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ATA DA NONOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife
Aos vinte e cinco dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas e vinte minutos, eu, Nadja Medeiros, na condição de Secretária Adoc, conferi
o quorum para o início da nonagésima sétima 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 e cinco 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; 2Apresentação 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. O coordenador da sessão, inicia a reunião
com a leitura da pauta, que após lida e devido outra agenda da representante da
Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo, que falará sobre o sétimo
ponto de pauta, foi sugerido pela conselheira Mônica Barradas, a alteração da pauta,
passando o sétimo ponto para o quarto ponto e o quarto ponto para o sétimo, sendo
a sugestão acatada por todos (as). Dando continuidade, foi passado para o segundo
ponto de pauta, referente a apresentação dos presentes. Em seguida, foi passado
para a justificativa de ausência, justificaram sua ausência os seguintes conselheiros:
Cosma Bezerra, José Antonio, Waldemar Coelho, Aline Lima, Flávia Farias, Maria do
Carmo, Ronaldo Nascimento e Fabíola Maciel. Continuando a pauta, foi passado para
o ponto referente a acessibilidade nos telecentros, onde a senhora Alexandra Braga,
representante da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo, inicia
informando que nas gestões passadas, os Telecentros funcionavam com outro
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nome, como Inforcentros e tinham o perfil de Lan house, que a partir de dois mil e
oito o Ministério da Comunicação, através da criação de projetos inclusivos, criou
parcerias com os municípios, através de doações de equipamentos. Que dos onze
Telecentros, nove estão inativos. dois sucateados e os dois ativos estão funcionando
através do voluntariado da comunidade. Que a secretaria foi desmembrada da
Secretaria de Planejamento no ano passado e que só no ano passado, ela tomou
conhecimento do projeto e o mesmo estava parado. Que a equipe dela fez um
levantamento dos centros e conversou com a comunidade, para ver de que forma
poderá manter o funcionamento, diz que um dos requisitos para adquirir os
equipamentos do Ministério da Comunicação é a questão da acessibilidade. Que com
as mudanças e as dificuldades dos centros, foi necessário fazer outro projeto e
buscar parceiros, que os computadores doados em dois mil e onze estavam
obsoletos e que em dois mil e quatorze, havia um repasse do Ministério de Ciência e
Tecnologia de duzentos e quarenta reais, através de bolsas para os monitores, que
em dezembro de dois mil e quatorze as bolsas foram canceladas, que mesma
chegou a ir para Brasília, dialogar sobre a possibilidade da volta das bolsas e a
aquisição de novos equipamentos, porém, não conseguiu êxito, já que a política foi
descontinuada em todo o país. Que a secretaria começou a reprojetar e buscar
parcerias através de algumas empresas, secretarias municipais e instituições
estaduais para verificar a questão das bolsas e a doação de equipamentos, mas, até
hoje não conseguiu. Que recentemente, está com um parceiro, formado por
estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, através do Projeto Embarque
Lab e que os mesmos despertaram interesses em reativar um dos espaços, que
servirá de experiência, onde o perfil deixará de ser como Lan house e passará a
oferecer cursos básicos de informática e que a contra partida da Prefeitura para o
grupo seria o espaço. Que os Telecentros estão vinculados a ONGs e escolas que já
exercem outras atividades. Que na RPA quatro, existe a ONG Lar Fabiano que já
tem um espaço acessível e que estão tentando fechar uma parceria, onde a
Prefeitura ajudará na conta do telefone, taxa de limpeza e Luz, já que de segunda
a sexta-feira tem em torno de vinte alunos circulando no espaço. Que com a
mudança de secretária a proposta será apresentada para a gestão na próxima terçafeira (trinta e um). Que no ano passado recebeu um inquérito civil que solicitava
informações sobre as ações acessíveis da secretaria, onde também foi apresentado
a situação
dos Telecentros, justificando que já está sendo providenciado a
reativação dos espaços, que já contemplarão a questão da acessibilidade, como no
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caso do Lar Fabiano. Que após a reativação dos mesmos, terão uma forma de
divulgação através de todos os comitês que a Secretaria participa, para que
atinjam as comunidades. Que teve recentemente, o Promotor Westei Conde, fez
uma audiência sobre os telecentros e com a apresentação do relatório com a
realidade dos mesmos, ele compreendeu e disse que iria ouvir o COMUD/Recife
para acompanhar a evolução das ações . Por fim, informa ainda que, por ter estado
em uma reunião com o secretário executivo, não pôde comparecer a reunião
anterior e aproveita para divulgar que está sendo organizado um evento para a
Campus Part, no Chevrolet Hall, com a garantia da acessibilidade. Finalizada a fala
da senhora Alexandra Braga, o presidente da sessão abre espaço para as perguntas
e inicia solicitando que seja enviado o endereço de todos os Telecentros para o email do Comud/Recife, em seguida pergunta sobre a questão da acessibilidade para
as pessoas cegas e sobre a questão dos equipamentos e como funcionam no Lar
Fabiano, a senhora Alexandra diz que os equipamentos que foram doados pelo
Ministério das Comunicação, todos vem com o sistema operacional Linux e que
também estão a procura de parceria para instalação dos programas, o presidente da
sessão aproveita e sugere um diálogo com a Emprel, uma vez que a mesma já
disponibiliza o sistema Dosvox e o NVDA, gratuitos, para os computadores da
Prefeitura. Diz que existe algumas instituições De e Para Pessoas com Deficiência
que já tem a sala com computadores, alguns até parados e pergunta quais os
critérios para ser parceiro da Secretaria com a disponibilização do espaço. A senhora
Alexandra diz que a prioridade são os espaços que tem cadastro no Governo
Federal, que foi feito um mapeamento e identificado várias salas, mas, só as
entidades que tem o cadastro são contempladas. O presidente da sessão sugere que
seja tirada uma comissão para visitar os telecentros, que estão funcionando, para
fazer um relatório e encaminhar para o Ministério Público, sendo designados os
seguintes conselheiros para a visita: Paulo Fernando, Mônica Barradas, Sherlley
Tenório e Marcelo Pedrosa. Por fim, o presidente da sessão agradece a senhora
Alexandra Braga e coloca o Conselho a disposição para o que se fizer necessário.
Dando continuidade a pauta, o presidente da sessão passa para o ponto referente
aos expedientes. Foram expedidos os seguintes ofícios: ofício dezessete para a
Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo convidando um representante
para falar sobre Acessibilidade nos Telecentros Comunitários; ofício dezoito
convidando um representante da Secretaria de Cultura, para falar sobre
Acessibilidade Comunicacional: Audiodescrição nos espaços cultural do Recife e os
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ofícios dezenove e vinte retificando a data de reunião, anteriormente do dia vinte e
seis, para o dia vinte e cinco. Em relação ao expedientes recebidos, foi recebido um
ofício do Ministério Público, informando que após uma sobre legenda no CINE PE, foi
garantida a legenda no próximo Cine PE; também um ofício resposta da Empresa
Pernambucana de Transporte Intermunicipal, sobre o uso indevido do Símbolo
Internacional da Pessoa com Deficiência; um ofício da Câmara Municipal do Recife,
sobre audiência pública no dia onze de maio, referente aos sinais sonoros, onde o
presidente da sessão, Paulo Fernando, informa que participou e que resultou em
alguns encaminhamentos, como uma reunião na CTTU, com a Vereadora Isabela de
Roldão e a Presidente da CTTU e que foi feito visita com o conselheiro Marcelo
Pedrosa, em duas estações do BRT, próximas ao Parque do Cordeiro e repassado
três localizações no corredor Leste/Oeste para instalação de mais três sinais
sonoros. Também foi recebido um ofício da Secretaria de Saúde, enviando a lista de
Entidades que trabalham com habilitação/reabilitação de pessoas com deficiência;
também um ofício da secretaria de educação, substituindo a conselheira Claudia
Helena Moura por Maria Karla Pitanga, uma convocação do Ministério Público no dia
um de junho, sobre acessibilidade e mobilidade, ficando designado o conselheiro
Alexandre Ferreira; também foi recebido um ofício da Comissão Permanente de
Acessibilidade com um parecer sobre a planta de reforma do Mercado de Nova
Descoberta; um ofício da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência prestando
conta das ações realizadas de dois mil e onze a dois mil e dezesseis e por fim, um
ofício da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, indicando Maria da
Conceição Lima Lafaiete como titular e Vera Christine Cavalcanti Freire como
suplente. Encerrando o ponto de pauta referente aos expedientes, a conselheira
Paulina Maria fala sobre a falta dos medicamentos Hidental e Neuleptil nos postos de
distribuição da Prefeitura, sendo deliberado que seja enviado um ofício para a
Secretaria de Saúde, solicitando providências. Passando para o próximo ponto de
pauta, a palavra foi passada para o representante da Secretaria de Cultura do
Recife, o senhor Danilo Almeida, para falar sobre a acessibilidade comunicacional,
Audiodescrição nos equipamentos culturais do Recife. Ele inicia informando que só o
Teatro Luiz Mendonça, que funciona no Parque Dona Lindú, tem a Cabine para
audiodescrição. Diz que através da Empresa Vou Ver Acessibilidade, existe um
material produzido, com audiodescrição, falando dos equipamentos cultural do
Recife e que há uma necessidade de equipamentos específicos nos teatros, para que
seja implantada uma cabine de audiodescrição, que foi feito um levantamento de
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cada teatro e dos equipamentos necessários, todos feitos através de um
mapeamento em conjunto com a empresa Vou Ver Acessibilidade. Que para realizar
eventos que seja necessário a audiodescrição, é preciso fazer uma solicitação
informando toda estrutura para que seja providenciado os equipamentos. O
conselheiro Marcelo Pedrosa, aproveita para informar que a Comissão Permanente
de Acessibilidade - CPA, fez uma visita aos Teatros Hermínio Borba e Apolo e que há
uma dificuldade, principalmente o Apolo, em fazer mudanças, devido a preservação
como patrimônio cultural, que inclusive, a CPA está verificando a questão da rota de
fuga acessível, que já está acontecendo reuniões com um representante do Corpo
de Bombeiro. O senhor Danilo se disponibiliza para participar dessas reuniões. O
presidente da sessão aproveita para informar que a audiodescrição nos teatros
também foi tema de uma audiência no Ministério Público e que foi criado um grupo
com representantes da gestão municipal e estadual para verificar a questão da
audiodescrição nos teatros. O senhor Danilo informa que a Secretaria de Cultura
através de um convênio com o governo do Estado, está com um projeto de
instalação de um elevador acessível no Museu da Arte Moderna - Mamam, onde está
aguardando a liberação de uma verba da Secretaria da Fazenda do Governo. O
presidente da sessão agradece a participação do senhor Danilo Almeida, que
ressalta sobre a disponibilização dos equipamentos de audiodescrição para qualquer
evento que seja realizado nos teatros e agradece o convite. Dando continuidade a
pauta, foi passado para a leitura e aprovação da ata anterior, através da secretária
adoc Nadja Medeiros, que após lida e posta em discussão, foi solicitado a inclusão
do nome das conselheiras Adelaide Santos e Thereza Antunes na justificativa de
ausência e a correção do nome da conselheira Paulina Maria, em seguida, a ata foi
aprovada por unanimidade. Continuando a pauta, foi passado para a apresentação
das comissões, o presidente da sessão pergunta se existe algum conselheiro que
não participa de alguma comissão, a conselheira Mônica Barradas passa a compor a
Comissão de Controle e Acompanhamentos de Políticas Públicas e a conselheira Vera
Freire a comissão de Legislação e Normas, em seguida foi passado para
apresentação da comissão de legislação e normas, onde o presidente da sessão diz
que a comissão iniciou um trabalho com o projeto de Lei sobre o táxi acessível do
vereador Aerton Luna, onde foi construído uma proposta de minuta e apresentado
ao Gerente Geral de Transportes da CTTU, Roberto Lyra, para que avaliasse e desse
retorno ao Comud/Recife e que, até agora, não foi dado nenhum retorno ao
conselho. Em seguida, foi passado para a comissão de orçamento e planejamento, a
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conselheira Arenilda Duque informa que a comissão não se reuniu. Seguindo para a
comissão de Controle e Acompanhamento de Políticas Públicas, a conselheira
Sherlley Tenório informa que não teve quorum, e a reunião foi cancelada, ficando
reagendada para o dia trinta e um, às quatorze horas, por fim, foi passado para a
comissão de articulação e comunicação, que se reuniu para discutir sobre a
confecção do folder, ficando definido que na próxima reunião será apresentado o
conteúdo do mesmo, também ficou decido que o conselheiro José Vitor irá
fotografar todos os eventos que o Comud/Recife participar, para seja divulgado no
Facebook. Finalizada as apresentações das comissões, foi passado para os
encaminhamentos, onde foi definida a pauta da próxima reunião, ficando como um
dos pontos, a avaliação dos anais da IV Conferência Municipal de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e a apresentação do Projeto Além do Olhar,
através de um representante da Secretaria de Saúde do Recife. Como
encaminhamento, foi formada uma comissão de organização do III Fórum Municipal
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que será realizado no dia trinta e
um de agosto, com os seguintes conselheiros: Paulo Fernando, Mônica Barradas,
Sherlley Tenório, Maria do Carmo, José Vitor, Fabíola Maciel e Arenilda Duque,
ficando a primeira reunião agendada para o dia nove de junho, às quatorze horas. O
conselheiro Emídio Fernando solicita que seja enviado um ofício para o Carrefour, já
que o Carrefour da Torre, não tem um banheiro acessível. Por fim, foi passado para
o último ponto de pauta referente aos informes, prestaram seus informes os
seguintes conselheiros: Sônia Pereira, Arenilda Duque, Thereza Antunes e Paulo
Fernando. Esgotada a pauta e nada mais tendo a ser discutido, o Coordenador da
Sessão, Paulo Fernando, deu por encerrados os trabalhos às dezesseis 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

