ATA DA CENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife.
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, eu, Rafaela Nunes, na condição de Secretária "ad hoc",
conferi o quorum para o início da centésima sexta 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 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,
conselheiro Antônio Muniz, representante da Associação Pernambucana
de Cegos - APEC e, posteriormente, pelo Vice-Presidente o conselheiro
Paulo Fernando , representante da Secretaria de Desenvolvimento Social,
Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos. Esta sessão ocorreu
na sede da Prefeitura da Cidade do Recife, sexto andar, sala de reunião do
Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas
sobre Drogas 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 e
visitantes; 2. Apresentação de Conselheiros e visitantes; 3. Justificativas de
ausência; 4. Apreciação da ata da sessão anterior; 5. Expedientes do
Conselho; 6. Informes Gerais; 7. Ações do Núcleo de Direitos Humanos da
Defensoria Pública do Estado de Pernambuco frente a Pessoa com
Deficiência; 8. Relatório do Camarote da Acessibilidade 2017; 9.
Acessibilidade nas instalações dos Clubes de Diversão da Cidade do Recife;
10.Comissões Temáticas; 11. Encaminhamentos. O Presidente do Comud
inicia a reunião com a leitura da pauta acima descrita e depois solicita que
cada conselheiro se apresente, para fins de conferência de quorum,
seguindo-se os visitantes. O Presidente do Conselho agradece a presença

do Sr. Edmilson Silva, titular da Superintendência Estadual de Apoio à
Pessoa com Deficiência – SEAD. Em seguida pede a Senhora Rafaela Nunes
que faça a leitura de minuta de Nota de Repúdio do COMUD contra
discriminação praticada por uma blogueira pernambucana contra as
pessoas com síndrome de Down. Ao final, o Pleno aprovou a Nota por
aclamação. Dando continuidade, A Sra. Rafaela Nunes fez a leitura dos
nomes dos conselheiros que apresentaram suas justificativas de ausência,
a saber: Renê Ribeiro, Marcelo Pedrosa, Sherley Tenório e Joanilda
Barbosa. Ato contínuo, passou-se ao ponto de pauta referente a leitura da
ata da sessão anterior, que foi feita pela Sra. Rafaela Nunes. Posta em
discussão, não se registrou qualquer inscrição. Posta em votação, foi
aprovada por unanimidade. A seguir a Sra. Rafaela Nunes fez a leitura do
Expediente do Conselho, constante de correspondências encaminhadas e
recebidas durante o período. ato contínuo, passou-se ao item da pauta
relativo a Informes Gerais. Usaram da palavra os seguintes conselheiros e
visitantes: Paulina Maria, Tereza Antunes, Jandileuza Leite, Cícero Carlos,
Edmilson Silva, Rita Guaraná, Paulo Fernando, Arenilda Duque, Maria de
Lourdes, Isaac Machado, Cosma Bezerra, Emídio Fernando e Flávia Farias.
No próximo ponto de pauta a Sra. Sondja Beirão, representante do Núcleo
de Acessibilidade da Prefeitura do Recife, informou que alguns Clubes do
Recife estão realizando adequações em termos de acessibilidade física e
que a avaliação e validação das obras estão sendo realizadas pelo Núcleo
de Acessibilidade da Prefeitura do Recife. Atualmente cinco Clubes estão
realizando as adequações, são eles: Clube Alemão, Clube Português, Clube
Sargento Wollf, Círculo Militar e Cabanga. A expositora ressaltou a
participação dos conselheiros nas vistorias que serão realizadas
brevemente, em parceria com o Ministério Público. No espaço reservado
ao debate, usaram da palavra os seguintes conselheiros: Cosma Bezerra,

que ressaltou a importância dessas obras serem realizadas de forma plena
e que a Prefeitura só deverá liberar caso realmente esteja acessível;
Tereza Antunes solicitou que o Núcleo de Acessibilidade realize a vistoria
de forma eficaz para que não ocorram problemas futuros e as obras sejam
refeitas. Já no próximo ponto de pauta, a Conselheira Arenilda Duque fez
um breve relato das reuniões das comissões, ressaltando
os
encaminhamentos que foram dados. No ponto seguinte da Pauta, o
Conselheiro Paulo Fernando fez uma avaliação do Camarote da
Acessibilidade 2017 e informou que será enviado um relatório para o
Ministério Público. Por fim restaram os seguintes encaminhamentos a
serem executados pela Secretaria Executiva do COMUD/Recife: a)
encaminhar a nota de repúdio de discriminação às pessoas com síndrome
de Down para o MPPE, CONAD, CONED, Câmara de Vereadores e
Assembleia Legislativa; b)convidar a responsável pelo Núcleo de Direitos
Humanos da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco frente a Pessoa
com Deficiência para participar da próxima reunião ordinária do
COMUD/Recife. Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o
Presidente da Sessão, Conselheiro Paulo Fernando da Silva deu por
encerrados os trabalhos às dezesseis horas e trinta minutos. Para que
tudo fique devidamente documentado, eu, Rafaela Nunes, na condição de
secretária "ad hoc", tomei notas e redigi a presente ata, que, após lida na
Sessão seguinte e achada conforme, será por mim assinada, bem como
pelos coordenadores da presente sessão.

Rafaela Brito
Secretária "ad hoc

Paulo Fernando da Silva
Presidente da Sessão
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