ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMUD/Recife.
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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
décima quarta 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.Apresentação da minuta de Lei do
Projeto do Táxi Acessível; 7.Atendimento prioritário no Plano de Saúde
Hapvida;8. Confraternização COMUD 2017 ; 9.Comissões Temáticas;
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:
Mirella Cavalcanti, Joanilda de Souza, Carminha Oliveira, Mirtes Gomes
, Marcelo Pedrosa e Emídio Fernando. 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. Ato contínuo prestaram seus informes
os conselheiros: Paulo Fernando, Jandileuza Leite, Arenilda Duque,
Cosma Bezerra, Josilene de Melo, Maria Tereza Antunes, Maria de
Lourdes , Georgina Marques, Isaac Machado e Paulina Maria. Passando
para o próximo ponto de pauta referente a minuta de Lei do Projeto do
Táxi Acessível o Sr. Paulo Fernando fez uma retrospectiva dos
encontros realizados pela comissão formada pelos conselheiros ,
ressaltando o atual andamento do processo e sugeriu que fosse
apresentado pela mesa diretora nas próximas reuniões ordinárias a
minuta após analise para que fosse retomado os encaminhamentos
para tramitação do processo. Passando para o ponto de pauta relativo
ao atendimento prioritário no Plano de Saúde Hapvida o Sr. Antônio
Muniz solicitou que fosse encaminhado para o gestor do Hapvida um
convite para comparecer na reunião ordinária do mês de janeiro para
realizar uma explanação referente ao atendimento prioritário no
referido plano. No ponto de pauta relativo a confraternização do
COMUD foi sugerido que deveria ser formada uma comissão de 05
pessoas para organizar o evento. Após votação do pleno ficou
determinado que a comissão seria formada por: Isaac Machado,
Sayaka Fukushima, Tereza Antunes e Jandileuza Leite. No espaço
destinado as Comissões Temáticas a Sra. Cecília Paiva informou que a
única comissão que se reuniu foi a comissão de comunicação. O
conselheiro Isaac Machado novamente destacou a importância das
Comissões e a falta de compromisso dos membros. O conselheiro
Paulo Fernando fez um relato dos pontos de pauta que foram
abordados na reunião da comissão de comunicação. Por fim restaram
os seguintes encaminhamentos a serem executados pela Secretária
Executiva do COMUD/Recife: a)Encaminhar ofício para o MPPE
referente ao processo de concessão/ renovação de credencial para
vagas de estacionamento.b)Acrescentar na pauta da próxima reunião:
Apresentação da minuta de Projeto de Lei do Táxi Acessível e
Atendimento prioritário no plano de saúde hapvida;c) Solicitar através
de ofício estudo técnico da CTTU referente a colocação de semáforo
sonoro. d) Enviar convite para o representante do Plano de Saúde
Hapvida. Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o
Presidente da Sessão, Conselheiro Antônio Muniz deu por encerrados
os trabalhos às dezesseis 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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