ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUD/Recife
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove horas, eu, Ilka
Chiarepini, na condição de Secretária Executiva, conferi o quorum às nove horas
para o início da terceira sessão plenária do COMUD/Recife, biênio 2014-2016, que
não havendo número suficiente de conselheiros titulares ou suplentes no exercício
da titularidade a reunião foi iniciada trinta minutos após 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 nove horas e trinta minutos, tendo a mesma sido coordenada pelo
Presidente do COMUD/Recife, o conselheiro Paulo Fernando da Silva. A reunião
aconteceu na Prefeitura da Cidade do Recife, no sexto andar, na sala de reunião do
Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, sita à Av.
Cais do Apolo, novecentos e vinte e cinco, Bairro do Recife, Recife – 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. Apresentação e Aprovação da proposta da Política Municipal de Saúde
da Pessoa com Deficiência do Recife; 6. Apresentação e deliberação de apoio ao
Movimento Sarah Vem para Pernambuco; 7. Encaminhamentos; 8. Informes Gerais.
O coordenador da Sessão fez a leitura da pauta e em seguida, solicitou aos
presentes que fizessem suas apresentações. O coordenador passa a palavra para a
Secretária Executiva, para fazer a leitura das justificativas de ausência, dos
respectivos conselheiros(as): Cosma Bezerra, João Alexandre, Sônia Pereira,
Josinete Pereira, Sherley Tenório. Prosseguindo a pauta, o coordenador da sessão,
solicita a secretária executiva para fazer a leitura da ata da 2ª reunião
extraordinária, que após lida em plenário, posta em votação, não havendo
alterações, ata aprovada por unanimidade. A conselheira Maria do Carmo, pergunta
ao coordenador, se a secretária Executiva está recebendo a gratificação para ocupar
tal função, pois até onde sabe a mesma ainda não recebe esta gratificação.
Prosseguindo a pauta a secretária executiva juntamente com Gabriela Magalhães
fizeram a leitura da Política Municipal de saúde e feito algumas alterações, o pleno
aprova por unanimidade. Em seguida, a visitante Rosália Cavalcanti, mostra um
vídeo que trata a campanha do movimento Sarah vem para Pernambuco. Como
encaminhamentos, foram deliberados os seguintes: Enviar ofício a secretaria Ana
Rita Suassuna, que Ilka Chiaperini a secretária executiva deste conselho, não recebe
a gratificação como secretária executiva e o comud quer saber o por que. A
assinatura do presidente do conselho em nome do COMUD/Recife a carta de apoio
ao movimento Sarah Vem para Pernambuco. Por fim, apresentaram seus informes
os seguintes conselheiros(as): Arenilda Duque, Gabriela Magalhães, Emídio
Fernandes, Waldemar Coelho, Rosalia Cavalcanti, Maria do Carmo e Paulo Fernando.
Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o Coordenador da Sessão Paulo
Fernando da Silva, deu por encerrados os trabalhos às doze horas e trinta minutos.
Para que tudo fique devidamente documentado, eu, Ilka Chiaperini, na condição de

secretária Executiva, 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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