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ATA DA NONOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife

Aos vinte e sete dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas, eu, Nadja Medeiros, na condição de Secretária Adoc, conferi o quorum para o
início da nonagésima nona sessão plenária do COMUD/Recife, biênio 2014-2016, que
não havendo número suficiente de conselheiros titulares ou suplentes no exercício da
titularidade a reunião 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 trinta minutos, sendo 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 –
Apresentação das Propostas IV CMPD; 7 – Apresentação da Proposta de Programação
da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência; 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, em seguida
passa para a apresentação dos presentes. Dando continuidade, foi passado para as
justificativas de ausências, justificaram sua ausência os seguintes conselheiros:
Marcelo Pedrosa e Paula Guerra. Após as justificativas, foi passado para o ponto de
pauta referente a leitura da ata da nonagésima oitava reunião ordinária, através da
secretária adoc Nadja Medeiros, que após lida e posta em discussão, foi aprovada por
unanimidade. Seguindo para o ponto referente aos expedientes expedidos, foram
expedidos os ofícios 24, direcionado ao CONED, indicando o Comud/Recife como
candidato e eleitor para o II Fórum Estadual de Conselhos, ofício 25, para o
Governador do Estado, solicitando informações sobre a vacância do cargo de
superintendente da SEAD, ofício 26, com o mesmo tema para o Ministério Público,
ofício 27, ao superintendente da Caixa Econômica Federal, sobre denúncia recebida no
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COMUD/Recife, ofício 28, para o Ministério Público dando esclarecimento sobre os
Telecentros e o ofício 29, também para o Ministério Público esclarecendo a denúncia
sobre a SEAD. Em relação aos expedientes recebidos, foi dois ofícios da Vereadora
Isabella de Roldão, ambos convidando para reuniões referente a Cidade Acessível,
sendo uma no dia 30/06 e outra no dia 15/07, o presidente da sessão aproveita para
informar que esteve presente na primeira reunião e por motivo de problema de
saúde, não pôde está na do dia 15/07. Foi recebido, ainda, uma convocação do
Ministério Público para uma audiência no dia 10/08, sobre prioridade no atendimento
para pessoas com deficiência por parte dos órgãos públicos municipal, ficando
designados os seguintes conselheiros para participar da audiência: Paulo Fernando,
Arenilda Duque e Paulina Maria. Dando continuidade, também foi recebida outra
convocação do Ministério Público, para audiência no dia 11/08, às 14 horas, sobre
acessibilidade comunicacional, Libras. Ficando designados os conselheiros da área
auditiva para participar. Também recebemos um ofício do Conselho Municipal de
Saúde, encaminhando jornaizinhos, do próprio conselho, no formato em tinta e em
Braille. Também foi recebido um ofício da Secretaria de Educação encaminhando um
relatório de visita a uma adolescente com Lesão Cerebral, solicitando
acompanhamento do COMUD/Recife, por fim, foi recebido dois ofícios do Ministério
Público, um solicitando informações sobre os Telecentros e outro solicitando detalhes
da denuncia sobre a SEAD. Dando continuidade a pauta, foi passando para o sexto
ponto, referente a apresentação das propostas da IV CMPCD, que foi feito através da
leitura da secretária Adoc, Nadja Medeiros, conforme anexo.
Finalizada a
apresentação, foram dados os seguintes encaminhamentos: Encaminhar ofícios para
os órgãos competentes solicitando relatório/informações sobre o desenvolvimento de
ações relacionadas as propostas e enviar as referidas propostas para os candidatos
a Prefeito do Recife. Também foi criada uma comissão formada pelos conselheiros
(as): Fabíola Maciel, Thereza Antunes, Sherlley Tenório, José Vitor e Emídio Fernando,
para convidar os candidatos a prefeito do Recife, para um debate, afim de que
apresentem suas propostas de campanha para o segmento das pessoas com
deficiência. Ficando a reunião marcada para o dia 09/08, às 14 horas, na APABB.
Passando para o próximo ponto de pauta, referente a apresentação da proposta de
programação da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, o presidente da sessão
informa que bimestralmente acontece reuniões do Comitê Intersetorial de Políticas de
Inclusão da Pessoa com Deficiência- CIPID, que é composto por representantes de
dez secretarias da Prefeitura do Recife, que na última reunião (21/07), foi feito um
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esboço da programação e que na segunda-feira, após a reunião, foi publicado no
Diário Oficial do Município, a Lei 18.246/16, que institui a Semana Municipal da
Pessoa com Deficiência, onde houve um equívoco em relação a data da comemoração
da Semana, ficando a data para o dia 03 de dezembro, que é o Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência. Ressalta que há como corrigir e que conversou com Gabriel
Leitão, secretário Executivo de Governo e Participação Social, que sugeriu que o
Comud/Recife enviasse um ofício ao Prefeito, com a minuta do Projeto de Lei que cria
a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, pedindo ao mesmo que proponha a
alteração da Lei 18.246/16, para a Câmara dos Vereadores, destaca que a Lei é de
autoria da Vereadora Michele Colins. Em seguida, solicita que a secretária adoc, Nadja
Medeiros, faça a leitura da minuta do Projeto de Lei e coloca para votação do pleno.
Após a leitura, a minuta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi passado para
a apresentação das Comissões, a conselheira Arenilda Duque informa que a Comissão
de Orçamento e Planejamento não se reuniu, já a Comissão de Legislação e Norma, o
coordenador da sessão informa que foi agendada uma reunião com as Comissões de
Legislação e Normas e de Acompanhamento de Políticas Públicas, representantes da
CTTU, representante do Sindicato dos Taxistas e com o vereador Aerton Luna, autor
do projeto de Lei referente ao Táxi Acessível, que só as comissões e representantes
da CTTU compareceram, ficando inviável realizar a reunião sendo decidido que o
Comud/Recife faria análise do referido projeto e encaminharia ao Gabinete do
Prefeito, em seguida, solicita que a secretária adoc, Nadja Medeiros, fizesse a leitura
do Projeto de Lei. Após a leitura e feito as devidas alterações, foi aprovado por
unanimidade. Passando para a Comissão de Articulação e Comunicação, a conselheira
Paulina Maria informa que a comissão não se reuniu. O presidente da sessão informa
que na última reunião foi lido a proposta da criação de um folder, que foi enviado para
os e-mails dos conselheiros (as), para que fizessem as devidas observações e que
ninguém enviou suas considerações e que essa pendência ficará para a próxima
gestão do Conselho e aproveita para propor que as comissões se reúnam e façam um
relatório das atividades realizadas na gestão de 2014 a 2016, para apresentar na
próxima reunião. A comissão de Acompanhamento de Políticas Públicas agenda a
reunião para o dia 19/08, às 14 horas, a comissão de Legislação e Normas para o
dia 11/08, às 14 horas, a comissão de Articulação e Comunicação para o dia 16/08, às
14 horas e como a Comissão de Orçamento e Planejamento só se reuniu uma vez e
não realizou nenhuma atividade, não foi agendada. Passando para os
encaminhamentos, com base na denúncia da conselheira Cosma Bezerra, sobre o
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bloqueio indevido do Vem Livre Acesso, o Conselho enviará um ofício ao Ministério
Público, encaminhando a denúncia e também com base na denúncia do Conselheiro
Emídio Fernando, enviará outro ofício ao Ministério Público sobre a falta de
manutenção nos ônibus da Região Metropolitana do Recife. Por fim, foi passado para
o último ponto de pauta referente aos informes, prestaram seus informes os (as)
seguintes conselheiros (as): Manuel Aguiar, Sônia Pereira, Fabíola Maciel, Arenilda
Duque, Alexandre Ferreira, Paulina Maria, o visitante Lilton Bispo e o conselheiro
Paulo Fernando, que aproveita para agradecer e parabenizar a todos (as) conselheiros
estão concluindo a gestão. Esgotada a pauta e nada mais tendo a ser discutido, o
Coordenador da Sessão, Paulo Fernando, deu por encerrados os trabalhos às
dezessete horas 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.

Nadja Medeiros
Secretária Adoc

Paulo Fernando da Silva
Coordenador da Sessão

