
 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COMUD/Recife 

 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte, as quatorze 

horas e vinte minutos, na sala de reunião do Gabinete da Secretaria de 

desenvolvimento Social,  Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos, 

6º andar da Prefeitura da Cidade do Recife, sita a Av. Cais do Apolo 925 Recife 

PE, o presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo Fernando da Silva, fez a 

conferência do quorum para o início da centésima trigésima segunda 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. 

A presente sessão teve a seguinte  pauta: 1.   Verificação de quórum 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.   Planejamento 2020:  6.1 - Planejamento da Mesa Diretora; 6.2 - 

Planejamento das Comissões permanentes e provisória; A - Comissão de 

Orçamento e Planejamento; B - Comissão de Legislação e Normas;  C - Comissão 

de Controle e  acompanhamento de Políticas Públicas;  D - Comissão de 

Articulação e Comunicação; E - Comissão Provisória de Acessibilidade;  07.  

Encaminhamentos;  08. Encerramento.  O coordenador da sessão inicia a 

reunião desejando feliz ano novo e ressaltando que o mandato da gestão atual  

irá até agosto de 2020,  quando haverá uma nova eleição,  em seguida,  solicita 

que cada conselheiro (a) e visitante se apresentem. Após as apresentações, 

coordenador passa a palavra para a senhora Carla, visitante e  representante da 

entidade ASID - Ação Social Para Igualdade das Diferenças, que fala um pouco da 

história da entidade e que a mesma tem como objetivo promover o  intercâmbio 

com  entidades voltadas para as  pessoas com deficiência, afim de promover a 

inclusão através das mesmas  e que a rede ASID, tem expandido seus contatos 

por todo Brasil, afim de fortalecer a gestão dessas entidades, através de vários 

projetos de inclusão. Por fim, a mesma passa seu e-mail de contato e o site da 



entidade, sendo email: carla@asidbrasil.org.br e o site: www.asidbrasil.org.br, 

em seguida ela agradece a oportunidade e se coloca à disposição para quaisquer 

esclarecimentos.  O coordenador, Paulo Fernando agradece a presença da 

senhora Carla e passa para as justificativas de ausência, tendo justificado suas 

ausências os seguintes conselheiros (as):  Antônio Muniz, Maria do Carmo, Sônia 

Maria, Elizabeth Brainer,  Marcelo Pedrosa,  Rita Guaraná, Maria das Dores e 

Elza Sayaka. 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, o coordenador da sessão, Paulo Fernando solicita a alteração onde 

cita que a senhora Mirtes Araújo deixou a Coordenação e Gerência de Atenção à 

Saúde da Pessoa com deficiência, sendo apenas coordenação. Feita a devida 

alteração, a ata foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento a pauta, 

foi passado para a leitura dos expedientes enviados e recebidos, através da 

secretária Nadja Medeiros, tendo o COMUD/Recife recebido as seguintes 

correspondências: um ofício da  Secretaria de Saúde do Recife com a indicação 

da senhora Maria de Lara Hanz Pires para substituir a senhora Mirtes Araújo; do 

Ministério Público de Pernambuco - MPPE, uma notificação para uma audiência 

no dia 16 de janeiro, às 14 horas, no MPPE da Visconde de Suassuna, sobre as 

ferramentas de acessibilidades, audiodescrição, tendo da qual participado os 

conselheiros Osmar Valença e Georgina Marques;  da  Assembleia Legislativa foi 

recebido um ofício informando que o apelo da Deputada Alessandra Vieira,  para 

realização do Segundo Módulo do Curso Básico de Libras foi atendido; do 

Consócio Grande Recife um ofício respondendo sobre a moção de apelo 

solicitando a reparação dos bancos de assentos das paradas de ônibus da Av. 

Conde da Boa Vista, aprovada na V Conferência Municipal de Defesa dos Direitos 

da Pessoa com  Deficiência - V CMPCD e encaminhada através do COMUD/Recife 

e por fim, um ofício circular do Conselho Municipal de Saúde do Recife, 

informando sobre a realização da Eleição para gestão 2020/2022 do mesmo. 

Passando para os informes gerais, prestaram seus informes os seguintes 

conselheiros (as) e visitantes:  Arenilda Duque, Isaac Machado, Roberto Barros, 

Luiz Albérico, Paulina Maria,  Ana Nazareth, Levi Arruda e Paulo Fernando que 

aproveitou para falar sobre as inscrições para o  Camarote da Acessibilidade, no 

Galo da Madrugada, enfatizando que esse ano, todas as inscrições ficarão sob a 

responsabilidade da Gerência da Pessoa com Deficiência e que a idade mínima, 

dos participante,  será de 14 anos,  o conselheiro Isaac Machado aproveita para 

propor sobre a possibilidade de haver vagas reservadas para os conselheiros,  o 

coordenador da sessão, Paulo Fernando,  esclarece que em anos anteriores 



foram feitas as reservas de 10 vagas para o COMUD/Recife e que alguns 

conselheiros além de não ir, nem se quer, justificaram e acabaram ocupando  a 

vaga de pessoas que nunca foram e passam o dia ligando para a Gerência, 

tentando conseguir uma vaga, também disse que recebeu um ofício da União de 

Mães de Anjos - UMA, solicitando 12 vagas para as mães das crianças com 

microcefalia, onde justificava que essas mães precisam de um momento de 

diversão, porém, o mesmo esclareceu que atender a solicitação, fica totalmente 

inviável,  uma vez que se abrir exceção para algumas entidades, outras também 

irão pleitear e isso criará uma injustiça com quem fica do outro lado tentando 

conseguir sua inscrição, através das ligações. Após algumas discussões sobre a 

reserva de vagas no camarote da acessibilidade, para o COMUD/Recife, o 

conselheiro Isaac Machado retira a sua proposta.  Passando para o próximo 

ponto de pauta, foi feita, através da secretária Nadja Medeiros, a leitura do 

planejamento anual, elaborado pela mesa diretora, onde foi acrescentada a 

proposta da comissão provisória de acessibilidade, quanto a realização de uma 

formação para os conselheiros, com o tema sobre acessibilidade. Passando para 

apresentação das comissões, apenas a comissão de Legislação e Normas e a 

Comissão Provisória de Acessibilidade se reuniram e elaboraram seu 

planejamento anual, tendo os quais sido apresentados para o pleno, sendo 

aprovado pelos presentes. Ainda sobre as comissões, foi passada a palavra para 

os componentes da comissão de Articulação e Comunicação, ocasião em que a 

conselheira Thereza Antunes fez a leitura dos nomes dos componentes e 

informou que a comissão não se reuniu e que a mesma irá se reunir no dia 10 de 

fevereiro. O coordenador da sessão sugere que a referida comissão apresente 

seu planejamento na próxima reunião ordinária. Em relação a comissão de 

Políticas Públicas, a conselheira Eduarda Campos informa que a comissão 

antecipará a reunião de fevereiro e que irá elaborar o seu planejamento anual, 

para apresentar na próxima reunião ordinária. Em seguida, o coordenador da 

sessão aproveita para perguntar se existe alguém que gostaria de ingressar em 

alguma comissão, o conselheiro Iremar Júnior se prontifica a ingressar na 

comissão de articulação e comunicação.  Já em relação a comissão de 

Orçamento e Planejamento, a conselheira Arenilda Duque informa que a 

comissão está parada e que apenas quatro pessoas participam. A conselheira 

Ledja Cibelle aproveita para informar sua saída da mesma, justificando a 

inviabilidade de tempo. Em quanto isso, os conselheiros Cícero Carlos e Lilton 

Bispo aproveitam para ingressar na comissão. Ato contínuo,  foi passado para os 

encaminhamentos, sendo encaminhado que envie um ofício para Secretaria de 

Educação do Recife, solicitando a lista dos alunos com deficiência matriculados 



na rede municipal de ensino, bem como os nomes das escolas que os receberão; 

enviar um ofício para o Consórcio Grande Recife, informando da mudança da 

parada de ônibus no UR 1, para um local inacessível, aproveitando,  o 

coordenador da sessão propôs ao pleno que um dos pontos de pauta, para a 

próxima reunião ordinária, que devido ao carnaval, será no dia 17 de fevereiro, 

seja a reformulação da Lei e do Regimento Interno do COMUD/Recife, sendo 

acatado por todos (as). 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 quinze minutos, e 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 
 


