuniu e a conselheira Arenilda Duque
aproveita para informar que a comissão é composta por 3 conselheiros e que há
necessidade da participação de mais conselheiros. Em relação a comissão de
Legislação e Normas, também não se reuniu. O conselheiro Paulo Fernando
aproveita para informa que a referida comissão está com duas leis para serem
discutida no mês de janeiro e ser criada uma minuta de regulamentação das
mesmas, sendo uma referente a entrega de habitacionais no Recife e outra
referente a multa para quem desrespeitar a prioridade dos assentos reservados
nos ônibus que circulam na região metropolitana do Recife. Passando para a



comissão de controle e acompanhamento de políticas públicas, a mesma
também não se reuniu. Em relação a comissão de Articulação e Comunicação, o
conselheiro Luiz Albérico destaca que a comissão não tem coordenador, que o
mesmo ficou como relator e que ficou insatisfeito com o registro do nome dele
na ata, referente a ausência dele na reunião da comissão e que já houve várias
reuniões que não compareceu ninguém e ele não chegou para reclamar, que
por motivo dele está em Lisboa – Portugal, participando de alguns eventos, ele
não pôde estar presente na última reunião, o mesmo aproveita para sugerir que
a comissão de acessibilidade seja permanente e não provisória. A conselheira
Paulina Maria diz que o conselheiro Luiz Albérico não justificou sua ausência
para a comissão e que a comissão se reuniu com a presença dela, da Conselheira
Thereza Antunes e da secretária executiva do COMUD/Recife, Nadja Medeiros,
onde foi discutida a possibilidade do COMUD/Recife ter um número que
funcionasse como whatsapp. Foi verificado que existe um grupo criado no
whatsapp, pela conselheira Elza Sayaka, para a comissão, e que poucas pessoas
foram adicionadas, sendo assim, extinto. Como encaminhamento, ficou para na
próxima reunião da comissão ser criado um novo grupo. Em relação a comissão
provisória de Acessibilidade, o coordenador da sessão ressalta que para que
seja permanente, é necessário que se faça uma alteração no Regimento Interno
do COMUD/Recife, em seguida passa a palavra para a conselheira e relatora da
referida comissão, Ledja Cibelle, que informa que no dia 13 de novembro foi
realizada uma visitas em uma farmácia e em 07 lojas, na Avenida Conde da Boa
Vista, onde foram entregues algumas leis referente a acessibilidade nas calçadas,
ficando da comissão retornar com 60 dias para verificar se foi realizada alguma
mudança. Diz que nas ruas foi percebido que muitas pessoas motivaram aos
componentes a realizar outras ações iguais. Aproveitou para solicitar o empenho
de todos componentes. O coordenador da sessão parabeniza a atuação da
comissão, sugerindo que a mesma faça um relatório da visita, junto com a
conselheira Nadja Granja, que seja feito um planejamento anual que sejam
apresentados no pleno, na próxima reunião ordinária. Enfatiza que esteve na
reunião do conselho estadual da Pessoa com Deficiência e aproveitou para falar
sobre a visita realizada pela comissão, onde a mesma recebeu os parabéns e
aplausos pelo trabalho desenvolvido e propõe para o pleno que seja criado um
grupo de trabalho para elaborar o texto de alteração do regimento interno para
que seja acrescentada a comissão de acessibilidade e a mesma passe a ser
oficializada, sendo acatada por todos (as), ficando o grupo de trabalho composto
pelos seguintes conselheiros: Paulo Fernando, Isaac Machado, Luiz Albérico,
Eduarda Campos, Georgina Marques e Ledja Cibelle. Finalizada as apresentações



das comissões, foi passado para a confraternização. 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 vinte e cinco 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


