ATA DA NONOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife
Aos dois dias do mês de outubro 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 nonogésima 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; 5.1 Expedidos, 5.2 Recebidos; 6. Avaliação
da XIV Semana Municipal da Pessoa com Deficiência; 7. Reestruturação das
Comissões Permanentes do COMUD/Recife; 8. Encaminhamentos; 9. Informes
Gerais. O coordenador da Sessão fez a leitura da pauta e pergunta se o pleno deseja
fazer alguma alteração de pauta, a conselheira Paulina Meira sugere inversão da
pauta primeiro ser a avaliação da semana municipal da pessoa com deficiência que
ficará sendo o 5º ponto e o expedientes passará a ser o 6º ponto de pauta, o pleno
aprovou a sugestão da conselheira. Em seguida, o coordenador solicitou aos
presentes que fizessem suas apresentações, e passa a palavra para a Secretária
Executiva, fazer a leitura das justificativas de ausência, dos respectivos
conselheiros(as): Fabíola Maciel, Sherlley Tenório, Josinete Pereira, João Alexandre,
Thereza Antunes, Cosma Bezerra, Waldemar Coelho, Emídio Fernando e Maria do
Carmo. A secretaria executiva fez a leitura da ata 89º que após a leitura, posta em
discussão, não havendo contrários ata aprovada por unanimidade e a leitura da ata
da 3ª reunião extraordinária aprovada por unanimidade. O coordenador da sessão,
explica que estamos há 12 meses da V gestão e solicitou a secretária executiva um
levantamento dos conselheiros faltosos para que o conselho mande uma advertência
para os mesmos que serão notificados para uma possível substituição. Fala ainda
que todos os conselheiros deverão participar das reuniões titulares e suplentes. O
coordenador da sessão, fala ainda que foi cometido um erro no fórum de eleição da
V gestão desse conselho, que ocorreu ano passado, porque elegemos os
conselheiros titulares e suplentes, e não constou em ata a colocação de votos dos
quintos e sextos lugares, resumindo temos que ver quem será o substituto de Lilton
Bispo, diante disso a secretária executiva fez leitura de todos os inscritos, na área
intelectual e o coordenador pergunta ao conselheiro Alexandre Ferreira, se ele
conhece algum e sabe se quem dos inscritos tem interesse, o mesmo fala que
participará de uma reunião na Apacree ainda hoje, e encontrará com todos e

perguntará quem tem interesse de vir para o conselho na condição de conselheiro
suplente. Aproveitando a oportunidade o coordenador pergunta ao pleno a
possibilidade de mudar os horários das reuniões, passar para o turno da tarde, visto
que alguns conselheiros, principalmente da área auditiva, tem sugerido a mudança
do horário das reuniões, pois não conseguem vir pela manhã, tem outras atividades
e não tem como se ausentar. O pleno aprovou a deliberação e a partir do mês de
outubro as reuniões passarão a ser realizadas na última quarta-feira de cada mês no
turno da tarde. Dando continuidade, o coordenador da sessão passa a palavra para
o Secretário executivo de Direitos Humanos, Paulo Moraes, que cumprimenta todos
os(as) conselheiros(as) primeiro fala da reunião que teve com uma comissão do
conselho juntamente com a Secretária Ana Rita Suassuna, sobre algumas questões
do conselho dentre elas um lugar específico para o funcionamento do conselho, fala
que as demandas que foram dadas já estão sendo providenciadas, principalmente
diante da LBI que vai trazer uma série de novas demandas e se organizar para
atender da melhor forma o conjunto de demandas que foram solicitadas e que
surgirão a partir da LBI. Um dos principais assuntos que foi levado a secretária, foi a
questão da secretaria executiva do comud/Recife, estamos passando por um
momento muito difícil e teve que ser feito alguns cortes do pessoal e de modo a não
permitir que uma equipe tão pequena fosse reduzir ainda mais, e com a perspectiva
da saída de Ilka Chiaperini, secretária executiva do comud/Recife, Nadja Medeiros
manifestou o desejo de ficar no lugar de Ilka Chiaperini, já que ela não poderá mais
ocupar o cargo de secretária que agora é uma empresária, está com um Studio de
Pilates e os horários não coincidirão com os da prefeitura, então já que agora Nadja
Medeiros está com a bebê e precisará ter um horário mais flexível, assumindo assim
o cargo de Secretária Executiva do COMUD/Recife. O coordenador da sessão, fala
das discussões que a presidência do conselho teve com a secretária Ana Rita
Suassuna e o Secretário Executivo Paulo Moraes, e dentre as questões falou
também da saída da Secretária executiva Ilka Chiaperini, pois a mesma agora com
sua empresa não conseguirá conciliar os horários com a Prefeitura, fala que a
mesma fez excelente serviços prestados ao COMUD/Recife e hoje está se
despedindo e deixando a casa de portas abertas. Trazemos a proposta de
substituição por Nadja Medeiros, e como a mesma já trabalhou como secretária do
Comud, já conhecemos seu excelente trabalho. O coordenador passa a palavra para
Ilka Chiaperini, relata como aproveitou a oportunidade da compra do studio, que
conversando com Paulo Fernando, falou que os horários ficariam bem complicados
para com ciliar empresa com Prefeitura, e que como o seu desejo era trabalhar na
sua área de formação, agarrou a oportunidade e convida a todos para conhecer o
espaço. Pede desculpas aos conselheiros e amigos, por qualquer falha, mais
agradece muito a compreensão de todos o apoio e carinho, aprendi muito aqui com
vocês, muito obrigada por tudo. Não poderia de deixar também de agradecer a José
Iremar que foi um dos que sempre me aconselhou e incentivou a trabalhar na minha
área como fisioterapeuta. O coordenador da sessão pede que enquanto conselho um
voto de louvor, de aplauso para agradecer a Ilka Chiaperini, muito obrigado, levarás

algo nosso daqui do conselho. Paulo Moraes fala que é importante registrar a
secretária Ana Rita Suassuna esse voto de aplauso sobre o trabalho de Ilka
Chiaperini e espero em breve voltar com novidades. O coordenador da sessão passa
a palavra para os conselheiros(as) fazerem seus pronunciamentos: Paulina Meira,
fala que o que Ilka Chiaperini fez neste conselho não é todo mundo que faz, que
está muito triste com sua saída, mas feliz por ela está seguindo sua profissão. José
Antônio agradece a Ilka Chiaperini, está triste por ela nos deixar, mas feliz pois ela
conquistou o seu espaço e que Jesus abençoe. Maria de Lourdes, fala que Ilka
Chiaperini conquista todos onde passa, conte sempre conosco em todo o momento
de sua vida. Arenilda Duque, emocionada, fala que Ilka Chiaperini já faz parte do
segmento da pessoa com deficiência e lembra de alguns momentos de alegrias, que
foram muitos, que passamos juntos. Lilton Bispo, pede desculpas por o conselho ser
tão exigente, diante da função a qual a secretária executiva exerce e deseja boa
sorte no meu novo empreendimento. José Iremar parabeniza Ilka Chiaperini. Ilka
Chiaperini, agradece mais uma vez a todos os conselheiros pelas lindas mensagens
de apoio e carinho. O coordenador da sessão agradece a Paulo Moraes Ana Rita
Suassuna a possibilidade do espaço da casa dos conselhos. A conselheira Arenilda
Duque, fala que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ganhou
muito com a chegada do Secretário Executivo Paulo Moraes, pois é uma pessoa que
veio para somar, procura achar soluções aos nossos pedidos e é uma pessoa muito
acessível. A Secretária executiva fez a leitura dos ofícios recebido e enviados. Em
seguida, o coordenador da sessão passa para o ponto de pauta da avaliação da XIV
Semana Municipal da Pessoa com Deficiência realizada de 20 a 30 de agosto do
corrente, que aberto para o debate inscreveram-se os(as) seguintes
conselheiros(as): Lauricéia Thomaz, Arenilda Duque, José Antônio, Paulina Meira,
Sônia Pereira, Maria de Lourdes e Paulo Fernando. Todos avaliaram como ótima as
atividades da Semana, fazendo a abertura no hall da prefeitura dentro do programa
Servidor de Valor, que teve um bom público de servidores e uma linda apresentação
do maracatu da APABB, que o conselho este ano conseguiu trazer todas as questões
da inclusão, tende Seminários sobre Leis, empreendedorismo, sobre as atividades
da saúde realizadas na ASSOBECER, foi uma semana rica em atividades, que o
primeiro Luau no projeto Praia Sem Barreiras, foi excelente, não deixou nada a
desejar para o luau que acontece em Porto de Galinhas, pelo contrário foi muito
melhor e sugerem para no próximo ano ter novamente o Luau, e no encerramento
que foi em parceria com a SEAD, deixou muito a desejar, pois tinha muitas
atividades no Recife Antigo de Coração que acabou dispersando o público, pois tinha
passeios de bicicletas, triciclos, rota no marco zero com áudio descrição,
apresentação do Maracatu da APABB e vôlei sentado. Fazer atividade no Recife
Antigo de coração é excelente pois precisamos estar incluso, porém para uma outra
vez, deverá ter uma programação e em cada polo fazer uma atividade em horários
separados para não ficarem dispersos. O coordenador da sessão informa que os
anais da IV CMPCD Já estão prontos e que por sugestão do Secretário Paulo Moraes,
propõe fazer o lançamento na Câmara de Vereadores do Recife, proposta esta que

seria na última quarta-feira do mês de outubro, dia vinte e oito, o pleno aprovou a
sugestão. Então a reunião terá a seguinte pauta: Acessibilidade nos poderes
executivo, legislativo, Ministério público e Judiciário, em formato de mesa redonda.
Como Encaminhamentos, foram deliberados os seguintes: enviar ofício ao
Presidente da Câmara de Vereadores do Recife Vicente André Gomes, solicitando
espaço e convidando-o a compor a mesa, enviar ofício ao judiciário, ministério
publico e executivo, solicitando que mandem representantes para participarem
desta reunião, a ser realizada no dia 28 de outubro às 14 horas. Por fim,
apresentaram seus informes os seguintes conselheiros(as): Arenilda Duque, José
Antônio, Paulina Meira, Maria De Lourdes, Ilka Chiaperini. Esgotada a pauta e nada
mais tendo se discutido, o Coordenador da Sessão Paulo Fernando, 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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