ATA DA NONOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas e quinze minutos, eu, Nadja Medeiros, na condição de Secretária Adoc, conferi
o quorum para o início da nonagésima terceira sessão plenária do COMUD/Recife,
biênio 2014-2016, como na forma prevista pelo artigo 14 do Regimento Interno, em
seu parágrafo único, de acordo com a lista de frequência anexa. Havendo, pois,
condições regimentais para o início da sessão, o que se deu às quatorze horas e
vinte minutos, tendo a mesma sido coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, o
conselheiro Paulo Fernando da Silva. A reunião aconteceu na Prefeitura da Cidade
do Recife, no sexto andar, na sala de reunião do Gabinete da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, sita à Av. Cais do Apolo, novecentos e
vinte e cinco, Bairro do Recife, Recife – PE, com a seguinte pauta: 1 – Verificação da
existência de quorum; 2 - Apresentação de Conselheiros(as) e visitantes; 3 –
Justificativa de ausência de conselheiros(as); 4 – Apreciação e votação da ata da
reunião anterior; 5 – Expedientes; 5.1 – Expedidos; 5.2 - Recebidos; 6 – Elaboração
do planejamento anual; 7 – Encaminhamentos; 8 - Informes Gerais. O coordenador
da sessão, o conselheiro Paulo Fernando, inicia agradecendo a Divisão da Pessoa
Idosa, pelo apoio a reunião, através da representante Priscila Cavalcanti e informa
sobre o retorno de Rafaela Nunes para Divisão da Pessoa com Deficiência, logo
após, passou para o primeiro ponto de pauta, com a apresentação dos presentes e
em seguida passou para o ponto referente a justificativa de ausência, justificaram
sua ausência os seguintes conselheiros: José Antônio, José Iremar, Sherlley Tenório,
Manoel Ricardo, João Alexandre, Josinete Silva e Paula Guerra. Após as justificativa
foi para o ponto de pauta referente a leitura da Ata da nonagésima segunda reunião
ordinária, com a leitura feita pela a secretária adoc Nadja Medeiros, que após lida e
posta em discussão, o conselheiro e presidente da sessão Paulo Fernando, solicitou
que seja incluído os agradecimentos a conselheira Maria do Carmo pela acolhida do
COMUD/Recife, na sua casa em Itamaracá, para realização da última reunião do ano
de dois mil e quinze e a confraternização. Feita as devidas alterações e não
havendo nada mais, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente
da sessão pergunta ao conselheiro Emídio Fernando, sobre a audiência do último
dia dezenove de janeiro, no Ministério Público, o conselheiro justifica que devido
está doente, não teve condições físicas para participar da reunião. Passado para o
quinto ponto de pauta, referente aos expedientes recebidos e expedidos, foi
recebido uma convocação do
Ministério Público de Pernambuco, sobre uma
audiência no dia vinte e dois de fevereiro, as quatorze horas, referente a
acessibilidade comunicacional, audiodescrição, ficando designado o conselheiro

Paulo Fernando. Também foi recebido um ofício da Secretaria de Saúde indicando a
senhora Aline Vieira Lima, substituindo a senhora Gabriela Farias na condição de
conselheira titular e a senhora Flávia Farias como suplente neste conselho. Em
relação aos expedidos, foi enviado o ofício nº112/15, ao CONEDE substituindo o
conselheiro João Alexandre pelo conselheiro Emídio Fernando para representação do
Comud/Recife. Encerrando o ponto de pauta referente aos expedientes, foi passado
para a elaboração do planejamento, que foi construído com a participação de todos
os conselheiros com base no planejamento do ano anterior, conforme consta anexo.
Esgotado o ponto de pauta referente ao planejamento, foi passado para os
encaminhamentos, que são: enviar um ofício para o Ministério Público Federal,
encaminhando denúncia sobre a falta de acessibilidade no Metrorec; definição dos
pontos de pauta da próxima reunião, sendo: vagas reservadas nos estacionamentos
do Recife para pessoas com deficiência, acessibilidade nos Transportes
Complementar do Recife, através da CTTU e Acessibilidade nos transportes coletivos
da região metropolitana do Recife, através do Consócio Grande Recife. Em seguida,
o conselheiro Paulo Fernando fala sobre o taxi acessível e sugere que seja marcado
uma reunião com um representante da CTTU, Divisão da Pessoa com Deficiência e o
Comud/Recife, ficando acordado no conselho, que irão participar da reunião os
seguintes conselheiros: Paulo Fernando, Marcelo Pedrosa, Paulo Monte, Waldemar
Coelho e Emídio Fernando. Em seguida, a conselheira Maria do Carmo pergunta
sobre o espaço para o funcionamento do Comud/Recife, a conselheira Fabíola Maciel
diz que em conversa com a Secretária Ana Rita, foi sugerido que o Comud/Recife
funcionasse em uma sala próxima a dela. Após as devidas informações, foi passado
para elaboração da lista dos nomes dos conselheiros que irão para o Camarote da
Acessibilidade, seguindo para o último ponto de pauta referente aos informes,
prestaram seus informes os seguintes conselheiros: Waldemar Coelho, Paulo
Fernando, Renê Ribeiro, Maria de Lourdes, Arenilda Duque, Sônia Pereira e Paulina
Maria. Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o Coordenador da Sessão
Paulo Fernando, deu por encerrados os trabalhos às dezesseis horas e quarenta e
cinco minutos. Para que tudo fique devidamente documentado, eu, Nadja Medeiros,
na condição de secretária Adoc, 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.
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