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ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife. Aos
vinte e seis dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas, eu, Cecília Paiva, na condição de Secretária a”d hoc”, conferi o quorum para o
início da centésima primeira sessão plenária do COMUD/Recife, biênio 2016-2018, e,
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. Assim sendo, a sessão teve início às quatorze horas e trinta
minutos, sendo coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, o conselheiro Antônio
Muniz da Silva, na Prefeitura da Cidade do Recife, sexto andar, sala de reuniões do
Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, sita no Cais
do Apolo, novecentos e vinte e cinco, Bairro do Recife, Recife – PE, com a seguinte
pauta: 1 – Verificação de quorum mediante apresentação oral de conselheiros(as); 2
- Apresentação de visitantes;3 – Justificativa de ausência;4 – Apreciação da ata da
sessão anterior;5 – Expedientes do Conselho;6 – Atribuições das comissões temáticas
do COMUD e suas respectivas composições;7 – 3ª Reunião do III Fórum Municipal de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife para o preenchimento de
uma vaga de suplente para o segmento da pessoa surda e uma vaga de suplente para
os profissionais especializados; 8 – Apreciação do Relatório de Gestão da Prefeitura do
Recife sobre a Política de Direitos Humanos com ênfase no segmento da Pessoa com
Deficiência;9 – Informes Gerais;10 – Encaminhamentos. O coordenador da sessão
inicia a reunião com a leitura da pauta acima descrita e em seguida passa à
apresentação dos presentes. Dando continuidade, A Sra. Cecília Paiva informou que
justificaram suas ausências os seguintes conselheiros: Aline Vieira, Elizabeth
Severian, Rita Guaraná, José Edson, José Antônio da Silva, Sherlley Domingos, Maria
Tereza Antunes e Ricardo José. Ato contínuo, passou-se à leitura da ata da Centésima
reunião ordinária, através da Sra. Maria Cecília Paiva, que, após lida, foi posta em
discussão. Não havendo inscritos, foi posta em votação, sendo
aprovada por
unanimidade. Na Sequência, a Sra. Maria Cecília Paiva informou que foram expedidos
pelo COMUD/Recife, os seguintes documentos: ofícios 55, direcionado ao CONADE,
solicitando a habilitação deste Conselho ao processo eleitoral para o período de 20172019; e ofício 56, direcionado ao CONED/PE, solicitando substituição de conselheiro.
Informou ainda que Foram recebidas duas convocações do Ministério Público para
audiência no dia 07/11, sobre a implantação das ferramentas de acessibilidade
comunicacional - audiodescrição e outra para o dia 24/11 sobre a garantia do direito
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das pessoas com deficiência – cota legal na contratação dos artistas com deficiência
para eventos públicos e privados. A seguir foi facultada a palavra o representante da
empresa Essence Cuidados, que relatou os serviços prestados no transporte de
pessoas com deficiência . em seguida, já no sexto ponto de pauta, referente as
atribuições das comissões temáticas do COMUD e suas respectivas composições,
Foram lidas as atribuições das comissões à luz do Regimento Interno do Conselho, e,
ao fim disto, foram definidos os componentes de cada comissão e as datas
das
reuniões , a saber: Comissão de articulação e comunicação: terceira segunda-feira do
mês e seus componentes são : Paulina Maria , Alexandre Ferreira, José Vítor e Paulo
Moraes. Comissão de Legislação e Normas: segunda quarta-feira do mês e seus
componentes são: Marcelo Pedrosa, Isaac Machado, Joanilda de Souza, Mirella
Correia, Cícero Carlos Laurindo e Rita Guaraná. Comissão de Controle e
Acompanhamento de Políticas Públicas: terceira quarta-feira do mês e seus
componentes são: Isaac Machado, Emídio Fernando, Thiago Dantas e Cosma Bezerra.
Comissão de Orçamento e Planejamento: primeira terça-feira do mês e seus
componentes são: Elza Sayaka, Maria do Carmo de Oliveira e Cacilda Medeiros.
Passou-se a seguir a discussão referente a realização da 3ª Reunião do III Fórum
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife para o
preenchimento de uma vaga de suplente para o segmento da pessoa surda e uma
vaga de suplente para os profissionais especializados. Restou deliberado
consensualmente que a eleição complementar será realizada no dia 28/11 às 14:00h,
na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Foi
também por consenso, escolhida uma comissão eleitoral composta pelos
conselheiros:Antônio Muniz, Arenilda Duque, Maria do Carmo Oliveira, Cacilda
Medeiros e Marcelo Pedrosa. Na sequência, foi vivenciado o ponto relativo a
Apreciação do Relatório de Gestão da Prefeitura do Recife sobre a Política de Direitos
Humanos, com ênfase no segmento da Pessoa com Deficiência. Coube a Conselheira
Cacilda Medeiros fazer a explanação, ressaltando as ações realizadas pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos dentro da temática da pessoa com
deficiência, no período de 2013 até a presente data. No espaço reservado aos
debates, a conselheira Cosma destacou a importância da divulgação dessas ações ,
principalmente as da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Na matéria
seguinte, prestaram seus informes os (as) seguintes conselheiros (as): Antônio Muniz,
Arenilda Duque, Cícero Carlos Laurindo, Paulina Maria, Isaac Machado, Jandileusa
Sérgio Leite e os visitantes Roberto José da Silva e Paulo Fernando da Silva, este
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Superintendente Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência. Por fim, restaram os
seguintes encaminhamentos a serem executados pela Secretaria Executiva do
Comud/Recife: a) Divulgar as datas e o roteiro dos passeios referentes ao Projeto
“Olha Recife Inclusivo”; b) Agendar reunião com a administração do Shopping Center
Recife sobre o acesso de pessoas usuárias de cadeira de rodas no referido
estabelecimento; c) Enviar Ofício para o Grande Recife Consórcio de Transporte
solicitando audiência; d) divulgar uma nota oficial contrária a aprovação da PEC ex
241, atual 55; e) emitir nota oficial contrária a termos do decreto 8.805/16 que trás
mudanças no BPC; f) criar a Presidência ampliada a partir da escolha dos relatores
das Comissões permanentes; g) verificar a possibilidade da confecção de crachá para
os conselheiros. Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o Coordenador da
Sessão, Conselheiro Antônio Muniz da Silva deu por encerrados os trabalhos às
dezessete horas e quinze minutos. Para que tudo fique devidamente documentado,
eu, Maria Cecília Paiva, na condição de secretária “ad hoc”, 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.
Maria Cecília Paiva
Secretária Adoc

Antônio Muniz da Silva
Coordenador da Sessão

