
 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COMUD/Recife 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte, às quatorze 

horas e trinta minutos, na sala de reunião do Gabinete da Secretaria de 

desenvolvimento Social,  Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos, 

6º andar da Prefeitura da Cidade do Recife, sita a Av. Cais do Apolo 925, Recife 

PE, o presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo Fernando da Silva, fez a 

conferência do quorum para o início da centésima trigésima terceira sessão 

plenária do COMUD/Recife, e, havendo número suficiente de conselheiros 

titulares ou suplentes, no exercício da titularidade, a reunião foi iniciada, na 

presença dos (as) conselheiros (as), como na forma prevista pelo artigo 14 do 

Regimento Interno, parágrafo único, de acordo com a lista de frequência anexa. 

A presente sessão teve 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; 5.   Informes Gerais;  6. 

Proposta de alteração da Lei e do Regimento do COMUD/Recife; 7. 

Apresentação das Comissões: 7.1 - Comissão de Orçamento e Planejamento; 7.2 

- Comissão de Legislação e Normas; 7.3 - Comissão de Controle e 

Acompanhamento de Políticas Públicas; 7.4 - Comissão de Articulação e 

Comunicação; 7.5 - Comissão Provisória de Acessibilidade; 8.  Encaminhamentos;   

09. Encerramento.  O coordenador da sessão inicia com a leitura da pauta,  em 

seguida solicita que cada conselheiro (a) e visitante se apresente.  Após as 

apresentações, o coordenador dá as boas vindas aos presentes, com destaque 

ao senhor José Diniz, que estará substituindo o conselheiro Antônio Muniz, na 

representação da Associação Pernambucana de Cegos - APEC.  Prosseguindo a 

pauta, foi passado para as justificativas de ausência, o que foi feito pelos 

seguintes conselheiros (as):  Claudia Maciel, Georgina Marques, Sônia Pereira, 

Carol Cadena, Isaac Machado, Luiz Albérico, Emídio Fernando, Cássia Fernanda, 

Maria das Dores, Rita Guaraná e Elza Sayaka. Após as justificativas de ausências, 



foi passado para a leitura da ata da centésima trigésima segunda reunião 

ordinária, através da técnica da Gerência da Pessoa com Deficiência, Rafaela 

Nunes, que após lida e posta em votação, foi aprovada por unanimidade. 

Passando para o próximo ponto, referente aos informes gerais. Prestaram seus 

informes os seguintes conselheiros (as) e visitantes:  Ana Nazareth, Cícero 

Carlos, Arenilda Duque, Paulina Maria e Ledja Cibelle que, como coordenadora 

da Comissão de acessibilidade, destacou que  estava no ônibus e foi 

surpreendida com o embarque do Vereador Ivan Morais do PSOL,  que entrou 

no ônibus para prestar contas de sua gestão e em sua fala, ele citou o Camarote 

da Acessibilidade, quando enfatizou que recebeu uma denúncia sobre 

irregularidades no Camarote da Acessibilidade, vinda do COMUD/Recife e que o 

mesmo esteve no local para verificar. A conselheira Ledja Cibelle frisa que não 

recorda de nenhuma denúncia por parte do conselho e enfatiza que a referida 

comissão está acompanhando, juntamente com a conselheira e arquiteta Nadja 

Granja, que, por sinal, já esteve no  local e fez algumas observações, porém, não 

foi feita nenhuma denúncia. A mesma aproveita para solicitar que qualquer 

denúncia realizada pelo COMUD/Recife seja passada primeiramente pelo pleno, 

para evitar possíveis exposições negativas e desnecessárias do Conselho. O 

coordenador da sessão, conselheiro Paulo Fernando, sugere que essa questão 

seja discutida no ponto referente a apresentação das comissões. O visitante 

Michel Platini, fala sobre o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos 

Vereadores referente aos sinais sonoros nos ônibus que circulam na grande 

Recife, destacando que já foi aprovado pelas comissões de Direitos Humanos e 

de Mobilidade e Acessibilidade, ressaltando a importância do referido projeto e 

do conselho está inteirado sobre o mesmo. Em seguida, pede a senhora Rafaela, 

integrante da equipe do vereador Ivan Moraes, que faça a leitura da minuta do 

citado Projeto de Lei. Após a leitura, o mesmo informa que, também, está em 

tramitação outro projeto de Lei referente a dupla função dos motoristas, 

enfatizando que além da importância da presença do cobrador para ajudar o 

motorista, o cobrador  também prestar algumas informações para as pessoas 

com deficiência. Por fim, agradece a oportunidade e se coloca à disposição do 

conselho. Prosseguindo a pauta, foi passado para os expedientes enviados e 

recebidos, sendo recebido um email de gratidão e despedida do Conselheiro 

Antônio Muniz e uma notificação do Ministério Público, referente a uma 

audiência no dia 05 de março, às 14 horas, sobre a participação das pessoas com 

deficiência, em igualdade de condições, com as demais pessoas nos concursos 



públicos, realizados pela Prefeitura do Recife, sendo designados os conselheiros 

Cícero Carlos e Iremar Júnior para representar o COMUD/Recife na aludida 

audiência.  Ato contínuo, foi passado para a apresentação da proposta de 

alteração da Lei e do Regimento Interno do COMUD/Recife, que em virtude de 

nenhum conselheiro (a) haver feito a leitura do documento enviado, através de 

email, contendo a proposta das atribuições da comissão provisória de 

acessibilidade foi passado para a próxima reunião. O novo conselheiro, José 

Diniz, sugere que a comissão de Legislação e Normas elabore um parecer e 

apresente a proposta na próxima reunião.  O conselheiro Cícero Carlos sugere 

que na reunião de 30 de março, seja pautado a questão dos ônibus 

complementares do Recife, em relação a acessibilidade e que a pauta referente 

ao regimento e a lei seja em abril, posto em votação,  por 18 votos a 01 voto 

prevaleceu a sugestão do conselheiro José Diniz, ficando a sugestão do 

conselheiro Cícero Carlos para reunião ordinária do  mês de abril. Passando para 

a apresentação das comissões, a Comissão de Orçamento e Planejamento não se 

reuniu, já a comissão de Legislação e Normas, se reuniu e apresentou seu 

relatório, cuja leitura foi feita pela técnica da Gerência da Pessoa com 

Deficiência, Rafaela Nunes.   Em seguida, o coordenador da sessão, conselheiro 

Paulo Fernando, precisou se ausentar e solicitou que um conselheiro ou uma 

conselheira assumisse a coordenação da reunião, sendo eleito pelos presentes o 

conselheiro José Diniz, que passa a palavra para a comissão de Controle e 

Acompanhamento de Políticas Públicas, ocasião em que a conselheira Eduarda 

Campos ressalta que entrou em contato com o conselho e ficou aguardando a 

confirmação da presença dos demais componentes, e por não ter tido retorno, 

não compareceu, a conselheira Maria de Fátima, diz que apenas ela 

compareceu. Em seguida foi passado para a comissão de Articulação e 

Comunicação, quando a conselheira Thereza Antunes, apresentou o 

planejamento anual da referida comissão. Por fim, foi passado para 

apresentação da Comissão Provisória de Acessibilidade, ocasião em que, a 

coordenadora Ledja Cibelle informou que a comissão não se reuniu, devido ter 

tido um protesto no mesmo dia,  aproveitando para voltar a sua fala anterior, 

ressaltando que, segundo ela,  alguém está tentando se promover, falando de 

forma individual em nome do conselho, salientando que a comissão provisória 

de acessibilidade tem estado nas ruas trabalhando e que, inclusive, tem feito 

vistoria no camarote da acessibilidade, e que por isso ficou indignada ao ouvir o 

Vereador Ivan Moraes relatar sobre a denúncia recebida por parte do conselho, 



diz que é preciso verificar quem está falando por si em nome do conselho, 

solicitando que seja registrado em ata a indignação em nome da comissão. Em 

relação a esse ocorrido, foi passada a palavra para a conselheira Nadja Granja, 

que ressalta que foi fazer a vistoria, no Camarote da Acessibilidade, juntamente 

com os Conselheiros: Ledja Cibelle, Emídio Fernando, Isaac Machado e Thiago 

Saúde, onde foram constatadas algumas irregularidades e que devido a falta das 

plantas ficou inviável fazer uma análise de pronto,  principalmente porque a 

obra ainda não estava concluída, dificultando ainda mais a análise. Diz que só 

teve acesso as plantas do Camarote através da secretária do COMUD/Recife, 

Nadja Medeiros e que todos os engenheiros, antes de sua formatura assinam os 

termos de conhecimento sobre as normas de acessibilidade, devendo saber o 

mínimo para execução dos projetos. Diz ainda que o Núcleo Técnico de 

Acessibilidade - NAC, existe para tirar dúvidas dos órgãos competentes da 

Prefeitura do Recife e até elaborar projetos em conjunto, ressalta que 

analisando as plantas do camarote, foi verificado que seria necessário realizar 

alguns ajustes, assim, foi feita uma vistoria juntamente com a Fundação de 

Cultura, onde representando o COMUD/Recife estavam ela e os conselheiros 

Marcelo Pedrosa e Isaac Machado, onde ficou acordado com a Fundação de 

Cultura, que seria feita uma análise das plantas e um relatório dos ajustes e em 

seguida seriam enviados para a referida Fundação. Disse ainda, que durante a 

vistoria, o Vereador Ivan Moraes também compareceu, que apesar de ser parte 

das atribuições do vereador, fiscalizar, ela ficou constrangida porque recebeu 

uma informação que no ano passado, o camarote não teve banheiro adaptado, 

quando na realidade houveram os banheiros sim. A mesma destaca que é 

preciso ter cuidado com as informações, porque ela foi cobrar dos responsáveis, 

de forma precipitada, algo que havia existido. A conselheira Arenilda Duque 

destaca que desde que assumiu a chefia de Divisão da Pessoa com Deficiência, 

na Gerência da Pessoa com Deficiência, ela acompanha a organização e 

instalação do camarote da acessibilidade e como usuária de cadeira de rodas, 

facilita na hora da vistoria, que há três anos atrás, os banheiros químicos eram 

de responsabilidade da organização do Galo da Madrugada e que, houve 

complicações para a chegada dos banheiros, por isso, a partir daí, a Fundação de 

Cultura assumiu esses banheiros, fazendo com eles sempre cheguem um dia 

antes do Galo da Madrugada.  Diz ainda que, inclusive, além dos banheiros, 

também existe uma sala reservada para as pessoas que fazem cateterismo 

urinário. Ressalta que muitos críticos nem se quer ficam no camarote e saem 



falando mal. Passando para os encaminhamentos, não houve nenhum. Esgotada 

a pauta e nada mais tendo a se discutir, o Presidente Substituto da Sessão, 

conselheiro José Diniz, agradece a presença de todos (as) e dá por encerrados os 

trabalhos às dezessete horas e vinte e cinco minutos. E para que tudo fique 

devidamente documentado, eu, Nadja Medeiros, 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 pelos coordenadores da 

presente sessão. 
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