ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 octogésima sétima 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. Expedientes; 6. Acessibilidade
no MetroRec; 7. IV Conferência Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência – CMPCD/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. O coordenador da sessão passa a palavra para a
Secretária Executiva, que fez a leitura das justificativas de ausência, dos respectivos
conselheiros(as): René Rutzler, Gabriela Magalhães, Mariana Lopes, Adelaide Silva,
Arenilda Duque, Cosma Bezerra, José Iremar, Waldemar Coelho. O coordenador da
sessão faz um esclarecimento, que a secretária de Desenvolvimento e
Planejamento, foi desmembrada, e segundo o art. 4ª da lei 18.088/2015, que agora
passa a ser Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo. O Secretário
Executivo, marca sua presença na reunião e faz uma breve explanação dos
trabalhos da Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Secretária de
desenvolvimento Social e Direitos Humanos, referente as pessoas com deficiência,
fala do concurso com a criação dos cargos de acessibilidade. Prosseguindo a pauta,
o coordenador da sessão, solicita a secretária executiva fazer a leitura da ata da 86ª
reunião ordinária, que após lida em plenário, posta em votação, não havendo
alterações, ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo a pauta a secretária
executiva fez a leitura dos expedientes enviados e recebidos. Seguindo a pauta, o
coordenador da sessão, apresenta o representante do MetroRec o Sr. Marcelo
Nóbrega, que faz uma explanação sobre a situação do MetroRec nos dias atuais, que
existe muita reclamação em relação aos elevadores por estarem sempre quebrados,
a falta de segurança dentro das estações.Explica que durante os jogos aqui na
capital e principalmente os clássicos, param o funcionamento, pois esta ocasionando

muitas depredações no transporte, e consequentemente esse vandalismo acaba
prejudicando a todos que usam o transporte. Aberto ao debate: inscrevêramos
seguintes conselheiros(as): José Antônio, Emídio Fernando, Fabíola Maciel e Lilton
Bispo. Falaram que hoje o metroRec não tem o serviço de um funcionário para dar
apoio as pessoas com deficiência visual, que na Estação da Joana Bezerra os
elevadores estão sempre quebrados. O Sr. Marcelo Nóbrega, responde que devido
aos cortes de verbas, houve uma redução drástica de funcionários, por isso,
provavelmente, não está tendo mais esse apoio, que a polícia Federal proibiu o uso
de Porter de armas para os policiais ferroviários, devido a proibição, eles não estão
circulando, pois não tem segurança. O coordenador da sessão, fala que o Estado
deveria ter uma comissão de transporte. Pois ano passado teve como ponto de
pauta, aqui neste conselho, metrorec, e ainda permanece com o mesmo diálogo.
Poderia ser como o metro de São Paulo, que é de obrigação do Estado e não do
Governo Federal, para ver se melhora essas condições para os usuários com e sem
deficiência. O mesmo agradece pela participação e aproveita para convidar os
conselheiros para fazer uma visita ao Metrorec. Em seguida, em relação a ponto de
pauta IV CMPCD/Recife o coordenador da sessão, passa a palavra para a
coordenadora da conferência a conselheira Maria do Carmo, que agradece ao apoio
dos conselheiros que participaram nas pré-conferências. Informa que Já foi feito
uma avaliação pela comissão organizadora e que devido o publico não ser
satisfatório, deverá ser reavaliado o formato das pré-conferências. Fala que a
comissão vem se reunindo para que a conferência seja um sucesso e já estão
concluindo o texto base. Passa a palavra para a secretária Executiva que fez a áudio
descrição das marcas da conferência, conforme segue anexo, e posta em votação o
pleno aprovou por unanimidade a marca com o fundo azul, marca número 3. O
coordenador da sessão, informa que terá material em Braille, explica o que a
comissão fará com as vagas que ficaram pendentes. A próxima reunião da comissão
organizadora ficou para o dia cinco de junho, às catorze horas, no sexto andar.
Vamos trabalhar para a conferência ser um sucesso. Dando continuidade a pauta,
referente ao relatório das comissões, nenhuma das comissões se reuniram. Como
encaminhamentos,
foram
deliberados
os
seguintes: mandar
ofício
ao
Superintendente Bartolomeu José de Assis Carvalho, do MetroRec, com as
demandas desse conselho para providencias. O pleno aprova que a reunião
extraordinária, passará a ser reunião ordinária antecipada, no dia dez de junho. Por
fim, apresentaram seus informes os seguintes conselheiros(as): Maria de Lourdes,
Sonia Pereira, Paulina Meira, Lilton Bispo, Paulo Fernando 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
cinco 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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