ATA DA NONOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife
Aos vinte e sete dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas e quinze minutos, eu, Nadja Medeiros, na condição de Secretária Adoc, conferi
o quorum às quatorze horas e quinze minutos para o início da nonagésima sexta
sessão plenária do COMUD/Recife, biênio 2014-2016, não havendo o quorum
previsto para a primeira convocação, a reunião plenária foi iniciada trinta minutos
após, 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
quarenta e cinco minutos, tendo a mesma sido coordenada pela Vice Presidente do
COMUD/Recife, a conselheira Fabíola Maciel. A reunião aconteceu na Prefeitura do
Recife, no décimo segundo andar, na sala de reunião da Secretaria de Mobilidade e
Controle Urbano, 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 – Acessibilidade
Comunicacional: Audiodescrição nos equipamentos culturais do Recife; 7 –
Acessibilidade nos Telecentros Comunitários; 8 - Apresentação das Comissões: 8.1
- Comissão de Orçamento e Planejamento; 8.2 - Comissão de Legislação e
Normas; 8.3 - Comissão de Controle e Acompanhamento de Políticas Públicas; 8.4 Comissão de Articulação e Comunicação; 9 – Encaminhamentos; 10 - Informes
Gerais. A coordenadora da sessão, Fabíola Maciel, inicia a reunião cumprindo o
primeiro ponto de pauta, referente a apresentação dos conselheiros (as) e
visitantes, em seguida agradece a presença de todos (as) e aproveita para informar
que alguns conselheiros estão participando da Quarta Conferência Nacional de
Direitos da Pessoa com Deficiência e justifica a ausência dos mesmos já seguindo o
próximo ponto de pauta, referente as justificativas de ausência, sendo os seguintes
conselheiros: Paulo Fernando, Arenilda Duque, Mônica Barradas, René Ribeiro,
Thereza Antunes, Alexandre Ferreira, Maria do Carmo, Sherlley Tenório e Waldemar
Neto, também justificaram sua ausência os seguintes conselheiros: Cosma Bezerra,
Licínio Crasso, Roseane Amorim, Adelaide Silva, Paulina Maria e Manoel Ricardo.
Após as justificativas, foi passado para a leitura da Ata da nonagésima quinta
reunião ordinária, através da secretária adoc Nadja Medeiros, que após lida e posta
em discussão, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente da sessão
passa para o ponto de pauta referente aos expedientes. Foram expedidos os
seguintes ofícios: oficio número dez, para a Secretaria de Desenvolvimento e

Empreendedorismo, solicitando um representante para falar sobre acessibilidade nos
Telecentros Comunitários, na próxima reunião: ofício onze, para a Secretaria de
Cultura,
solicitando
um
representante
para
falar
sobre
acessibilidade
comunicacional: Audiodescrição nos equipamentos cultural do Recife, ofício doze, ao
Diretor Executivo da Mobibrasil, com voto de louvor para o motorista Willington
Manoel, ofício treze, para o secretário de Saúde, referente ao estacionamento ilegal
na rampa de acesso ao setor de pneumologia, da Policlínica Lessa de Andrade, ofício
quatorze, para a diretora da Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipal,
sobre o uso indevido do símbolo internacional por ônibus que não são adaptados,
ofício quinze, para a deputada Mara Gabrilli, agradecendo o envio em tinta, Braille e
áudio da Lei Brasileira Inclusão e o ofício dezesseis ao Secretário João Braga, sobre
denúncia de uma montagem inadequada de uma barraca na calçada, em Iputinga.
Em relação aos expedientes recebidos, foram recebidos os seguintes ofícios: Ofício
da Ordem dos Advogados do Brasil, convidando para o Seminário Desafios Jurídicos
e Pedagógicos da Educação Inclusiva, no dia primeiro de abril. A coordenadora da
sessão, Fabíola Maciel, aproveita para informar que esteve presente e que o evento
foi bastante importante. Também foi recebido um ofício da Deputada Federal Mara
Gabrili, encaminhando nos formatos em Braille, ampliado e áudio, a Lei Brasileira de
Inclusão. Por fim, recebemos um ofício da Secretaria de Mobilidade e Controle
Urbano, em resposta ao ofício enviado pelo COMUD/Recife, encaminhando a planta
da reforma do Mercado de Nova Descoberta. Passando para o próximo ponto de
pauta, a conselheira Fabíola Maciel informa que representante da Secretaria de
Cultura, que falaria sobre o sexto ponto de pauta, referente a Acessibilidade
Comunicacional: Audiodescrição nos equipamentos culturais do Recife, ligou no final
da tarde anterior avisando que surgiu outra agenda mais urgente, ficando inviável
sua vinda ao Conselho, já em relação ao sétimo ponto de pauta, referente a
Acessibilidade nos Telecentros Comunitários não veio ninguém da Secretaria de
Desenvolvimento e Empreendedorismo para falar do tema e nem justificaram.
Dando continuidade a pauta, foi passado para o ponto referente a apresentação das
comissões, começando pelo representante da Comissão de Orçamento e
Planejamento, não havendo ninguém da Comissão, a secretária adoc Nadja
Medeiros, informa que a comissão não se reuniu. Passando para a Comissão de
Legislação e Normas, como também não tinha nenhum representante, a secretária
adoc Nadja Medeiros, informa que também não houve reunião. Já em relação a
Comissão de Controle e Acompanhamento de Políticas Públicas, a representante
Flávia Farias diz que a reunião coincidiu com o dia do evento sobre Autismo, na
APABB sendo remarcada para o dia onze de maio, por fim, a Comissão de

Articulação e Comunicação, onde a secretária adoc informa que participou da
reunião e que a comissão decidiu fazer um folder do Conselho, já que, devido a
dificuldade de orçamento, a cartilha ficaria inviável e que o folder terá como modelo
o da Divisão da Pessoa com Deficiência. Aproveita para entregar o folder da Divisão
aos conselheiros, diz que a comissão elegeu seu coordenador, sendo o conselheiro
René Ribeiro e informa que a comissão está a disposição para receber sugestões
para o folder. Encerrado o ponto de pauta referente as comissões, foi passado para
os encaminhamentos.
Foram dados os seguintes encaminhamentos: Reenviar
ofícios convocando representantes das Secretarias de Desenvolvimento e
Empreendedorismo e Cultura para falar dos pontos de pauta referentes a
acessibilidade nos Telecentros e Audiodescrição nos espaços cultural do Recife. Com
base na denúncia do conselheiro José Antonio, sobre a falta de acessibilidade nos
hospitais, foi decidido que será criado uma comissão para visitar os hospitais,
composta pelos conselheiros: Marcelo Pedrosa, Aline Lima, Flávia Farias, Emídio
Fernando e Paulo Fernando. Após a visita, será feito um relatório e o Conselho
encaminhará para o Ministério Público de Pernambuco. O conselheiro Valdeci Silva,
aproveita para dizer que a integração da Caxangá, tem dois quiosques e nenhum
oferece opções de cardápio para as pessoas que tem diabetes e sugere que seja
encaminhado essas informações para o administrador da Integração da Caxangá ou
fazer uma capacitação com os vendedores. A Conselheira Aline Lima diz que irá
levar a demanda para a equipe de Políticas de Doenças Crônicas e Transmissíveis
para que eles possam fazer uma ação educativa com os vendedores e se
compromete a dar o retorno na próxima reunião. Passando para o último ponto de
pauta referente aos informes, prestaram seus informes os seguintes conselheiros:
José Antonio, Sonia Pereira e Flávia Farias. Esgotada a pauta e nada mais tendo se
discutido, a Coordenadora da Sessão Fabíola Maciel, deu por encerrados os
trabalhos às quinze horas e cinquenta 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.
Nadja Medeiros
Secretária Adoc
Paulo Fernando da Silva
Coordenadora da Sessão

