ATA DA CENTÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife.
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, eu, Cecília Paiva, na condição de Secretária "ad hoc",
conferi o quorum para o início da centésima nona 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 quinze minutos após, como na forma prevista pelo
artigo 14 do Regimento Interno parágrafo único, de acordo com a lista
de frequência . Assim sendo, a sessão teve início às quatorze horas e
quinze minutos, e foi coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife,
conselheiro Antônio Muniz, representante da Associação
Pernambucana de Cegos - APEC. Esta sessão ocorreu na sede da
Prefeitura da Cidade do Recife, sexto andar, sala de reuniões 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(as) e visitantes; 2.Justificativas de ausência; 3. Apreciação
da ata da sessão anterior; 4.Expedientes do Conselho; 5.Informes
Gerais; 6.Mobility e Show Nordeste 2017; 7.16ª Semana Municipal da
Pessoa com Deficiência;8. Apresentação sobre a inclusão das pessoas
com deficiência nos cursos profissionalizantes do Recife; 9.Comissões
Temáticas e a criação da comissão de ética;10.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. Ato contínuo, A
Sra. Cecília Paiva fez a leitura dos nomes dos conselheiros que
apresentaram suas justificativas de ausência, a saber: José Mário,
Arenida Duque, Mirtes Gomes, Georgina Marques, Thereza Antunes,
Marcelo Pedrosa e Aderaldo Pinto. Dando continuidade, passou-se ao
ponto de pauta referente a leitura da ata da sessão anterior. Posta em
discussão, não se registrou qualquer inscrição. Posta em votação, foi
aprovada por unanimidade. A seguir a Sra. Cecília Paiva fez a leitura do

Expediente do Conselho, constante de correspondências recebidas e
enviadas durante o período. Passando para o ponto de pauta relativo a
16ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência a Sra Cecília Paiva fez
a leitura da programação proposta pela Gerência da Pessoa com
Deficiência ,para apreciação dos conselheiros, após leitura algumas
alterações foram realizadas pelo pleno do conselho. Ato contínuo a
Sra. Cecília Paiva fez a leitura da Lei 18.289/16 que cria os grupos
ocupacionais em acessibilidade, para conhecimento dos conselheiros.
No espaço destinado as Comissões Temáticas e a criação da Comissão
de Ética, a Sra. Cecília Paiva informou que nenhuma comissão se
reuniu durante o período. No ponto de pauta referente a criação da
Comissão de Ética ,após aprovação do pleno ficou acordado que uma
comissão composta por Antônio Muniz, Carminha Oliveira, Paulo
Fernando e Isaac Machado irão elaborar um regimento para
apreciação e aprovação dos conselheiros.Prestaram seus informes:
Paulo Fernando, Sônia Pereira e Sayaka Fukushima. Por fim restaram os
seguintes encaminhamentos a serem executados pela Secretária
Executiva do COMUD/Recife: a) Agendar reunião com a chefe de
Divisão da Educação Especial ; b) Encaminhar Ofício para a Secretária
de Cultura com cópia para o Presidente da Fundação de Cultura e para
o presidente do Conselho Municipal de Cultura do Recife, solicitando a
inclusão de representantes do COMUD/Recife no Grupo de trabalho do
carnaval de 2018 ; c) Encaminhar ao CONADE cópia da lei 18.289/16
que cria os grupos ocupacionais em acessibilidade; d) Agendar
audiência com o Secretário de Meio Ambiente e Empregabilidade.
Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o Presidente da
Sessão, Conselheiro Antônio Muniz da Silva deu por encerrados os
trabalhos às dezessete horas . 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 na Sessão
seguinte e achada conforme, será por mim assinada, bem como pelo
coordenador da presente sessão.
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