ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMUD/Recife
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze,
às nove horas e trinta minutos, eu, Ilka Chiarepini, Secretária Executiva,
conferi o quorum para a realização da octogésima segunda sessão
ordinária do COMUD/Recife, biênio 2014-2016, como na forma prevista
pelo artigo 14 do Regimento Interno e constatei a presença de onze
conselheiros titulares e suplentes no exercício da titularidade, 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 membro da Coordenação Colegiada,
o Conselheiro Paulo Fernando da Silva. A reunião aconteceu no Edifício
Sede da Prefeitura do Recife, na sala de Reuniões da Secretária de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com a seguinte pauta: 1.
Verificação
da
existência
de
quorum;
2.
Apresentação
dos
Conselheiros(as) e visitantes; 3. Justificativas de ausência de conselheiros
(as); 4 – Expedientes; 5 – Boas Vindas aos conselheiros(as) pela
Secretária Executiva Elizabete Godinho; 6 – Eleição da Coordenação
Colegiada; 7 – Composição 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; 8 – Representação do COMUD no CONED/PE;
9 – Representação do COMUD no Encontro de Conselhos em Brasília; 10
– Encaminhamentos; 11 – Informes Gerais. O Coordenador da sessão
passou a palavra a Secretária executiva para fazer a leitura da pauta, e
em seguida solicitou aos presentes que fizessem suas apresentações.
Seguindo a pauta, justificaram suas ausências os seguintes
conselheiros(as): André Damião, Maria de Lourdes e Jonair Santos. O
coordenador da presente sessão dá as boas vindas e agradece a presença
de todos(as). A conselheira Maria do Carmo sugere fazer a inversão da
pauta, para logo após as justificativas serem as boas vindas da Secretária
Executiva de Direitos Humanos e em seguida a eleição da coordenação
colegiada, para depois ser os expedientes, o pleno aprovou a sugestão. O
coordenador passa a palavra para a Secretária Elizabete Godinho, que dá
as boas vindas aos novos conselheiros que fará a V Gestão, biênio 20142016 e fala do controle social e a importância do papel de cada
conselheiro(a). O coordenador agradece a Elizabete Godinho e passa para
o próximo ponto de pauta, eleição da coordenação colegiada, o
coordenador pede que após a leitura do Art. 32 e 33 do Regimento
Interno do conselho, que fala sobre a composição da coordenação

colegiada e das atribuições da coordenação colegiada, parta quem tiver
interesse em se candidatar para a eleição desse pleito. Feito a leitura, o
Coordenador pergunta aos presentes quem tem interesse em se
candidatar, os conselheiros(as) Maria do Carmo representando
profissionais especializados, Paulo Fernando representando governamental
e Manoel Ricardo representando as Entidades de Direitos Humanos, como
não houve mais nenhum interessado, o pleno elege a coordenação
colegiada do COMUD/Recife. O coordenador passa a palavra para a
Secretária Executiva fazer a leitura dos expedientes, são eles: Audiência
Pública no Ministério de Pernambuco, no dia 04 de dezembro do ano em
curso, às 14:00 horas, o qual versa sobre o direito das pessoas com
deficiência à acessibilidade comunicacional nos órgãos governamentais do
Estado – formação em Libras, quem irá representando são os
conselheiros(as): Marcelo Pedrosa, Paulo Fernando e Paulina Maria;
audiência no Ministério público de Pernambuco, no dia 06 de janeiro de
2015, às 15:30 horas, a fim de participar da audiência que versa acerca
das condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida nas instalações da Central de Atendimento do Vale Eletrônico
Metropolitano – VEM, os conselheiros João Alexandre, Lícinio Maranhão e
José Antônio, representarão o conselho nesta audiência; audiência no
Ministério público de Pernambuco, no dia 27 de janeiro de 2015, às 15:00
horas, a fim de participar da audiência que versa acerca da implantação
das ferramentas de acessibilidade comunicacional – audiodescição, o
conselheiro Paulo Fernando, representará o conselho. Seguindo para o
próximo ponto de pauta a composição das comissões permanentes: O
coordenador lembra que as comissões são à base do conselho e que
precisam estar em pleno funcionamento. Solicita a Conselheira Maria do
Carmo para fazer a leitura das atribuições das comissões, para que os
conselheiros fiquem inteirados e se enquadrem em cada uma. Ficando
então composta as comissões da seguinte forma: Comissão de Orçamento
e Planejamento: Arenilda Duque; Comissão de Legislação e Normas:
Sônia Pereira, Lilton Bispo e Alexandre Ferreira; Comissão de Controle e
Acompanhamento de Políticas Públicas: José Iremar, Waldemar Coelho,
Sherlley Tenório, Fabíola Maciel, José Antônio e Licínio Maranhão;
Comissão de Articulação e Comunicação: João Alexandre, Paulina Maria,
Licinio Maranhão, Alexandre Ferreira e Mariana Lopes. O Conselheiro
Waldemar Coelho, fala que na última gestão foi complicado as reuniões
das comissões, porque muitas vezes não tinha o transporte e nem salas
de reuniões disponíveis. O Conselheiro Lilton Bispo, fala que o transporte
tem que ser unificado para todos(as) conselheiros(as), que essa política
de um usuário merecer mais que os outros não é mais para acontecer. O
coordenador, fala que o conselho não tem veículo próprio e sim o carro é
disponibilizado para todas as Divisões da Gerência de Promoção dos

Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, tem que se ver parceria com outras Secretarias, solicitando
esse apoio do transporte. Então precisamos planejar para em 2015 as
comissões se reunirem, já agendar datas para não ter mais problemas
com espaços. Precisamos ter um espaço como a casa dos Conselhos, pois
aqui não conseguiremos disponibilizar salas para todas as reuniões e tem
alguns conselhos que querem a casa, então temos este desafio para está
gestão. Dando continuidade a pauta, representação do COMUD/Recife no
CONED, o COMUD está na condição de titular e como na gestão anterior
quem estava representando o conselho era a conselheira Cosma Bezerra,
lembrando que este representante terá um espaço de 5 minutos para falar
em todas as plenárias deste Conselho para passar as pautas do CONED. O
coordenador passa a palavra para Conselheira Cosma Bezerra e pergunta
se a mesma deseja permanecer como representante. Ela fala da sua
experiência, que está representando o CONED na área de transporte, as
dificuldades são muitas, agradece a confiança do COMUD e fala que o
CONED é lugar de gente Grande. Então o coordenador pergunta aos
conselheiros quem deseja representar o COMUD no CONED, visto que a
conselheira Cosma Bezerra deixa para que outro conselheiro participe
desta experiência. Os Conselheiros: José Iremar, Lilton Bispo e Paulina se
candidatam a eleição para representar o COMUD no CONED. A Conselheira
Lara Lima sugere que cada candidato fale do seu interesse em representar
este conselho, sugestão acatada pelo pleno. Feito a eleição o conselheiro
José Iremar será o representante do COMUD com dez votos, os demais
tiveram: Lilton Bispo e Paulina Maria com dois votos. Prosseguindo a
pauta, o coordenador fala que nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2015,
haverá o Encontro Nacional de Conselhos em Brasília e que o
COMUD/Recife fará sua inscrição, e neste momento precisaremos escolher
um representante da Sociedade Civil para este Encontro. Os
Conselheiros(as) Waldemar Coelho, João Alexandre, Manoel Ricardo, Maria
do Carmo e Paulina Maria, se dispõe, fazendo o mesmo processo eleitoral.
A Conselheira Maria do Carmo foi eleita com seis votos e os demais: João
Alexandre com cinco votos, Waldemar Coelho com dois votos e Manoel
Ricardo com dois votos. Fica deliberado que a próxima reunião ordinária
será no dia 21 de janeiro de 2015, nos horários da manhã e tarde cujo
ponto principal da pauta será o planejamento das atividades de 2015. O
coordenador passa a palavra para a conselheira Maria do Carmo para
fazer um convite aos conselheiros: que no dia 15 de dezembro do corrente
ano, será realizada uma reunião ordinária pela manhã e após a
confraternização do CONED e gostaria que o COMUD/Recife também
participasse, será na sua casa de veraneio na Ilha de Itamaracá. Como
encaminhamentos: ficou deliberado que a Secretária Executiva mandará
ofício para o CONED com a substituição de Cosma Bezerra para José

Iremar. Encaminhar ofício ao Governador de Pernambuco com Cópia ao
Procurador do Ministério Público e ao Secretário de Defesa Social, com
votos de solidariedade ao ocorrido com o promotor de Justiça e Direitos
Humanos o Dr. Westei Conde. Mandar uma recomendação para o Tribunal
Regional Eleitoral e Ministério Público Federal, pela ausência de
acessibilidade nos locais de votação. Mandar ofício a CTTU, solicitando o
número de vagas destinadas as pessoas com deficiência e pessoas idosas
no centro do Recife. Realizar uma caminhada no dia 03 de dezembro
alusivo a dia Internacional da Pessoa com Deficiência, na Av. Conde da
Boa Vista. Por fim, apresentaram seus informes os conselheiros(as): José
Iremar, Arenilda Duque, Cacilda Medeiros, Lilton Bispo, Gabriela
Magalhães, José Antônio, Waldemar Coelho e Paulo Fernando. Esgotada a
pauta e nada mais tendo se discutido, o Coordenador da Sessão, 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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