ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às nove
horas, eu, Ilka Chiarepini, na condição de Secretária Executiva, conferi o quorum
para a realização da octogésima terceira sessão plenária 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 quarenta e
cinco 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; 4. Expedientes; 5. IV Conferência Municipal de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência – CMPCD/Recife; 6 – Apresentação do Planejamento da
Presidência; 7- Proposta de Alteração do Regimento Interno do COMUD/Recife;
8- Relatório das Comissões: 8.1 – Comissão de Orçamento e Planejamento; 8.2 –
Comissão de Legislação e Normas; 8.3 – Comissão de Controle e
Acompanhamentos de Políticas Públicas; 8.4 – Comissão de Articulação e
Comunicação; 9. Encaminhamentos; 10. Informes Gerais. O coordenador da
Sessão fez a leitura da pauta e em seguida, solicitou aos presentes que fizessem
suas apresentações. Em seguida, o coordenador passou a palavra para a
Secretária Executiva, para fazer a leitura das justificativas de falta, dos
respectivos conselheiros(as): Fabíola Maciel, Lucina Marma, Sônia Pereira, Paula
Regina, Cacilda Medeiros, Cosma Bezerra, João Alexandre e Ronaldo.
Prosseguindo a pauta, o coordenador, justifica que a ata da reunião anterior está
pronta, no entanto precisa ser revisada e propõe que seja lida e aprovada na
próxima reunião de março. O pleno aprovou por unanimidade. Não houveram
expedientes recibos, apenas expedidos e lidos para o pleno. Em seguida, o
coordenador da sessão explica que a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos fará a conferência conjunta, no entanto, cada segmento ficará
em um local. Teremos até o final de junho para realizar a conferência, estamos
aguardando a Secretaria informar o local e datas para a realização da mesma. A
Secretaria executiva fez a leitura do Tema proposto pela comissão organizadora:
“A Política da Pessoa com Deficiência seus Desafios e Sua Transversalidade” que
foi aprovado por unanimidade. Em seguida, fez a leitura da programação das préconferências, aprovado por unanimidade. A programação da Conferência, foi
posta em discussão, ficaram duas propostas a serem votadas, a primeira a

extensão do credenciamento até as 14h e com a palestra de abertura às 11h, e a
segunda proposta manter programação. Posta em votação foi aprovada por 13
votos a proposta 2, manter a programação. O visitante René Hutzler, sugere que
como apresentação cultural, um grupo teatral de surdos (Jornal Surdo Maluco).
Os conselheiros José Iremar e Alexandre Ferreira se dispuseram a compor a
comissão organizadora da IV CMPCD, ficando composta pelos seguintes
membros: Paulo Fernando, Fabíola Maciel, Maria do Carmo, Sherlley Tenório,
Paulina Meira, Lilton Bispo, Licinio Maranão, José Iremar e Alexandre Ferreira. O
coordenador da sessão avisa que a próxima reunião da comissão está agendada
para o próximo dia três de março às quatorze horas, no sexto andar.
Prosseguindo a pauta, o coordenador da sessão passa a palavra para a secretária
executiva fazer a leitura do planejamento da Presidência, que posta em discussão
e não havendo contrários, posta em votação, o planejamento foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o coordenador da sessão, explica que como a lei do
comud foi alterada, deve-se-á fazer a alteração do regimento interno, e o mesmo
já está sendo feito pela comissão de legislação e normas, no entanto, ainda não
foi concluído e por ser longo, foi proposto que essa discussão seja em uma
reunião extraordinária, apenas com o ponto de pauta Regimento interno,
proposta acatada pelo pleno, ficando então marcada para o dia quinze de abril,
ás nove horas. Passando para as comissões, a coordenadora da comissão de
orçamento e planejamento, Arenilda Duque, informa que devido as festividades
do carnaval, a comissão não se reunião, ficando para o dia cinco de março às
quatorze horas, a comissão de legislação e normas, agendou reunião para o
próximo dia cinco de março às quatorze horas, a comissão de políticas públicas,
ainda não se reuniram e por fim, a comissão de articulação e comunicação, se
reuniram sempre nas quartas terça-feiras de cada mês. Foram dados os
seguintes encaminhamentos: Enviar ofício a Secretária Ana Rita Suassuna,
solicitando um espaço acessível para reuniões do conselho; Enviar ofício ao
Ministério Público de Pernambuco, solicitando resposta ao ofício de denúncia dos
bloqueios e biometrias do cartão vem livre acesso; O visitante Cícero Carlos faz
denúncia do Centro Comercial Shopping Recife, e o pleno delibera que seja
enviado um ofício ao Presidente do estabelecimento, que não garante
acessibilidade e nem pessoas para o deslocamento do cliente com deficiência
visual dentro do estabelecimento; Enviar ofícios aos Sindicatos dos logistas e ao
CDL, sugerindo uma capacitação em parceria com o comud e a divisão da pessoa
com deficiência; ainda o visitante Cícero Carlos, denuncia a Biblioteca Pública, e o
pleno delibera que seja encaminhado um ofício a Secretaria de Educação do
Estado, sobre a biblioteca pública, está em reforma e o piso do térreo está
prejudicando os deficientes visuais. O conselheiro Emídio Fernandes, sugere que
a pauta da reunião de abril seja o Grande Recife e a Urbana-PE, pauta aprovada
pelo pleno. Enviar ofício para o Grande Recife e a Urbana-PE, convidando-as para
reunião ordinária de abril. A conselheira Maria do Carmo, sugere que todos os
eventos municipais, estaduais e nacionais, que o conselho tiver conhecimento,

deveria ter um representante deste conselho nos evento. Portanto, sugere que
10% do conselho, ou seja, uma comissão com quatro conselheiros, participe
destes eventos como agentes multiplicadores de informações. Os conselheiros
que desejam participar são: Lilton bispo, André Damião, Waldemar Borges e
Réne Hutzler. Já tentar disponibilizar vagas para que o conselho se faça presente
na REATECH, que será realizada em abril, em São Paulo. O coordenador da
sessão, explica que não é tão simples assim, para que o comud marque presença
nos eventos de âmbito nacional, tem que receber convites e tentar junto com a
secretaria as despesas. O coordenador pergunta se René e Paulo desejam ficar
como conselheiros titulares, eles aceitaram, ficando responsáveis para até o dia
seis de março trazer duas pessoas surdas para serem os conselheiros suplentes,
para que sejam encaminhados os nomes para publicar em diário oficial. A
próxima reunião ordinária será na última quarta-feira dia vinte e cinco de março
e a pauta será a apresentação do Consleho Municipal de Assistência Social e a IV
CMPCD. Por fim, apresentaram seus informes os conselheiros(as): Maria de
Lourdes, Paulina Meira, Tereza Antunes, José Antônio, Paulo Fernando, André
Damião, José Iremar e a Secretária Executiva Ilka Chiaperini. 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 vinte 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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