
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA NONOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e quinze, às onze  

horas e quinze minutos, eu, Nadja Medeiros, na condição de Secretária Adoc, conferi 

o quorum  para o início da nonagésima segunda sessão plenária do COMUD/Recife, 

biênio 2014-2016, como na forma prevista pelo artigo 14 do Regimento Interno, em 

seu parágrafo único, de acordo com a lista de frequência anexa. Havendo, pois, 

condições regimentais para o início da sessão, o que se deu às onze horas e vinte 

minutos, tendo a mesma sido coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, o 

conselheiro Paulo Fernando da Silva. A reunião aconteceu na Rua Vitória de Santo 

Antão, nº 325 – Bairro Novo – Itamaracá -PE, com a seguinte pauta: 1. Verificação 

de quórum; 2. Apresentação dos Conselheiros e visitantes; 3. Justificativas de 

ausência de conselheiros; 4. Leitura da ata da reunião anterior; 5. Expedientes; 5.1 

Expedidos, 5.2 Recebidos; 6 – Apresentação dos faltosos e possíveis substituições; 

7 – Avaliação das atividades do Comud/Recife 2015; 8. Encaminhamentos; 9. 

Informes Gerais. O coordenador da sessão, o conselheiro Paulo Fernando, inicia 

conforme o primeiro ponto de pauta, com a apresentação dos presentes, seguindo 

para o próximo ponto de pauta referente a justificativa de ausência. Justificaram sua 

ausência os seguintes conselheiros:  Waldemar Coelho, Teresa Antunes, Fabíola 

Maciel, Renê Hutlez e Marcelo Pedrosa. Passando para o próximo ponto de pauta, foi 

realizada a leitura da ata da nonagésima primeira Reunião Ordinária, através da 

secretária adoc  Nadja Medeiros, que após lida e posta em discussão, o presidente 

da sessão destacou que no ponto referente a substituição do conselheiro Lilton 

Bispo, o mesmo não seria substituído por João Victor e sim José Victor. Após a 

devida alteração e não havendo nada mais, a ata foi aprovada por unanimidade. 

Dando continuidade a pauta, foi passado para o ponto referente aos expedientes 

recebidos. Foi recebido um ofício do Ministério Público, para audiência no dia 

dezenove de janeiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, sobre a 

acessibilidade no posto do VEM, ficando designados a participar os conselheiros 

Emídio Fernando,  Maria de Lourdes,  Sônia Pereira e Renê Hutzler. Como não houve 

expedientes expedidido, foi passado para o próximo ponto de pauta, referente aos 

faltosos e possíveis substituições. O Conselheiro Paulo Fernando destaca que a 

conselheira Janair Santos, justificou que devido a uma queda que resultou em uma 

cirurgia, a mesma ficou impossibilitada de vim às reuniões, em relação ao 

conselheiro Paulo Monte, representante dos usuários surdos, o mesmo não justificou 

as ausências, devido a dificuldade de conseguir pessoas surdas para compor as 

vagas da área, o conselheiro Paulo Fernando sugere que seja entrado em contato 

com o conselheiro para verificar a possibilidade dele continuar participando das 



 
 
 
 
 
 
 
 

reuniões. Dando continuidade ao ponto de pauta referente aos faltosos, o 

conselheiro Paulo Fernando também informa que a conselheira Lucina Marma, não 

conseguiu chegar na última reunião e justificou que estará nas próximas reuniões, 

principalmente pela mudança do horário das reuniões para tarde. A conselheira 

Maria Tereza, também justificou sua ausência e informou que voltará a participar 

das reuniões. Em relação a conselheira titular Roseane Maria, o mesmo sugeriu a 

sua suplemente, a conselheira Monica Barradas, converse com a mesma e verifique 

a possibilidade de inverter a participação delas no COMUD/Recife, ficando a 

conselheira Monica Barradas como titular e a Conselheira Roseane Maria como 

suplente, já que a mesma tem muitas atribuições, por ser secretária. Já a 

conselheira Lauricéia Tomaz da Secretaria de Educação, justificou que sua divisão 

está com a equipe reduzida, inclusive sua vice também saiu, disse está  esperando 

reestruturar a equipe para voltar às reuniões. Outro faltoso é o conselheiro Túlio 

Neto, titular da conselheira Lara Lima, o mesmo também tem faltado sem justificar.  

Em relação a conselheira Paula Guerra, a mesma compareceu na última reunião. 

Referente a conselheira Silvia Cruz, é necessário falar com o conselheiro Marcelo 

Pedrosa,  titular da mesma e perguntar se a mesma continuará na suplência. Já o 

conselheiro André Damião, suplente da área da deficiência visual, está trabalhando 

na Livraria Cultura e ficou impossibilitado de participar das reuniões, sendo 

necessário providenciar sua substituição. Passando para o próximo ponto de pauta, 

referente a avaliação anual, o conselheiro e presidente da sessão, Paulo Fernando 

inicia destacando como bom, diz que mesmo sem ter conseguido um espaço para o 

funcionamento e a falta de reunião das comissões, o conselho cumpriu com suas 

atribuições. Aproveita para informar que teve uma reunião com a secretária Ana 

Rita e que a mesma se comprometeu em verificar um espaço para o conselho se 

reunir. Ele parabeniza o sucesso da conferência e sugere como ponto de pauta da 

próxima reunião a elaboração do planejamento anual e verificação da data para a 

realização do fórum de eleição da nova gestão do Comud/Recife e destacou a 

importância de retomar as reuniões das comissões. A conselheira Maria do Carmo 

diz que o conselho não chegou a um ótimo resultado, mas, chegou a um bom 

resultado, que apesar das dificuldades foi realizado a conferência com um bom 

público, conseguiu realizar todas as reuniões e teve um bom desempenho, com 

representação em vários eventos e instancias. A conselheira Maria Paulina,  avalia 

como ótimo, sem nada para reclamar,  relembra sua chegada no conselho e destaca 

um melhor desempenho da gestão atual. A conselheira Arenilda Duque, discorda da 

conselheira Maria Paulina, dizendo que já participou das outras gestões e diz que o 

conselho precisa melhorar e fazer mais, que sua avaliação é bom, mas que os 



 
 
 
 
 
 
 
 

conselheiros precisam de mais compromisso e atuar melhor no conselho. A 

conselheira Maria de Lurdes diz que não foi cem por cento, mas, foi bom. Que como 

membro da comissão de comunicação, deixou a desejar e propõe que as comissões 

retomem seus compromissos. Destaca que o conselho participou de vários eventos e 

audiências no Ministério Público e que a conferência foi ótima. O visitante Lilton 

Bispo, diz que foi realizado algumas coisas positivas, mas, que o conselho não pode 

acomodar só com isso e  precisa se concentrar no regimento e colocá-lo em prática. 

Em relação às comissões, é preciso fortalecer para ajudar a presidência e o conselho 

em si. A conselheira Cosma Bezerra, diz que foi regular. Lembra do  fórum de 

eleição para os novos conselheiros, que deixou a desejar na estrutura e com falta de 

transporte para apoiar, que a mesma foi eleita por falta de outras pessoas que 

tiveram interesses em participar, mas não tiveram como se deslocar para o local do 

evento. Diz que a falta de transporte tem sido uma barreira, inclusive, impedindo 

que a mesma chegue às reuniões. Que o conselho precisa garantir melhor estrutura 

para os conselheiros. O conselheiro João Alexandre enfatiza que, como coordenador 

da comissão de comunicação, teve muita dificuldade em reunir os componentes da 

sua comissão e destaca que sentiu falta de alguém para orientá-lo quanto a 

dinâmica da comissão. O conselheiro Paulo Fernando parabeniza a todos (as) 

conselheiros (as) pelo trabalho desempenhado, pela superação de dificuldades e 

pela disponibilidade. O conselheiro José Antonio concorda com as conselheiras 

Cosma Bezerra e Maria do Carmo e diz que a comissão que ele participa, a de 

política pública, falhou bastante. Lembra da mudança da Chefia da Divisão da 

Pessoa com Deficiência e aproveita para parabenizar a gestão do conselheiro Paulo 

Fernando na chefia da Divisão. A conselheira Adelaide Santos diz que todos os 

segmentos têm suas conquistas e dificuldades e que o importante é que os 

conselheiros devem conhecer suas atribuições e saber o seu papel, aproveita e 

pergunta como fazer para se capacitar como conselheira. A conselheira Maria do 

Carmo sugere que seja feito uma capacitação para os conselheiros. O conselheiro 

Paulo Fernando sugere que a formação seja aberta para outros conselhos. Finalizado 

o ponto de pauta referente a avaliação anual, foi passado para o próximo ponto 

referente aos encaminhamentos, a saber: capacitação para os conselheiros no 

primeiro semestre, providenciar substituição do conselheiro André Damião, fazer um 

questionário de avaliação os conselheiros avaliarem sua gestão do Comud/Recife. 

Finalizado os encaminhamentos, o conselheiro Paulo Fernando aproveita para 

informar que a próxima reunião será no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e 

dezesseis, e só haverá um ponto de pauta, que será construção do planejamento do 

Comud/Recife dois mil e dezesseis e agradecer a conselheira Maria do Carmo pela 



 
 
 
 
 
 
 
 

acolhida do conselho em sua residência. Por fim, foi passado para o último ponto de 

pauta referente aos informes, prestaram seus informes os seguintes conselheiros: 

Paulo Fernando, Emídio Fernando e  Arenilda Duque. Esgotada a pauta e nada mais 

tendo se discutido, o Coordenador da Sessão Paulo Fernando, deu por encerrados os 

trabalhos às treze horas e quarenta e cinco minutos. Para que tudo fique 

devidamente documentado, eu, Nadja Medeiros, na condição de secretária Adoc, 

tomei notas e redigi a presente ata, que, após lida em plenário e achada conforme, 

será por mim assinada, bem  como pelo coordenador da presente sessão. 
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