ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, eu,
Rafaela Nunes, na condição de Secretária "ad hoc", conferi o quorum para o início da
centésima décima sétima 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
(anexo um). Assim sendo, a sessão teve início às quatorze horas e quinze minutos, e foi
coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, o conselheiro Antonio Muniz da Silva.
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. Dia 02 de abril, Dia Mundial do Autismo; 7. Dia 08 de abril, Dia Nacional do
Braille; 8. Horário especial de trabalho estabelecido na lei 18.362/17 e decreto
31.221/2018; 9. Vem Livre Acesso. O Presidente do Comud/Recife 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. Rafaela Nunes fez a leitura dos nomes dos conselheiros que
apresentaram suas justificativas de ausência, a saber: Rita Guaraná, Sherlley Tenório,
Cosma Bezerra, José Vitor, Osmar Valença, René Ribeiro, Mirella Cavalcanti, José
Antonio e Maria de Lurdes. Dando continuidade, passou-se ao ponto de pauta
referente a leitura da ata da sessão anterior. Posta em discussão, não se registrou
qualquer inscrição e em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o
Presidente do Comud/Recife, Antonio Muniz, destaca que a presente reunião é
referente ao mês de março, já que devido ao evento de Nova Jerusalém, a mesma foi
cancelada. Já a reunião do mês de abril foi agendada para o dia onze de maio.
Seguindo a pauta, a Sra. Rafaela Nunes fez a leitura dos Expedientes do Conselho,
constante de correspondências recebidas e enviadas durante o período. Ato contínuo,
o presidente da sessão sugere a plenária que seja suspenso o ponto referente aos

informes, já que maioria estão relacionados as datas que serão abordadas nos
próximos pontos, exceto que seja urgente, a conselheira Mirtes Araujo, solicita a
palavra e faz um convite ao conselho para comparecer na defesa de conclusão do
Curso de Saúde Coletiva, sobre acessibilidade aos serviços de saúde Recife, de Maria
Eduarda de Carvalho, no dia 20 de abril, às 14 horas, na UPE. Dando prosseguimento a
pauta, foi passada a palavra para o senhor Vitor Eustáquio, diretor da ONG Somar, que
agradece o convite e fala sobre alguns dados sobre o autismo, destacando que,
segundo pesquisas, o Brasil tem cerca de dois milhões de pessoas com autismo. Diz
ainda, que o autismo tem sido bem divulgado através das mídias e que os próprios
médicos estão mais qualificados para fazer um diagnóstico mais precoce, em seguida
fala sobre algumas características de uma pessoa que tem autismo, os diversos graus
do autismo e abre inscrições para perguntas. Após responder as perguntas, o senhor
Vitor Estáquio encerra sua fala, passando a palavra para o presidente da sessão, que
agradece a presença do mesmo e traz alguns informes sobre o Dia sete de abril, Dia
Mundial da Saúde, passando a palavra para a senhora Mirtes Araújo, que fala dos
eventos realizados sobre o tema. Passando para o ponto de pauta, referente ao Dia
Nacional do Braille, o presidente da sessão traz algumas informações sobre a criação
do dia oito de abril e as ações que são desenvolvidas nessa data, através da
Organização Nacional de Cegos do Brasil – ONCB, solicita que a conselheira Maria do
Carmo leia uma nota pública lançada pela a ONCB, sobre o Dia Nacional do Braille,
após a leitura, o conselheiro Isaac Machado solicita a palavra para informar sobre a
Conferência Estadual de Educação e abre espaço para os informes dos eventos
realizados alusivos ao Dia Nacional do Braille. Prestaram seus informes a conselheira
Georgina Marques e o conselheiro Paulo Fernando. Seguindo a pauta, foi feita a leitura
da Lei n.18.362/2017, através da conselheira Maria do Carmo, que após lida e não
havendo dúvidas, fez a leitura do decreto n. 31.221/2018. Após a leitura, foi
encaminhado que seja enviado um ofício ao Prefeito Geraldo Júlio, parabenizando-o
pela iniciativa da Lei e do Decreto. Passando para o último ponto de pauta, o
presidente da sessão, informa que foi encaminhado para o Governo do Estado, uma
minuta de alteração da Lei do Vem Livre Acesso e que recentemente, foi surpreendido
com a notícia, passada pelo Ministério Público, de uma proposta de alteração do
anteprojeto, feita pela assessora técnica da frente parlamentar e pelo representante
da OAB, sem ouvir os órgãos representantes do segmento das pessoas com
deficiência, que dias após houve uma reunião com a frente parlamentar e os órgãos
representantes do segmento das pessoas com deficiência, onde foram informados que

foi acrescentado a deficiência mental, para ter direito ao Vem Livre Acesso, que no
projeto foi conceituada todas as deficiências, menos a mental. Também informou que
o CONEDE se reuniu e chegou ao consenso de que a deficiência mental só deverá
entrar na lei quando houver a conceituação de quais são as pessoas com deficiência
mental que deve se enquadrar nos direitos e que houve uma reunião, com a nova
presidente da frente parlamentar e que foi deliberado que o CONEDE enviará o
projeto alternativo e uma justificativa, assinado pelo mesmo, Comud/Recife, Gerência
da Pessoa com Deficiência e SEAD, constando o porquê deve se retirar,
temporariamente, a deficiência mental. O Conselheiro Antônio Muniz aproveita para
informar que no próximo dia 16, haverá uma reunião no Consócio Grande Recife, para
discutir o formato da renovação do Vem Livre Acesso. O presidente da Sessão sugere
que seja enviado um ofício ao Conselho Metropolitano de Transportes, solicitando a
Lei de criação deles e o regimento interno, para que seja feito um estudo junto com a
Comissão de Legislação e Normas do Comud/Recife. Esgotada a pauta e nada mais
tendo se discutido, o Presidente da Sessão, Conselheiro Paulo Fernando deu por
encerrados os trabalhos às dezesseis horas e trinta minutos. Para que tudo fique
devidamente documentado, eu, Rafaela Nunes G. Brito, 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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